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Nos programas de melhoramento de milho o método topcross tem como objetivo avaliar o 

mérito relativo de linhagens parcialmente endogâmicas, cruzando-as com um testador comum de 

base genética estreita ou ampla. A partir das avaliações são selecionadas as linhagens com 

melhor desempenho e eliminado as inferiores, tornando o programa de melhoramento mais 

racional e eficiente. O objetivo deste trabalho foi avaliar caracteres bromatológicos relacionados 

à porção fibrosa da forragem de híbridos topcrosses de linhagens S3 de milho cruzadas com um 

testador de base genética estreita em dois espaçamentos entre linhas. O experimento foi 

conduzido no campo experimental da Universidade Estadual do Centro-Oeste, em Guarapuava-

PR. Foram realizados dois experimentos contíguos com diferentes espaçamentos entre linhas, 

sendo de 0,4 m e 0,7 m. Em ambos os experimentos foram avaliados 31 tratamentos, sendo 25 

híbridos topcrosses (HTC) obtidos a partir do cruzamento de linhagens S3 parcialmente 

endogâmicas (originadas do híbrido comercial P30B39) com o híbrido simples comercial 

DKB245 (testador), mais seis híbridos comerciais utilizados como testemunhas (P30F53, 

P30B39, DKB315, DKB245, SG6030 e AS1572). O delineamento experimental foi de blocos ao 

acaso, com três repetições. Os experimentos foram semeados em 18/10/2013, em sistema de 

plantio direto e cada parcela foi constituída de uma linha com 5 m. O estande de plantas foi 

ajustado para a população de 70.000 plantas por hectare em ambos os espaçamentos. Foram 

avaliados o teor de fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) da 

forragem no ponto de ensilagem (quando as plantas apresentavam grãos em ¾ da linha de leite). 

Os valores obtidos foram submetidos à análise de variância conjunta e as médias agrupadas por 

Scott Knott a 5% de probabilidade. Houve efeito significativo de genótipos e da interação 

‘genótipos x espaçamentos’ para ambas as características avaliadas, comprovando a 

variabilidade entre os genótipos e o comportamento diferenciados destes em relação aos 

espaçamentos utilizados. Não houve efeito significativo do espaçamento sobre os teores de FDN 

e FDA. Os coeficientes e variação para a FDN e FDA foram de 3,3% e 6,1% respectivamente, 

evidenciando boa precisão experimental. Foram verificadas médias de 54,44% e 29,84% na 

matéria seca para FDN e FDA, respectivamente. O HTC07 se destacou no grupo de genótipos 

que tiveram os menores valores para FDN (47,96% e 48,92%) e FDA (24,77% e 28,57%), nos 

espaçamentos 0,4 m e 0,7 m entre linhas respectivamente, com médias inferiores aos demais 

híbridos topcrosses e testemunhas comerciais, inclusive o testador. O híbrido testador permitiu 

inferir sobre o mérito relativo de linhagens promissoras para serem avançadas no programa de 

melhoramento do milho forrageiro, com destaque para o genótipo HTC07. 
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