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O método top cross permite avaliar o mérito relativo de linhagens parcialmente endogâmicas em 

cruzamentos com um testador comum, de base genética ampla ou estreita. Após as avaliações 

dos top crosses, são selecionadas as linhagens com desempenhos superiores que seguirão no 

processo de endogamia. O objetivo foi avaliar os teores de fibra em detergente neutro (FDN) e 

fibra em detergente ácido (FDA) da forragem de híbridos top crosses de 25 linhagens S3 de 

milho (originadas do híbrido AS1572) cruzadas com um testador de base genética estreita 

(híbrido simples comercial DKB245), em dois espaçamentos entre linhas. O experimento foi 

realizado no campo experimental do campus CEDETEG da UNICENTRO, em Guarapuava-PR. 

Dois experimentos contíguos foram realizados, adotando-se os espaçamentos entre linhas de 0,4 

m e 0,7 m. Foram avaliados 31 tratamentos, sendo 25 híbridos top crosses (HTC) e seis híbridos 

comerciais utilizados como testemunhas (P30F53, P30B39, DKB315, DKB245, SG6030, 

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, com espaçamentos de 0,4 m e 0,7 m, respectivamente. O 

estande de plantas foi ajustado para a população de 70.000 plantas por hectare para ambos os 

espaçamentos. Foram realizadas avaliações dos teores de FDN e FDA da forragem no ponto de 

ensilagem (com os grãos em ¾ da linha de leite). Os valores 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, demonstrando a existência de variabilidade entre genótipos e o comportamento 

diferenciado destes em função das variações ambientais proporcionadas pelos diferentes 

espaçamentos. Não houve efeito significativo do espaçamento entre linhas. Os coeficientes de 

variação para FDN e FDA foram 3,1% e 5,1%, respectivamente. Foram verificadas as médias de 

55,42% e 30,26% na matéria seca para FDN e FDA respectivamente. O HTC15 se destacou no 

grupo de genótipos que tiveram os menores valores para FDN (46,7 e 51,9%) nos espaçamentos 

de 0,4 m e 0,7 m entre linhas respectivamente. Para ambos os espaçamentos, HTC01 e HTC09 

não diferiram das testemunhas comerciais de menores valores para FDA, inclusive do testador 

DKB245. O híbrido testador permitiu inferir sobre as linhagens de melhor qualidade de fibra, 

selecionando estas para avançarem no programa de melhoramento com propósito forrageiro. 

Palavras-chave: Zea mays; FDA; FDN; qualidade nutricional de forragem.  

Apoio financeiro: CNPq, CAPES, FINEP e Fundação Araucária. 


