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Uma alternativa para o cultivo de milho (Zea mays subs mays) na segunda safra seria a utilização 

de genótipos de maior plasticidade, a exemplo de híbridos duplos e variedades de polinização 

aberta, que pela maior base genética apresentariam baixa susceptibilidade ao cultivo em 

diferentes épocas. Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi o de avaliar a susceptibilidade 

de genótipos de milho à época de semeadura. O experimento foi desenvolvido no município de 

Jaboticabal-SP, na safra 2012/2013. Foram utilizados 36 genótipos, sendo 7 híbridos duplos, 13 

híbridos simples, 8 híbridos triplos e 8 variedades de polinização aberta, e duas repetições, em 

blocos ao acaso. Os experimentos foram semeados mecanicamente em 21/11/2012 (primeira 

safra) e em 15/02/2013 (segunda safra), sendo cada parcela constituída de 2 linhas de 5 metros 

de comprimento com 36 plantas. A produtividade de grãos foi determinada no final do ciclo da 

cultura, pela colheita, debulha e pesagem das espigas produzidas em cada parcela, corrigindo 

para 13% de base úmida e para a população de plantas ideal. Foi feita análise de variância 

individual e conjunta da produtividade pelo teste F. Com as médias de cada genótipo nos 

experimentos das duas épocas, foi obtida a diferença entre a produtividade da segunda para a 

primeira safra, sendo os dados transformados em produtividade relativa à média de todos os 

genótipos na primeira safra, em porcentagem. Os dados de porcentagem foram transformados em 

arco seno, e submetidos ao teste de Scott-Knott. Foi calculado também o índice de 

susceptibilidade à época (ISE) de cada grupo de genótipos, sendo que quanto mais próximo de 1, 

maior a susceptibilidade à época. Houve diferença significativa entre as safras e, considerando 

todos os genótipos, a produtividade média na primeira safra foi 67% maior do que na segunda. 

Não houve efeito da interação genótipo por ambiente e a diferença entre a produtividade relativa 

dos genótipos na segunda safra não foi significativa, o que demonstra que o declínio produtivo 

foi uniforme entre os genótipos. Na análise conjunta, foi possível verificar que os 10 genótipos 

mais produtivos foram híbridos, dentre os quais seis foram híbridos simples, e dos 10 menos 

produtivos, cinco foram variedades. Apesar dos híbridos simples serem mais produtivos 

independente da safra, estes apresentaram maior ISE (-1,77), seguidos pelos híbridos duplos 

(-1,97), híbridos triplos (2,18) e variedades de polinização aberta (2,26). Conclui-se que a 

produtividade dos híbridos é maior independente da safra, mesmo apresentando maior 

susceptibilidade à época de semeadura. A plasticidade genotípica das variedades não é suficiente 

para sobrepor o potencial produtivo dos híbridos, independente da safra. 
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