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Híbridos comerciais de milho podem ser utilizados para obtenção de linhagens de segundo ciclo, 

pois foram avaliados em vários ambientes e acumulam alelos favoráveis. Contudo, o potencial de 

linhagens para gerar híbridos superiores depende da capacidade combinatória. O objetivo foi 

identificar híbridos superiores quanto à produtividade de grãos (PG) em dois locais da região 

centro-sul do Paraná. Foram avaliados 30 híbridos do dialelo parcial envolvendo 5 linhagens da 

população 29 (derivada do cruzamento Penta x P30F53) cruzadas com 6 linhagens da população 

30 (derivada do cruzamento P30P70 x Dow 2B688), além das 11 linhagens genitoras e 8 

híbridos comerciais testemunhas, totalizando 49 tratamentos. O delineamento foi látice triplo 

7x7. A semeadura foi em Guarapuava (GUA) e Rio Bonito do Iguaçu (RBI), na safra 2014/15. 

Cada parcela foi de uma linha de 5 m, no espaçamento de 0,80 m, com densidade de 70.000 

plantas ha
-1

. A PG foi corrigida para 13% de umidade. Os dados foram submetidos à análise de 

variância conjunta e as médias agrupadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. A 

eficiência do látice foi baixa e a anava foi realizada em DBC. Houve efeito significativo para os 

genótipos e interação genótipos x locais. As médias da PG em GUA variaram de 16.530 a 1.496 

kg ha
-1

 e em RBI de 15.179 a 2.897 kg ha
-1

 e as médias mais baixas foram das linhagens. Os 

híbridos foram classificados, em 5 grupos distintos em GUA e 3 grupos em RBI. Em GUA 6 

híbridos foram classificados no grupo de maior PG, acima de 14.500 kg ha
-1

, incluindo 1 híbrido 

do dialelo e 5 híbridos comerciais. Em RBI, 16 híbridos foram classificados no grupo dos mais 

produtivos, com média acima de 11.900 kg ha
-1

, sendo 6 híbridos comerciais e 10 híbridos do 

dialelo. Em ambos os locais, todas as 11 linhagens formaram o grupo menos produtivo, com PG 

abaixo de 4.000 kg ha
-1

 em GUA e 6.000 kg ha
-1 

em RBI. Cinco híbridos e 1 linhagem 

apresentaram maior PG em RBI e, em contrapartida, 4 híbridos comerciais e 2 híbridos do 

dialelo foram mais produtivos em GUA do que em RBI, devido a interação genótipos x 

ambientes. Os híbridos do dialelo 29-35/30-160, 29-35/30-139, 29-154/30-08 e 29-14/30-122 

não apresentaram interação com o ambiente, foram classificados no grupo de maior PG em RBI 

e ficaram no segundo grupo mais produtivo em GUA, todos com PG acima de 11.500 kg ha
-1

. 
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