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No Brasil a utilização da silagem, vem crescendo a cada ano, visto ser a forma mais adequada 

para a conservação de alimentos empregada na alimentação animal. Na época da seca, a 

quantidade e a qualidade das pastagens diminuem acentuadamente, reduzindo ou inviabilizando 

a produção. A silagem de milho é uma boa opção para a alimentação do rebanho nessa época, 

devido às suas características qualitativas e quantitativas, além da boa aceitação pelos animais. O 

objetivo deste trabalho foi comparar quatro índices de seleção na avaliação de ganhos genéticos 

preditos das características de interesse para selecionar híbridos de milho para silagem. Para 

condução deste trabalho foram selecionados 19 genótipos do grupo “Dent” sendo que cada 

genótipo foi cruzado com um testador o Piranão 12 também do grupo “Dent”. Os ensaios de 

avaliação dos híbridos topcrosses foram implantados simultaneamente na Escola Técnica 

Estadual Agrícola Antônio Sarlo, em Campos dos Goytacazes (Região Norte Fluminense) em 

novembro de 2013 e na Estação Experimental da Ilha Barra do Pomba em Itaocara (Região 

Noroeste Fluminense) em dezembro de 2013, constituindo, portanto, 2 ambientes. O 

delineamento experimental foi o de blocos casualizados com quatro repetições, com 24 

tratamentos, 19 híbridos topcrosses e cinco testemunhas (BR106, AG 1051, UENF 506-11, L21 

e L25). Cada parcela foi constituída por uma linha de cinco metros de comprimento, com 

espaçamento entre linhas de 1,0 metros e cinco sementes por metro linear. Características 

agronômicas e bromatológicas foram avaliadas. A análise estatística foi realizada por meio de 

uma análise de variância por ambiente e conjunta. A análise de variância conjunta foi realizada 

considerando-se o seguinte modelo estatístico: Yijk = m + Gi + B/Ajk + Aj + GAij + Eijk. Todas 

as análises foram efetuadas com o auxílio do programa GENES. Os índices de seleção 

empregados para predizer os ganhos foram o sugerido por Mulamba e Mock, o de Willians, 

Pesek e Baker e o de Smith e Hazel. Os pesos econômicos adotados foram: coeficientes de 

variação genético (CVg), índice de variação (CVg/CVe), coeficiente de herdabilidade (h
2
), desvio 

padrão genético (DPg ) e pesos atribuídos por tentativas (PT) (1, 1, 50, 100 e 100) sendo a 

seleção praticada em cinco características (altura de plantas, altura de espiga, diâmetro de 

plantas, produção e peso massa verde). O índice de Mulamba e Mock, com base em pesos 

atribuídos por tentativas, foi o que proporcionou os melhores resultados para a seleção de 

híbridos de milho para silagem, com ganhos satisfatórios para produção e peso de massa verde 

de 5,08 e 9,61 % respectivamente. Os ganhos preditos com o índice de seleção, proposto por 

Mulamba e Mock, mostraram-se superior aos demais, permitindo aumento de ganho para as 

características consideradas importantes para a qualidade da silagem. 
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