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RESUMO 

 

Jocimar Costa Rosa. Desempenho de progênies S3 de milho em cruzamentos topcrosses para 

produtividade de grãos e potencial forrageiro. 

 

A produtividade de grãos é uma característica poligênica e é diretamente influenciada 

pelas condições ambientais. No melhoramento para esse propósito é necessário aliar alta 

produtividade a características agronômicas adequadas como baixa estatura para altura de 

planta e espiga e precocidade com relação a ciclo. Em relação ao melhoramento forrageiro, a 

cultura do milho é considerada uma das melhores plantas forrageiras pelo alto potencial 

produtivo, ampla região de cultivo, elevado valor nutricional, e alta produtividade de massa 

seca. O objetivo foi avaliar progênies S3 de milho em cruzamentos topcrosses com diferentes 

testadores, para características agronômicas e produtividade de grãos, bem como caracteres 

relacionados à produção forrageira e qualidade bromatológica da forragem. O experimento foi 

conduzido nas safras 2015/16 e 2016/17 no campus CEDETEG da Universidade Estadual do 

Centro-Oeste, em Guarapuava-PR, no delineamento em blocos com os tratamentos 

casualizados, com três repetições. Foram avaliadas 30 progênies S3 de milho em cruzamentos 

topcrosses com os testadores AG8025, P30B39, MLP102, 60.H23.1 e 70.H26.1 formando 

150 híbridos topcrosses. As características avaliadas foram altura de planta (AP) e espiga 

(AE), florescimento masculino (FM), produtividade de grãos (PG), ciclo de maturidade da 

forragem (CMF), matéria seca (MS), produtividade de massa seca da forragem (PMS), fibra 

em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA) e digestibilidade in situ da 

massa seca da forragem (DIG). Os testadores P30B39 e 70.H26.1 melhor expressaram a 

variabilidade entre progênies para as características AP e AE, enquanto que para FM e PG os 

testadores 60.H23.1 e 70.H26.1 demonstraram maior eficiência. As progênies 96.3, 218.3 e 

16.5 foram, nesta ordem, as que apresentaram o melhor desempenho considerando a PG. O 

hibrido topcross 96.3 x 70.H26.1 destacou-se em relação aos demais pela capacidade 

específica de combinação (CEC) favorável e pelo bom desempenho para as características 

PG, AP e FM. Os testadores 60.H23.1 e 70.H26.1 foram os que melhor expressaram a 

variabilidade existente para as características PMS, FDN, FDA. O híbrido 59.6 x 60.H23.1 se 

destacou com baixas estimativas para FDN e FDA e elevadas estimativas para PMS e DIG. 

As progênies 59.6, 205.2, 159.6 e 199.2 foram, nesta ordem, as que apresentaram o melhor 

desempenho para PMS, FDN, FDA e DIG. Para todas as características forrageiras nos dois 

ambientes houve o predomínio da ação de genes de efeitos não aditivos. 

Palavras-Chave: Zea mays L., dialelo parcial, híbridos experimentais. 



 

 

ABSTRACT 

 

Jocimar Costa Rosa. Performance of S3 maize progenies in topcrosses for grain yield and 

forage potential. 

 

Grain yield is a polygenic characteristic and it is directly related to environmental 

conditions. In the breeding for this purpose it is necessary to combine high yield with 

appropriate agronomic characteristics such as short stature for plant height and ear and cycle 

precocity. To forage breeding, the maize crop is considered one of the best forage plants due 

to the high productive potential, wide cultivation region, high nutritional value, good 

fermentation capacity, and high dry mass yield. The objective was to evaluate S3 maize 

progenies in topcross with different testers, for agronomic characteristics and grain yield, as 

well as characters related to forage production and forage bromatological quality. The 

experiment was conducted in the 2015/16 and 2016/17 harvests at the CEDETEG campus of 

the Universidade Estadual do Centro-Oeste, in Guarapuava-PR, in a randomized block design 

with three replications. 30 S3 maize progenies were evaluated in topcross with the AG8025, 

P30B39, MLP102, 60.H23.1 and 70.H26.1 testers forming 150 topcross hybrids. There were 

evaluated the characteristics plant height (PH) and ear height (EH), male flowering (MF), 

grain yield (GY), cycle of forage maturity (CFM), dry mass (DM), dry mass yield of forrage 

(DMY), neutral detergent fiber (NDF) and acid detergent fiber (ADF) and in situ dry matter 

digestibility of forrage (DIG). The P30B39 and 70.H26.1 testers were better to dicrimining 

the variability to the characteristics PH and EH, whereas for MF and GY, the 60.H23.1 and 

70.H26.1 testers showed higher efficiency. Progenies 96.3, 218.3 and 16.5 were, in this order, 

the ones that presented the best performance considering the GY characteristic. The topcross 

hybrid 96.3 x 70.H26.1 was outstanding in relation to the others by the favorable specific 

combining ability (SCA) and by the good performance for the GY, PH and MF 

characteristics. The 60.H23.1 and 70.H26.1 testers best dicrimineted the existing variability 

for DMY, NDF, and ADF characteristics. The hybrid 59.6 x 60.H23.1 stood out with low 

estimates for NDF and ADF and high estimates for DMY and DIG. Progenies 59.6, 205.2, 

159.6 and 199.2 presented in this order the best performance for DMY, NDF, ADF and DIG. 

There was a predominance of the action of non-additive effects genes for all the forage 

characteristics in both environments. 

Key words: Zea mays L., partial diallel, experimental hybrids. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

  

O milho (Zea mays L.) é o cereal mais produzido no mundo, totalizando uma área 

cultivada próxima a 185 milhões de hectares, alcançando índices de produtividade superiores 

a 15,2 t ha-1 em determinadas áreas e cerca de 1 bilhão de toneladas produzidas anualmente 

(FAOSTAT, 2017). No Brasil o milho caracteriza-se como o cereal mais produzido, 

totalizando cerca de 93,83 milhões de toneladas colhidas na safra 2016/17 (CONAB, 2017). 

Em programas de melhoramento de milho voltados ao incremento na produtividade 

de grãos, além da busca por genótipos com alto desempenho para esta característica, são 

desenvolvidos híbridos com características agronômicas favoráveis, tais como porte reduzido 

de plantas, baixa altura de inserção das espigas e precocidade. Evidencia-se ainda a busca por 

híbridos com alta complementaridade alélica das linhagens parentais, de forma a favorecer a 

exploração da heterose, além da ação de genes de efeitos aditivos (THIEMANN, 2010; 

HALLAUER, CARENA e MIRANDA FILHO, 2010).  

No melhoramento do milho com propósito forrageiro, o milho é considerado uma 

das melhores plantas para esta finalidade, devido a ser uma cultura amplamente cultivada em 

território brasileiro, possuir alto potencial de produtividade de massa seca e elevado valor 

nutricional (DEMINICIS et al., 2009). Ressalta-se que, neste segmento, não basta apenas a 

seleção de genótipos com elevada produtividade de massa seca, mas também genótipos que 

apresentem boa qualidade de fibras, descritas por baixos teores de fibra em detergente neutro 

e ácido (FDN e FDA) e alta digestibilidade de massa seca, necessitando, desta forma, aliar 

caracteres quantitativos e qualitativos (MELLO et al., 2005; MENDES et al., 2008). Vale 

ressaltar que, apesar do frequente lançamento de híbridos de alta produtividade de grãos, 

poucos são desenvolvidos especificamente com o propósito forrageiro (MENDES et al., 

2015). 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Geral 

 

O objetivo foi avaliar o mérito relativo de progênies S3 de milho em cruzamentos 

topcrosses com diferentes testadores, quanto a características agronômicas e produtividade de 

grãos, bem como caracteres relacionados à produção forrageira e qualidade bromatológica da 

forragem. 

 

2.2 Específicos 

 

Selecionar progênies com alta produtividade de grãos, porte baixo e precocidade. 

Identificar progênies com alta produtividade de massa seca da forragem, qualidade 

de fibras e alta digestibilidade da massa seca para aptidão forrageira. 

Avaliar a eficiência dos testadores quanto à discriminação do mérito relativo das 

progênies por meio das estimativas de parâmetros genéticos e fenotípicos dos topcrosses. 

Avaliar a capacidade geral e específica de combinação das progênies e testadores. 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Melhoramento de milho para produtividade de grãos 

 

O incremento da produtividade de grãos na cultura do milho é complexo, devido 

principalmente estar relacionada à atuação de vários genes sob influência das condições 

ambientais, podendo responder de diversas formas em relação às possíveis interferências do 

meio (MIRANDA, 2009; MUNARO, 2011). Dessa forma, uma série de caracteres pode 

influenciar a produtividade de grãos, como é o caso do peso de grãos, altura de planta, altura 

de espiga, ciclo, massa seca, entre outros (HALLAUER, CARENA e MIRANDA FILHO, 

2010). 

Com o processo de melhoramento, o aumento da produtividade de grãos e ganhos 

voltados a características agronômicas dos híbridos vêm sendo atribuídos principalmente à 

melhoria das linhagens. Por meio dos intensivos processos de seleção e do uso de ferramentas 

biotecnológicas tem sido possível o acúmulo de diversos alelos favoráveis à produtividade e a 
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aspectos de interesse agronômico nas linhagens de diferentes grupos heteróticos 

possibilitando, dessa forma, melhor ganhos relacionados à heterose e a capacidade geral e 

específica de combinação (THIEMANN, 2010).  

A capacidade geral de combinação (CGC) é referente ao comportamento médio do 

genitor quando em cruzamento com os demais genitores de um grupo (CRUZ, REGAZZI e 

CARNEIRO, 2014). A capacidade específica de combinação (CEC) refere-se ao desvio na 

expressão do híbrido em relação ao que seria esperado com base na CGC dos genitores 

(MIRANDA FILHO e GORGULHO, 2001). Desta forma, a seleção de genitores com alta 

CGC e híbridos com alta CEC tem permitido alavancar os índices da produtividade de grãos 

em milho (HALLAUER, CARENA e MIRANDA FILHO, 2010). 

Na busca por genótipos com alta produtividade não bastam apenas elevadas 

estimativas da CGC e CEC, mas também o desempenho elevado por parte dos genitores e dos 

híbridos deve ser considerado, necessitando desta forma associar valores de CGC e CEC ao 

desempenho médio para cada característica, o que justifica a importância da seleção de 

progênies com alto potencial (THIEMANN, 2010; CRUZ, REGAZZI e CARNEIRO, 2014). 

Além da produtividade de grãos, caracteres como altura de planta, altura de espiga, 

ciclo, resistência a doenças, entre outros, também são importantes no processo de seleção de 

linhagens. Com relação à altura de planta e de inserção das espigas buscam-se genótipos mais 

baixos, no intuito de evitar problemas com acamamento, melhorar a interceptação de radiação 

solar, assim como reduzir o ciclo vegetativo, permitindo maior concentração no processo de 

enchimento de grãos (MIRANDA FILHO e GORGULHO, 2001; BARRETO et al., 2012; 

TAMIRAT et al., 2014). Com relação ao ciclo, busca-se maior precocidade de forma a reduzir 

a permanência da cultura em campo, maximizando a utilização de área cultivada (CARDOSO 

et al., 2012). 

 

3.2 Melhoramento de milho para forragem 

 

O milho é uma das melhores plantas forrageiras, disseminado de norte a sul no 

território brasileiro, devido a ser uma cultura com alto potencial produtivo, possuir elevado 

valor nutricional e boa capacidade de fermentação no processo de ensilagem, o que reflete de 

forma positiva quando se busca aptidão forrageira (DEMINICIS et al., 2009). 

Em programas de melhoramento com propósito forrageiro é preciso considerar 

caracteres tanto qualitativos quanto quantitativos relacionados à forragem. O sucesso na 

obtenção de genótipos com características forrageiras desejadas está diretamente relacionado 
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à variabilidade genética presente na população base no início do processo de melhoramento 

(DEMINICIS et al., 2009; FERREIRA et al., 2009). Assim, torna-se necessário identificar 

populações com alta variabilidade genética, possibilitando a obtenção de linhagens e híbridos 

com características superiores relacionadas à aptidão forrageira (GOMES et al., 2004; 

PEREIRA et al., 2011).  

Considerando a existência de variabilidade, principalmente para caracteres 

responsáveis pela qualidade forrageira, pode-se utilizar até mesmo híbridos comerciais para 

iniciar uma população base, com o intuito de aumentar o potencial produtivo da forragem. 

Apesar da existência de variabilidade genética relacionada às características relacionadas à 

qualidade forrageira, o foco do melhoramento tem sido basicamente direcionado para o 

desenvolvimento de híbridos com alta produtividade de grãos e de massa seca da forragem, 

negligenciando características como teores de fibras (FDN e FDA) e digestibilidade. Contudo, 

é possível afirmar que ganhos relacionados a valores qualitativos, como baixo teor de lignina 

e alta produtividade de massa verde, entre outras características consideradas positivas para a 

produção de forragem, foram obtidos a partir da variabilidade para esses caracteres 

(BARRIÈRE et al., 2010; PEREIRA et al., 2011). 

No processo de melhoramento do milho forrageiro deve-se considerar, além da 

produtividade de massa seca, aspectos como percentual de participação de grãos na forragem 

e das demais frações componentes da planta, enfatizando principalmente a concentração de 

fibras e a digestibilidade (ZOPOLLATTO et al., 2009). A digestibilidade não se relaciona 

com a proporção de massa seca, mas sim com a quantidade e qualidade de fibra de cada 

componente (TANG et al., 2008; SOUZA FILHO et al., 2011).  

Embora a participação de grãos influencie a qualidade forrageira é possível alcançar 

alta digestibilidade independentemente da porcentagem de grãos na forragem (MENDES et 

al., 2008). O conceito de que a maior participação de grãos é determinante na qualidade da 

forragem já não é preponderante na seleção de híbridos forrageiros, de forma que se dá maior 

importância para a digestibilidade da forragem (BARRIÉRE et al., 2004, 2005, 2010), 

afirmando que em programas de melhoramento forrageiro o foco deve ser direcionado para a 

qualidade de fibras e alta digestibilidade, independentemente da característica ou participação 

de grãos (PEREIRA et al., 2011). 

É possível verificar correlação negativa entre digestibilidade da massa seca e teores de 

fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA), de forma que quanto menor 

os teores de fibras maior será a digestibilidade da forragem (GRALAK, 2014). Entretanto, baixos 

valores de FDN e FDA não predizem com fidelidade a real porcentagem de digestibilidade, 
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devido às porções fibrosas serem compostas por diferentes porcentagens de celulose, 

hemicelulose e lignina, em que a lignina é o principal fator limitante no processo de 

digestibilidade da forragem. Desta forma, não apenas a concentração das fibras pode influenciar a 

digestibilidade, mas também seus componentes, necessitando assim, uma análise integrada com 

base na relação entre FDN, FDA e digestibilidade (NUSSIO, CAMPOS e LIMA, 2006). 

Ainda, sobre a digestibilidade, em contrapartida, existe o conceito de que híbridos 

com elevado valor nutricional e maior digestibilidade tendem a apresentar maior 

suscetibilidade ao acamamento e podridão do colmo, de modo que a maior digestibilidade 

está associada à baixa concentração de lignina na parede celular, o que consequentemente 

reduz a rigidez estrutural, tornando a planta mais suscetível (BARRIÈRE et al., 2010). 

Necessita-se, ainda, o estudo de parâmetros genéticos, de forma a auxiliar na 

obtenção de genótipos adequados para produção forrageira (GOMES et al., 2004; GRALAK 

et al., 2014; MARCONDES et al., 2016). 

De forma mais recente como alternativa para o desenvolvimento de genótipos com 

aptidão forrageira, principalmente alta digestibilidade, estuda-se a introdução de alelos 

mutantes com o intuito a aumentar a digestibilidade da massa seca. Como exemplo pode-se 

citar os genes mutantes conhecidos como “brown midrib” (bm1, bm2, bm3, bm4 e bm5), que 

tendem a ser melhoradores da digestibilidade da massa seca, pois quando expressos alteraram 

a composição da lignina, reduzindo sua porcentagem. O bm3 caracteriza-se por ser o mais 

eficiente na diminuição da lignina, com redução média de 45% (SATTLER, FUNNELL-

HARRIS, PEDERSEN, 2010). Entretanto, genótipos com “brown midrib”, principalmente o 

bm3, não apresentam desempenho agronômico favorável, limitando desta forma o seu uso. 

Em alguns relatos, o ganho obtido com o aumento na digestibilidade não refletiu 

significativamente em ganhos no desempenho dos animais (BARRIÈRE, 2017). 

 

3.3 Utilização de topcrosses no melhoramento de milho 

 

Descrito inicialmente por Davis (1927), o método topcross tem como base o uso de 

linhagens parcialmente endogâmicas em cruzamentos com um genótipo testador em comum. 

Este método consistia basicamente, na avaliação de cruzamentos entre progênies e variedades 

que apresentassem, a princípio, base genética ampla. Entretanto, o uso de híbridos simples e 

linhagens-elite de base genética estreita tem se sobressaído em relacão aos demais, 

principalmente por possibilitar discriminar melhor a capacidade combinatória e também o 
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mérito relativo das progênies, possibilitando assim, eliminar progênies com características 

inferiores ou indesejadas nas primeiras gerações (CANCELLIER et al., 2011). 

Mesmo tratado como um método eficiente, o topcross ainda apresenta em sua 

metodologia aspectos que ocasionam divergências, principalmente na escolha do testador. 

Não é possivel determinar um testador adequado para todos os cruzamentos, devido 

principalmente a algumas serem eliminadas em razão do testador utilizado apresentar baixa 

capacidade de combinação ou expressar características indesejadas (FUZATTO, 2003).  

É importante ressaltar o devido conhecimento dos caracteres, assim como a base 

genética dos testadores empregados, de modo que testadores que apresentam elevada heterose 

tendem a ser indesejáveis, dada a possibilidade de transmissão de genes considerados 

dominantes aos topcrosses, o que por consequência pode acarretar em uma subestimação do 

mérito das progênies devido à contribuiçao negativa por parte do testador e, 

consequentemente, gerar uma interpretação errônea de características e da variabilidade 

genética (FREITAS JUNIOR et al., 2006; RANGEL et al., 2007). 

É possivel evidenciar também a contribuição de efeitos aditivos e não aditivos 

provenientes dos testadores, assim como a presença de efeitos epistáticos que podem 

influenciar diretamente no desempenho das progênies (LÜDERS et al., 2007). 

Todavia, mesmo não havendo um testador considerado ideal, é uma alternativa o uso 

de linhagens-elite e híbridos simples como testadores, desde que o testador possa discriminar 

de forma correta as progênies avaliadas (RODOVALHO et al., 2012; BORÉM e MIRANDA, 

2013; GRALAK et al., 2014; MARCONDES et al., 2016). Relata-se ainda o uso de testadores 

caracterizados por apresentarem baixo potencial genético que, desta forma, podem apresentar 

uma eficiência na seleção de genótipos promissores devido a baixa influência no real mérito 

das progenies, em que o testador não contribuirá significativamente nas características 

avaliadas (HALLAUER, CARENA e MIRANDA FILHO, 2010). 

Diante deste paradigma e da dificuldade de escolher um testador eficiente que torne 

possível avaliar com precisão o mérito das progênies através do topcross, há vários trabalhos 

que utilizam mais de um testador em cruzamento com as progênies, visando assim selecionar 

o melhor testador para determinação de um padrão. Avalia-se principalmente aspectos como 

capacidade geral de combinação, interação alélica e capacidade específica de combinação, 

possibilitando assim obter maior eficiência na seleção de progênies (BARRETO et al., 2012; 

GUIMARÃES et al., 2012; RODOVALHO et al., 2012; OLIBONI et al. 2013; TAMIRAT et 

al., 2014; CLOVIS et al., 2015). 
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CAPITULO 1 

 

POTENCIAL AGRONÔMICO E PRODUTIVIDADE DE GRÃOS DE PROGÊNIES S3 

DE MILHO EM CRUZAMENTOS TOPCROSSES 

 

Resumo 

 

A produtividade de grãos é uma importante característica na cultura do milho. O 

objetivo com este trabalho foi identificar progênies com alto potencial para produtividade de 

grãos, porte adequado para altura de planta e de espiga e precocidade, por meio de 

cruzamentos topcrosses, verificando o mérito dos testadores em discriminar as caraterísticas 

desejadas, assim como a capacidade de combinação entre os genótipos. Os experimentos 

foram conduzidos nas safras 2015/16 e 2016/17 no campus CEDETEG da Universidade 

Estadual do Centro-Oeste, em Guarapuava-PR-PR, no delineamento em blocos com os 

tratamentos casualizados, com três repetições. Foram avaliados 150 híbridos topcrosses 

provenientes do cruzamento entre 30 progênies S3 de milho com os testadores AG8025, 

P30B39, MLP102, 60.H23.1 e 70.H26.1. As características avaliadas foram altura de planta 

(AP) e de espiga (AE), florescimento masculino (FM) e produtividade de grãos (PG). Os 

testadores P30B39 e 70.H26.1 melhor expressaram a variabilidade entre progênies para 

características como AP e AE, enquanto que para FM e PG os testadores 60.H23.1 e 70.H26.1 

demonstraram maior eficiência. As progênies 96.3, 218.3 e 16.5 foram, nesta ordem, as que 

apresentaram o melhor desempenho considerando a PG. O hibrido topcross 96.3 x 70.H26.1 

se destacou em relação aos demais pela capacidade específica de combinação (CEC) 

favorável e pelo bom desempenho para as características PG, AP e FM. 

Palavras-Chave: Zea mays L., dialelo parcial, híbridos experimentais. 
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AGRONOMIC POTENTIAL AND GRAIN YIELD OF S3 MAIZE PROGENIES IN 

TOPCROSS 

 

Abstract 

 

Grain yield is an important feature in maize. The objective of this work was identify 

progenies with high potential for grain yield, adequate size for plant height and ear and 

precocity through topcrosses verifying the merit of the testers in discriminating the desired 

characteristics as well as the combining ability of the genotypes. The experiment was 

conducted in the 2015/16 and 2016/17 harvests at the CEDETEG campus of the Universidade 

Estadual do Centro-Oeste, in Guarapuava-PR, in a randomized block design with three 

replications. 30 S3 maize progenies were evaluated in topcross with the AG8025, P30B39, 

MLP102, 60.H23.1 and 70.H26.1 testers forming 150 topcross hybrids. There were evaluated 

the characteristics plant height (PH) and ear height (EH), male flowering (MF) and grain yield 

(GY). The P30B39 and 70.H26.1 testers showed greater contribution to dicrimining the 

characteristics such as PH and EH, whereas for MF and GY, the 60.H23.1 and 70.H26.1 

testers showed higher efficiency. Progenies 96.3, 218.3 and 16.5 were, in this order, the ones 

that presented the best performance considering the GY characteristic. The topcross hybrid 

96.3 x 70.H26.1 was outstanding in relation to the others by the favorable specific combining 

ability (SCA) and by the good performance for GY, PH and MF characteristics. 

Key words: Zea mays L., partial diallel, experimental hybrids. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O incremento da produtividade de grãos é complexo, depende da expressão de vários 

genes e é bastante influenciado pelas condições ambientais. Elevada produtividade aliada a 

características agronômicas favoráveis, como plantas de baixo porte, baixa inserção de espiga 

e precocidade tornam mais complexa a seleção de genótipos superiores (HALLAUER, 

CARENA e MIRANDA FILHO, 2010). A caracterizações fenotípicas é de suma importância 

para a identificação e seleção de genótipos superiores, bem como a estimativa de parâmetros 

genéticos é importante para fornecer informações sobre o controle genético de caracteres 

qualitativos e quantitativos, herdabilidade, ganhos com a seleção, capacidade de combinação 

e a exploração do potencial híbrido (SOUZA et al., 2009; MENDES et al., 2012). 

O método topcross permite discriminar linhagens com alto potencial genético e o 

descarte de linhagens pouco promissoras, acelerando o processo de obtenção de híbridos, 

reduzindo tempo e custo (SOUZA et al., 2009). O uso de linhagens e híbridos simples como 

testadores de base genética estreita tem se sobressaído em relacão aos demais, principalmente 

por possibilitarem discriminar a capacidade combinatória das linhagens e o mérito relativo 

baseado na média dos topcrosses, possibilitando assim, eliminar linhagens com características 

inferiores ou indesejadas nas primeiras gerações de endogamia (HALLAUER, CARENA e 

MIRANDA FILHO, 2010; CRUZ, REGAZZI e CARNEIRO, 2013). 

Apesar de ser eficiente, o método topcross ainda apresenta aspectos que ocasionam 

contradições, dadas basicamente pela escolha do testador. Não é possivel determinar um 

testador fixo ou mesmo ideal para todos os cruzamentos, devido principalmente a algumas 

linhagens serem eliminadas em razão do testador utilizado apresentar baixa capacidade de 

combinação com as mesmas (FUZATTO, 2003; LÜDERS et al., 2007). Todavia, mesmo não 

havendo um testador considerado ideal, tem-se como alternativa o uso de linhagens-elite e 

híbridos simples como testadores, visando a possibilidade de discriminar com clareza e de 

forma correta as caracteristicas desejadas nas linhagens avaliadas (RODOVALHO et al., 

2012). 

O objetivo deste trabalho foi identificar o potencial de progênies S3 de milho quanto 

à produtividade de grãos e características agronômicas favoráveis por meio de cruzamentos 

topcrosses e avaliar o mérito dos testadores em discriminar as caraterísticas desejadas, assim 

como a capacidade de combinação. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Material genético 

2.1.1 Progênies 

 

As progênies S3 avaliadas são provenientes do programa de melhoramento de milho da 

Universidade Estadual do Centro-Oeste, as quais foram obtidas pelo método convencional, a 

partir de quatro ciclos sucessivos de autofecundações de plantas do híbrido comercial SG6015 

da empresa Limagrain. 

O híbrido simples SG6015 possui ciclo precoce, utilizado geralmente no início da 

safra agrícola, possui porte médio, folhas eretas, grãos de cor amarelada e textura 

semidentada, além de apresentar boa tolerância à Puccinia sorghi, Phaeosphaeria maydis e 

Cercospora zeae-maydis, tolerância mediana a Exserohilum turcicum e tem aptidão tanto para 

produção de grãos quanto para produção forrageira (AGROESTE, 2016). 

 

2.1.2 Testadores 

 

Foram utilizados cinco testadores nos cruzamentos topcrosses com as progênies S3: o 

híbrido simples AG8025 (T1), o híbrido simples P30B39 (T2), a mistura de linhagens 

parcialmente endogâmicas da população 102 (MLP102) (T3), as linhagens-elite LEM 2 

(60.H23.1) (T4) e LEM 3 (70.H26.1) (T5). A mistura de linhagens parcialmente endogâmicas 

possui base genética ampla, enquanto que os demais testadores são de base genética estreita. 

O híbrido simples AG8025 (T1) possui ciclo precoce, porte médio, bom stay green, 

grãos de coloração amarelo-alaranjado com tolerância à Puccinia. sorghi e P. polysora e 

aptidão para produção de grãos e produção forrageira (AGROCERES, 2016). 

O híbrido simples P30B39 (T2) é de ciclo precoce destinado geralmente para abertura 

de plantio, apresenta boa sanidade da planta, alto potencial produtivo e elevada estabilidade, 

além de apresentar alta qualidade forrageira (PIONEER, 2016). 

A mistura de linhagens MLP102 (T3) foram originadas de quatro ciclos de 

autofecundação do híbrido P30B39, da empresa Pioneer. 

As linhagens-elite LEM 2 (60.H23.1) (T4) e LEM 3 (70.H26.1) (T5) são 

provenientes do programa de melhoramento genético de milho da Universidade Estadual de 

Maringá UEM, as quais foram obtidas por sucessivas autofecundações da população formada 

a partir dos híbridos A2560 e P30F33, respectivamente. 
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2.1.3 Topcrosses 

 

Os campos de cruzamentos para obtenção dos topcrosses foram instalados em 

Guarapuava-PR-PR, na safra 2013/14, sendo implantados cinco campos isolados para o 

cruzamento das progênies S3 com cada testador (T1, T2, T3, T4 e T5). 

As progênies foram semeadas em linhas de 2 m, com 0,45 m de espaçamento entre 

linhas intercalando-se a semeadura de quatro progênies com cinco linhas do testador. O 

testador foi semeado em cinco épocas para promover o sincronismo do florescimento, 

realizando-se a semeadura 14 e 7 dias antes da semeadura das progênies, no mesmo dia da 

semeadura das progênies e 7 e 14 dias após as semeaduras das progênies. As plantas das 

progênies foram despendoadas e os cruzamentos ocorreram de forma natural, em que as 

progênies S3 foram utilizadas como genitor feminino e cada testador como genitor masculino. 

 

2.2 Avaliação dos topcrosses 

2.2.1 Local dos experimentos 

 

Os experimentos foram conduzidos em dois anos consecutivos, caracterizando dois 

ambientes, nas safras 2015/16 (AMB 1) e 2016/17 (AMB 2), em Guarapuava-PR na área 

experimental do Departamento de Agronomia, no Campus universitário CEDETEG da 

Universidade Estadual do Centro-Oeste. 

O solo é caracterizado como Latossolo Bruno Distroférrico, latitude 25º 21', 

longitude 51º 31' e altitude 1050 m. O clima é Cfb com temperatura média entre 17 e 18 °C e 

precipitação entre 1800 e 2000 mm anuais (EMBRAPA, 2006; IAPAR, 2016). 

 

2.3 Delineamento experimental 

 

Os híbridos topcrosses resultantes do cruzamento entre as 30 progênies com cada 

testador T1, T2, T3, T3 e T5 formaram o topcross 1 (TC 1), topcross 2 (TC 2), topcross 3 (TC 

3), topcross 4 (TC 4) e topcross 5 (TC 5), respectivamente. 

Cada topcross foi avaliado lado a lado, em área contígua, no delineamento de blocos 

completos com os tratamentos casualizados, com três repetições. Cada parcela foi constituída 

de uma linha com 5 m de comprimento, espaçadas em 0,45 m entre si. As progênies S3 

juntamente com os cinco testadores que deram origem aos topcrosses também foram 
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avaliados no delineamento em blocos casualizados com três repetições. As progênies e os 

testadores serviram como fator de comparação e referência para estimação de parâmetros 

genéticos. 

 

2.4 Implantação e condução 

 

Os experimentos foram implantados entre a primeira e segunda semana de setembro 

das safras 2015/16 e 2016/17, em área que estava em sistema de plantio direto, estabilizado 

com cultivo de aveia (Avena strigosa Shreb.) durante o inverno. A área foi dessecada com 

glifosato 30 dias antes da semeadura. 

A área foi sulcada e adubada com auxílio de semeadora de plantio direto. A 

semeadura realizada de forma manual, sendo depositadas 25 sementes por linha. No estádio 

V2 realizou-se o desbaste, deixando-se 16 plantas por linha, adequando-se o estande para 

70.000 plantas por hectare. 

As sementes foram tratadas com imidacloprido, de forma a garantir o estabelecimento 

inicial das plantas, suprimindo o ataque de insetos como Leptoglossus zonatus, Agrotis 

ípsilon, Euschistus heros, Elasmopalpus lignosellus e Dichelops melacanthus. 

A adubação foi realizada no momento do plantio de acordo com as recomendações 

para a região centro-sul do Paraná na cultura do milho, com dosagem de 300 kg ha-1 de NPK 

na formulação 10-20-20. Em cobertura, realizou-se adubação com uréia na dosagem de 280 

kg ha-1 divididas em duas aplicações efetuadas nos estádios V4 e V6. 

O controle de plantas daninhas foi realizado utilizando-se os herbicidas tembotriona, 

atrazina e nicusulfuron, desde o surgimento das plantas invasoras até o fechamento da cultura. 

O controle de insetos, basicamente Spodoptera frugiperda e Helicoverpa armigera, foi 

realizado de forma preventiva e quando visualizados os primeiros sinais de ataque de insetos, 

com rotação de inseticidas dos grupos da antranílica, diamida e benzoiluréia.  

 

2.5 Avaliações 

2.5.1 Florescimento masculino 

 

O florescimento masculino (FM) foi avaliado pela contagem do número de dias entre 

a emergência e o início da liberação de pólen pelas anteras do terço médio do pendão, em no 

mínimo 50% das plantas da parcela. 
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2.5.2 Altura de planta ede espiga 

 

A altura de planta (AP) e altura de inserção da espiga (AE) foram mensuradas após o 

florescimento, em cinco plantas competitivas e uniformes da parcela. O procedimento foi 

realizado com auxílio de uma régua com graduação em centímetros, medindo-se a distância 

entre o solo e a folha bandeira para AP e inserção da espiga principal para AE.  

 

2.5.3 Produtividade de grãos 

 

Para mensurar a produtividade de grãos realizou-se a colheita de todas as espigas de 

cada parcela, sendo posteriormente trilhadas e pesadas para obter-se a massa de grãos. Foi 

realizada a correção de estande ajustando-se para o estande ideal, em que não evidenciado 

efeito significativo do número de plantas por parcela, utilizou-se o método de correção de 

covariâncias descrito por Ramalho et al. (2005). Para o cálculo da produtividade de grãos 

(PG), em kg ha-1, a umidade foi corrigida para 13%. 

 

2.6 Análise dos dados 

 

Os dados foram submetidos às análises de variância individuais e ao teste de 

homogeneidade das variâncias proposto por Bartlett (1937). Aceitando-se a hipótese de 

variâncias homogêneas, prosseguiu-se com as análises de variância conjunta. Realizou-se 

ainda a análise dialélica conjunta e individual, utilizando-se o software estatístico GENES 

(CRUZ, 2013). 

 

2.6.1 Análises de variância 

 

As análises de variância conjuntas foram realizadas para cada topcross, considerando 

todos os efeitos como aleatórios, com exceção da média, seguindo o modelo estatístico: 

Yijk = µ + b/ajk + gi + ak + gaik + eijk 

Em que: 

Yijk: valor observado no tratamento i, bloco j, ambiente k; 

µ: média geral do experimento; 

ak: efeito aleatório do ambiente k, sendo (k = 1, 2); 
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gi: efeito aleatório da progênie i, sendo (i = 1, 2, ..., 30); 

b/ajk: afeito aleatório do bloco j, dento do ambiente k, sendo (j = 1, 2, 3); 

gaik: efeito da interação entre a progênie i e ambiente k; 

eijk: erro experimental aleatório associado à observação Yijk. 

Verificando efeito significativo para interação genótipos x ambientes, realizou-se a 

análise de variância individual de acordo com cada ambiente seguindo o modelo: 

Yij  = µ + gi + bj + eij 

Em que: 

Yij: valor observado no tratamento i, no bloco j; 

µ: média geral do experimento; 

gi: efeito aleatório da progênie i, sendo (i = 1, 2, ..., 30); 

bj: efeito aleatório do bloco j, sendo (j = 1, 2, 3); 

eij: erro experimental aleatório associado à observação Yij. 

 

2.6.2 Análise dialélica 

 

A análise dialélica individual foi realizada segundo o Método 4 proposto por Griffing 

(1956) adaptado para dialelos parciais por Geraldi e Miranda Filho (1988) (Pais e F1s), com 

objetivo de estimar a capacidade geral de combinação (CGC) dos genitores e a capacidade 

específicas de combinação (CEC) a partir de pq combinações híbridas, em que p progênies 

(Grupo I) são cruzadas com q testadores (Grupo II).  

Para a análise dialélica parcial utilizou-se o seguinte modelo estatístico: 

Yij = µ + gi + gj + sij+eij 

Em que: 

Yij: valor médio observado pela combinação híbrida entre a progênie i e o testador j; 

µ: média geral do experimento; 

gi: efeito da capacidade geral de combinação da progênie i, sendo (i = 1, 2, ..., 30);  

gj: efeito da capacidade geral de combinação do testador j, sendo (j = 1, 2, 3, 4, 5); 

sij: efeito da capacidade específica de combinação entre a progênie i e o testador j;  

eij: erro experimental aleatório associado à observação Yij. 

As estimativas da CGC (Gi e Gj) e CEC (Sij) foram calculadas deste modo: 

gi= Yi. – µ gj = Yj. – µ 

sij= Yij– (µ + Gi +Gj) 

Em que: 
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Yi: média geral das combinações híbridas da progênie i;  

Yj: média geral das combinações híbridas do testador j. 

A análise dialélica conjunta foi realizada seguindo o modelo estatístico: 

Yij = µ + Gi + Gj + Sij + Ak + GAik + GAjk + SAijk + Eij 

Em que: 

Yij: valor médio observado pela combinação híbrida entre a linhagem i e o testador j; 

µ: média geral do experimento; 

Gi: efeito da capacidade geral de combinação da progênie i, sendo (i = 1, 2, ..., 30); 

Gj: efeito da capacidade geral de combinação do testador j, sendo (j = 1, 2, 3, 4, 5); 

Sij: efeito da capacidade específica de combinação entre a progênie i e o testador j; 

Ak: efeito do ambiente k, sendo (k = 1, 2); 

GAik: efeito da interação entre CGC da progênie i com o ambiente k; 

GAjk: efeito da interação entre CGC do testador j com o ambiente k; 

SAijk: efeito da interação entre a CEC entre a progênie i e o testador j no ambiente k; 

Eij: erro experimental aleatório associado à observação Yij. 

2.6.3 Estimativas dos componentes da variância e parâmetros genéticos 

Componente da variância genética conjunta (σ
2

G): σ
2

G = (QMG – QMGA) / ra 

Em que: 

QMG: quadrado médio de genótipos; 

QMGA: quadrado médio da interação genótipos x ambientes;  

r: número de repetições; 

a: número de ambientes. 

 

Componente da variância genética individual (σ
2

G): σ
2

G = (QMG – QMR) / r 

Em que: 

QMG: quadrado médio de genótipos; 

QMR: quadrado médio do resíduo; 

r: número de repetições; 

 

Componente da variância residual (σ2): σ2  = QMR / r 

Em que: 

QMR: quadrado médio do resíduo; 
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r: número de repetições. 

 

Herdabilidade média no sentido amplo (ha
2): ha

2  = σ2
G / (σ2

G + σ2) 

Em que: 

σ2
G: componente da variância genética;  

σ2: componente de variância residual. 

Coeficiente de variação genético (CVg): CVg = [(σ2
G)1/2 / m] x 100 

Em que: 

σ2
G: componente de variância genética;  

m: media estimada. 
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3 RESULTADOS EDISCUSSÃO 

3.1 Características agronômicas 

3.1.1 Análise de variância 

 

Pelo teste de Bartlett as variâncias foram homogêneas. A análise de variância 

conjunta demonstrou que para altura de planta (AP) houve diferença significativa (p<0,05) 

para TC 1 (testador AG8025) e TC 3 (testador MLP102) e significativa (p<0,01) para TC 2 

(testador P30B39), TC 4 (testador 60.H23.1) e TC 5 (testador 70.H26.1). Para altura de espiga 

(AE) houve diferença significativa (p<0,01) apenas para TC 2 (testador P30B39), TC 4 

(testador 60.H23.1) e TC 5 (testador 70.H26.1). Para florescimento masculino (FM) houve 

diferença significativa (p<0,05) entre os genótipos apenas para TC 3 (testador MLP102) 

(Tabela 1). Com relação à produtividade de grãos (PG) houve diferença significativa (p<0,01) 

entre os genótipos para os topcrosses com todos os testadores.  

Houve efeito significativo do ambiente para AP apenas para TC 1 (testador AG8025) 

e TC 2 (testador P30B39). A variável AE não sofreu influência do ambiente em nenhum dos 

topcrosses. Para as características FM e PG houve efeito significativo (p<0,01) em todos os 

topcrosses (Tabela 1). Resultados similares foram encontrados por Clovis et al. (2015) em 

avaliações de cruzamentos dialélicos entre progênies e testadores em milho de segunda safra, 

também verificando efeito significativo do ambiente para estas características.  

A interação genótipos x ambientes foi significativa (p<0,01) para FM nos topcrosses, 

com exceção de TC 3 (Tabela 1). Com relação à AP e PG não houve efeito significativo, 

mostrando desempenho consistente dos genótipos em ambos os ambientes. Os resultados 

divergem dos obtidos por Marcondes et al. (2016) na avaliação de híbridos topcrosses em 

dois ambientes em Guarapuava-PR e corroboram com Ferreira et al. (2009) na avaliação de 

híbridos topcrosses em três ambientes nas cidades de Campinas, Mococa e Palmital no estado 

de São Paulo, não verificando efeito significativo na interação genótipos x ambientes para AP 

e AE, demonstrando desta forma bom desempenho dos genótipos nos ambientes avaliados. 

Considerando a significância da interação genótipos x ambientes para AP e AE, 

encontram-se resultados contraditórios, demonstrando tanto a existência de interação 

significativa assim como evidenciado por Oliboni et al. (2013) em trabalhos com híbridos 

experimentais, como a não existência, verificada por Pfann et al. (2009) e Gralak et al. (2014), 

ambos avaliando híbridos de milho na região centro-sul do Paraná. 
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Tabela 1. Resumo da análise de variância conjunta dos híbridos topcrosses de 30 progênies 

S3 de milho cruzadas com os testadores AG8025, P30B39, MLP102, 60.H23.1 e 70.H26.1, 

avaliados quanto às características altura de planta (AP), altura de espiga (AE), florescimento 

masculino (FM) e produtividade de grãos (PG) nas safras 2015/16 e 2016/17. Guarapuava-

PR, UNICENTRO, 2018. 
AP 

FV GL 
TC 1 TC 2 TC 3 TC 4 TC 5  

    (AG8025)  (P30B39)  (MLP102)  (60.H23.1) (70.H26.1)  

    QM 

Blocos/Amb 4 203,39 
 

93,76 
 

1.378,72 
 

467,87 
 

358,12 
 

Genótipos (G) 29 219,89 * 522,83 ** 404,30 * 238,76 ** 1.075,01 ** 

Ambientes (A) 1 15.140,27 ** 3.788,88 ** 704,09 
 

1.367,67 

 

2.011,12 

 G x A 29 97,83 

 

146,89 
 

204,58 
 

98,04 
 

124,28 
 

Resíduo 116 134,28   136,02   503,02   163,42   119,02   

Total 179                     

Média (cm) 
 

227,37 
 

231,95 
 

219,91 
 

232,58 
 

215,37 
 

CV (%)   5,09   5,02   10,19   5,49   5,06   

AE 

FV GL QM 

Blocos/Amb 4 63,95 
 

222,83 
 

1.054,20 
 

117,93 
 

207,48 
 

Genótipos (G) 29 168,10 
 

410,51 ** 245,02 
 

250,84 ** 805,41 ** 

Ambientes (A) 1 476,54 
 

209,44 
 

255,25 
 

66,00 

 

608,67 

 G x A 29 148,46 
 

102,94 

 

134,00 
 

73,02 
 

103,07 
 

Resíduo 116 102,66   113,17   286,16   75,67   114,79   

Total 179                     

Média (cm) 
 

131,88 
 

135,94 
 

126,29 
 

141,85 
 

126,05 
 

CV (%)   7,68   7,82   13,39   6,13   8,5   

FM 

FV GL QM 

Blocos/Amb 4 1,08 
 

12,41 
 

10,29 
 

0,33 
 

2,07 
 

Genótipos (G) 29 14,36 
 

24,46 
 

17,70 * 12,85 
 

20,81 

 Ambientes (A) 1 3.957,42 ** 2.792,67 ** 1.966,80 ** 3.929,33 ** 3.929,33 ** 

G x A 29 14,17 ** 14,35 ** 7,38 
 

11,86 ** 17,40 ** 

Resíduo 116 6,92   3,37   11,11   3,53   3,90   

Total 179                     

Média (dias) 
 

86,28 
 

88,35 
 

88,81 
 

90,47 
 

88,33 
 

CV (%)   3,04   2,07   3,75   2,07   2,23   

PG 

FV GL QM 

Blocos/Amb 4 1.422.384 
 

2.703.034 
 

366.422 
 

2.640.232 
 

3.788.950 
 

Genótipos (G) 29 10.313.359 ** 10.196.826 ** 13.189.681 ** 12.954.235 ** 13.588.238 ** 

Ambientes (A) 1 415.433.792 ** 382.881.401 ** 48.6437.258 ** 463.513.473 ** 620.463.234 ** 

G x A 29 3.057.821 

 

2.684.136 

 

4.970.785 
 

3.854.629 

 

2.965.301 

 Resíduo 116 2.148.045   2.577.049   4.714.250   2.955.358   2.664.785   

Total 179                     

Média (kg ha-1) 
 

12.299,37 
 

12.115,11 
 

11.421,91 
 

12.553,29 
 

10.817,53 
 

CV (%)   11,91   13,25   19   13,69   15,09   

**, * significativo a 1 e 5% pelo teste F, respectivamente. 

 

Para PG a significância da interação genótipos x ambientes é de comum ocorrência 

em genótipos de milho avaliados no centro-sul do Paraná (PFANN et al., 2009; OLIBONI et 
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al., 2013; MARCONDES et al., 2016). Entretanto Faria et al. (2015) em avaliações referentes 

a produtividade de híbridos de milho em cruzamentos dialélicos, não evidenciaram efeito 

significativo para a interação genótipos x ambientes, assemelhando-se aos resultados obtidos 

no presente trabalho, o que reafirma o mérito dos genótipos avaliados pelo desempenho 

consistente em relação as diferentes influências ambientais nos ambientes de avaliação. 

Em relação às médias de AP e AE, o TC 5 demonstrou valores inferiores aos demais, 

evidenciando a contribuição do testador 70.H26.1 para a redução das médias destas 

características, de maneira a reduzir possíveis problemas com acamamento e melhorar a 

interceptação de radiação solar devido ao menor auto sombreamento, que tende a ser mais 

expressivo em plantas mais altas (FERREIRA et al., 2010). De acordo com Pinto et al. (2010) 

plantas de milho com altura acima de 2,80 m são consideradas de porte alto, entre 2,20 a 2,80 

m são considerados de porte mediano, e de baixa estatura para valores inferiores a 2,20 m, 

sendo que plantas com valores entre 1,80 e 2,40 m são consideradas ideais. Diante do exposto, 

o testador 70.H26.1 mostrou-se eficiente em apresentar os menores valores ao promover 

médias de 2,15 m para AP e 1,26 m para AE. 

Para FM buscam-se principalmente genótipos precoces visando atender exigências 

de mercado e maximizar a relação rentabilidade por área. Nesse contexto, o testador AG8025 

proporcionou maior precocidade nos cruzamentos que participou (Tabela 1), assemelhando-se 

a resultados encontrados por Bolson et al. (2016) que também verificaram contribuição de 

híbridos comerciais como testadores na precocidade avaliando a capacidade combinatória 

entre 47 linhagens e dois testadores em cruzamentos topcrosses. 

 

3.1.2 Estimativas de componentes de variância e parâmetros genéticos. 

 

De acordo com as estimativas da variância genética (σ2
G) no TC 5, para as 

características AP e AE houve maior eficiência do testador 70.H26.1 em expressar a 

variabilidade entre as progênies (Tabela 2). Nota-se ainda que o testador 70.H26.1 propiciou 

maiores estimativas tanto para ha
2 quanto para CVg, reafirmando o mérito do testador na 

exploração da variabilidade genética existente (Tabela 2). 
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Tabela 2. Estimativas dos componentes da variância, parâmetros genéticos da análise 

conjunta das características altura de planta (AP), altura de espiga (AE), florescimento 

masculino (FM) e produtividade de grãos (PG) avaliadas para os topcrosses TC 1 (testador 

AG8025), TC 2 (testador P30B39), TC 3 (testador MLP102), TC 4 (testador 60.H23.1) e TC 

5 (testador 70.H26.1) nas safras 2015/16 e 2016/17. Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2018. 

  TC 1 TC 2 TC 3 TC 4 TC 5 

Parâmetros genéticos (AG8025) (P30B39) (MLP102) (60.H23.1) (70.H26.1) 

 
AP 

σ2
G 20,34 62,65 33,28 23,45 158,45 

σ2 44,75 45,34 167,67 54,47 39,67 

ha
2 0,31 0,58 0,16 0,30 0,80 

CVg 1,98 3,41 2,62 2,08 5,84 

Parâmetros genéticos AE 

σ2
G 3,27 51,26 18,50 29,63 117,05 

σ2 34,22 37,72 95,38 25,22 38,26 

ha
2 0,08 0,57 0,16 0,54 0,75 

CVg 1,37 5,26 3,40 3,83 8,58 

Parâmetros genéticos FM 

σ2
G 0,03 1,68 1,72 0,16 0,56 

σ2 2,30 1,12 3,70 1,17 1,30 

ha
2 0,01 0,60 0,32 0,12 0,30 

CVg 0,20 1,46 1,47 0,44 0,85 

Parâmetros genéticos   PG   

σ2
G 1.209.256 1.252.114 1.369.816 1.516.600 1.770.489 

σ2 716.015 859.016 158.083 985.119 888.261 

ha
2 0,63 0,59 0,89 0,60 0,66 

CVg 8,94 9,23 10,24 9,81 12,30 

σ2
G = variância genética, σ2 = variância residual, ha

2 = herdabilidade no sentido amplo, CVg = coeficiente de 

variação genética. 

 

É possível verificar maior dispersão apresentada pelos híbridos topcrosses 

provenientes do testador 70.H26.1 para as características AP (Figura 1A) e AE (Figura 1B), 

resultado da maior variabilidade apresentada, o que evidencia o potencial do testador em 

expressar essa variabilidade. A progênie 205.2 foi a que apresentou melhores resultados em 

combinações com diferentes testadores, tanto para AP quanto para AE com valores abaixo da 

média dos demais genótipos, o que é desejável no presente trabalho devido a busca por 

plantas com baixo porte. 
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Figura 1. Médias da altura de planta (AP) (A) e altura de espiga (AE) (B), dos híbridos 

topcrosses e testadores avaliados em Guarapuava-PR nas safras 2015/16 e 2016/17. Linha 

horizontal representa a média geral dos genótipos em ambos os ambientes. Guarapuava-PR, 

UNICENTRO, 2018. 

 

Com relação à dispersão, é possível reafirmar que os topcrosses provenientes do 

cruzamento com a linhagem-elite testadora 70.H26.1 assumiram, em sua maioria, valores de 

AP e AE inferiores à média, comprovando a relevância do testador tanto em possibilitar maior 

expressão da variabilidade genética, quanto em contribuição para redução do porte das plantas 

(Figura 1). 

A 

B 

205.2 

205.2 

205.2 

205.2 

205.2 
205.2 

205.2 
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Para FM houve efeito significativo (p<0,01) da interação genótipos x ambientes para 

maioria dos topcrosses, exceto para o TC 3 (Tabela 1). No AMB 1 o TC 2 apresentou as 

maiores estimativas de σ2
G (Tabela 3), em que o testador P30B39 tende a ser o mais indicado 

quanto a discriminar a existência de variabilidade entre os genótipos. Os híbridos oriundos 

deste testador não tiveram a maior estimativa da ha
2 dentre os topcrosses, classificado no geral 

com magnitude mediana, devido principalmente à característica sofrer grande influência 

ambiental como evidenciado por Mendes et al. (2012) em avaliações de estabilidade e 

adaptabilidade de genótipos de milho. No AMB 2 o TC 3 destacou-se em relação aos demais, 

apresentando maiores valores para σ2
G e ha

2, mostrando maior relevância do testador MLP102 

em expressar a variabilidade existente para FM nesse ambiente (Tabela 3).  

A dispersão das médias reafirma a variabilidade existente para FM, melhor 

discriminada pelo testador P30B39 no AMB 1 (Figura 2A) e pelo testador MLP102 no AMB 2 

(Figura 2B). Nenhum dos testadores influenciou na redução do FM, entretanto pode-se 

visualizar o mérito da progênie 195.1 em apresentar maior precocidade em combinações com 

diferentes testadores em ambos os ambientes (Figura 2), destacando-se para esta característica 

em relação as demais progênies. 

 

Tabela 3. Estimativas dos parâmetros genéticos da análise individuais do florescimento 

masculino (FM), avaliado em Guarapuava-PR para os topcrosses TC 1 (testador AG8025), TC 

2 (testador P30B39), TC 3 (testador MLP102), TC 4 (testador 60.H23.1) e TC 5 (testador 

70.H26.1) nas safras 2015/16 (AMB 1) e 2016/17 (AMB 2). Guarapuava-PR, UNICENTRO, 

2018. 
  TC 1 TC 2 TC 3 TC 4 TC 5 TC 1 TC 2 TC 3 TC 4 TC 5 

Parâmetros 

genéticos 
  AG8025  P30B39  MLP102  60.H23.1 70.H26.1   AG8025  P30B39  MLP102  60.H23.1 70.H26.1  

  FM (AMB 1) FM (AMB 2) 

σ2G 0,52 8,45 2,13 0,63 0,79 0,54 2,04 3,08 1,00 1,13 

σ2 1,61 0,39 5,75 0,62 0,59 2,30 1,85 1,65 1,17 1,30 

ha
2 0,24 0,95 0,27 0,50 0,57 0,19 0,53 0,65 0,46 0,46 

CVg 0,83 3,30 1,65 0,88 1,01 0,85 1,62 1,96 1,10 1,20 

σ2
G = variância genética, σ2 = variância residual,ha

2 = herdabilidade no sentido amplo, CVg = coeficiente de 

variação genética. 

 

Estes resultados evidenciam que houve variabilidade entre os topcrosses e que os 

testadores utilizados foram capazes de discriminar as progênies, em que 70.H26.1 foi mais 

propício em discriminar as progênies quanto à AP e AE (Figura 1). Para FM não houve 

nenhum testador que se destacou em ambos os ambientes quanto a expressão de variabilidade, 

sendo, porém, AG8025 o testador menos adequado considerando a σ2
G (Tabela 3). 
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Figura 2. Médias de Florescimento Masculino (FM) dos híbridos topcrosses e testadores 

avaliados em Guarapuava-PR nos ambientes (A) AMB 1 (safra 2015/16) e (B) AMB 2 (safra 

2016/17). Linha horizontal representa a média geral dos genótipos em cada ambiente. 

Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2018. 

 

Para a PG, o TC 5 apresentou maiores valores referentes a σ2
G, ha

2 e CVg, 

possibilitando melhor manifestação da variabilidade existente. É possível verificar o mérito do 

testador 70.H26.1 em proporcionar maior contribuição para o aumento destas estimativas 

(Tabela 2). Barreto et al. (2012) encontraram resultados semelhantes, em que a maior 

A 

B 

195.1 

195.1 195.1 

195.1 

195.1 
195.1 

195.1 195.1 
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estimativa da σ2
G para PG também foi expressa por uma linhagem-elite como testadora em 

avaliações de híbridos topcrosses em milho pipoca, mostrando que o uso de testadores de base 

genética estreita, principalmente linhagens-elite, são eficientes em discriminar a variabilidade 

entre progênies. 

Com base nas médias pode-se ressaltar os topcrosses TC 1, TC 2 e TC 4, assim como 

a contribuição dos testadores AG8025, P30B39 e 60.H23.1, respectivamente, por contribuírem 

para o aumento das estimativas de produtividade de grãos (Tabela 1). A progênie 96.3 

apresentou elevadas estimativas em cruzamento com diferentes testadores, evidenciando assim 

o seu potencial para essa característica (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Médias da produtividade de grãos (PG) dos híbridos topcrosses e testadores 

avaliados em Guarapuava-PR nas safras 2015/16 e 2016/17. Linha horizontal representa a 

média geral dos genótipos em ambos os ambientes. Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2018. 

 

Para PG, evidenciam-se os testadores AG8025 e 70.H26.1, por melhor expressarem a 

variabilidade existente nas progênies e contribuírem para o aumento da média geral dos 

genótipos, no caso do AG8025 (Figura 3). Reafirma-se que um conjunto de testadores se faz 

necessário para uma percepção mais assertiva sobre as progênies, assim como sugerido por 

Troyer e Wellin (2009) em avaliações com genótipos híbridos de milho em diferentes 

períodos. 

 

96.3 
96.3 96.3 
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3.1.3 Análise de variância dialélica e estimativa dos efeitos de capacidade de 

combinação 

 

De acordo com a análise de variância dialélica conjunta pode-se evidenciar 

diferença significativa (p<0,01) entre todos os híbridos topcrosses para maioria das 

características avaliadas, com exceção de AE. Para CGC dos testadores houve diferença 

significativa (p<0,05) para AP, FM e PG. Em relação a CGC das progênies houve efeito 

significativo (p<0,01) para AP, FM e PG. Para CEC houve diferença significativa (p<0,01) 

apenas para as variáveis AP e PG (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Resumo da análise dialélica parcial conjunta do cruzamento entre 30 progênies S3 

de milho e cinco testadores para as características altura de planta (AP), altura de espiga (AE), 

florescimento masculino (FM) e produtividade de grãos (PG) avaliadas em Guarapuava-PR 

nas safras 2015/16 e 2016/17. Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2018. 

FV GL   QM 

    AP AE FM PG 

Topcrosses 184 0,36 ** 1,70 
 

44,57 ** 62,24 ** 

CGC Testadores 4 1,40 * 2,79 
 

488,01 * 144,48 ** 

CGC Progênies 29 0,17 ** 1,06 
 

48,48 ** 22,56 ** 

CEC 150 0,15 ** 1,70 
 

16,88 
 

28,52 ** 

Ambientes (A) 1 0,00 
 

0,00 
 

0,62 
 

0,06 

 Topcrosses x Ambientes 184 0,02 
 

1,54 
 

15,28 ** 5,75 ** 

CGC Testadores x A 4 0,18 ** 1,15 
 

57,67 ** 4,02 
 

CGC Progênies x A 29 0,01 
 

1,10 
 

14,64 ** 5,62 ** 

CEC x A 150 0,02 
 

1,64 
 

14,17 ** 4,95 ** 

Resíduo 736 0,02   1,56   3,87   2,82   

SQCGC Testadores (%) 
 

8,30 
 

3,57 
 

23,80 
 

5,05 
 

SQCGC Progênies (%) 
 

48,79 
 

9,85 
 

17,14 
 

5,71 
 

SQCGC (%) 
 

57,08 
 

13,42 
 

40,94 
 

10,76 
 

SQCEC (%)   35,49   81,81   30,88   37,37   

Grupo (%)  7,43  4,77  28,18  51,87  
**, * significativo a 1 e 5% pelo teste F, respectivamente. 

 

Os resultados corroboram com os encontrados por Tamirat et al. (2014) que 

evidenciaram efeito significativo da CGC para AE, AP, FM e PG ao avaliarem 36 progênies 

em cruzamentos topcrosses com dois testadores. Da mesma forma, Werle et al. (2014), em 

trabalhos com dialelo parcial entre 12 linhagens de milho, encontraram diferença 

significativa para CGC e CEC na característica PG. Clovis et al. (2015) também verificaram 

efeito significativo de CGC e CEC para FM e PG na avaliação de 50 linhagens em 

cruzamentos com dois testadores. 
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A SQCEC para AP e FM foi de 35,39 e 30,88%, respectivamente, frente a 57,08 e 

40,94% da SQCGC, demonstrando menor relevância dos desvios de dominância. Nesse caso, 

a seleção com base na maior CGC torna-se mais aplicável na geração de híbridos 

promissores. Para AE a SQCGC mostrou-se inferior a SQCEC, verificando maior 

contribuição da CEC, promovendo maior diferença dos híbridos em relação ao desempenho 

dos genitores (Tabela 4). Oliboni et al. (2013) encontraram resultados semelhantes para AP e 

FM, na avaliação de dialelo envolvendo híbridos comerciais na região centro-sul do Paraná, 

assim como Pfann et al.(2009) verificaram superioridade da CGC para AP, avaliando 

híbridos de milho em cruzamentos dialélicos. 

Ressalta-se a baixa eficiência da seleção com base apenas na CGC, devido ao 

desempenho dos híbridos depender da contribuição genética e da complementaridade entre 

os genitores, não tornando eficiente a seleção baseada apenas para CGC. 

Para PG, a contribuição da SQCEC foi de 37,37% (Tabela 4), mostrando-se superior 

a SQCGC (10,76%) de forma a corroborar com resultados encontrados por Zelleke, (2000), 

Oliboni et al. (2013), Werle et al. (2014) e Faria et al. (2015), que demonstraram maior 

expressividade da SQCEC em relação a SQCGC na avaliação de cruzamentos dialélicos 

entre híbridos comerciais. Desta forma, pode-se comprovar a importante contribuição de 

genes de efeitos não aditivos, reafirmando a exploração da heterose para esta característica. 

Contrariamente, a superioridade da variância da CGC referente à CEC foi encontrada por Li 

et al. (2007) e Tamirat et al. (2014), na avaliação de cruzamentos dialélicos e topcrosses, 

respectivamente, para PG (Tabela 4). 

Para AP e AE, a SQCGC das progênies foi de 48,79% e 9,85% ante 8,30% e 3,57% 

da SQCGC dos testadores, respectivamente, atribuindo a variação observada a efeitos de 

genes aditivos oriundos das progênies. Para FM, a SQCGC das progênies foi de 17,14% em 

comparação a 23,80% da SQCGC dos testadores, mostrando efeitos predominantes aditivos 

provenientes dos testadores, de forma a corroborar com resultados obtidos por Clovis et al. 

(2015), verificando maior variância da CGC devido a contribuição dos testadores, o que é 

indesejável devido ao testador interferir no real mérito das progênies (Tabela 4). 

Com relação à PG, a SQCGC das progênies foi de 5,71% frente a 5,05% da SQCGC 

dos testadores, mostrando equilíbrio da contribuição dos efeitos aditivos das progênies em 

relação aos testadores, discordando de Guimarães et al. (2012), que verificaram maior 

contribuição por parte das progênies, assim como maior SQCEC, avaliando o desempenho de 

testadores em cruzamentos com linhagens endogâmicas de milho. 
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Para AP e AE, evidencia-se maior contribuição de efeitos aditivos (Tabela 4), assim 

como verificado por Oliboni et al. (2013) avaliando híbridos topcrosses na região centro-sul 

do Paraná e Tamirat et al.(2014) na avaliação de topcrosses na Etiópia. Em relação a FM e 

PG, houve equilíbrio na contribuição entre genes aditivos e não aditivos, corroborando com 

resultados encontrados por Guimarães et al. (2012) e Gralak et al. (2015). 

Com relação à SQCGC dos testadores e SQCGC das progênies, pode-se verificar 

maior contribuição dos testadores na variação da CGC para AP e maior contribuição das 

progênies na variação da CGC para AE, FM e PG (Tabela 4), assemelhando-se a resultados 

encontrados por Clovis et al. (2015) que também observaram predominância da CGC das 

progênies para PG, o que é desejável devido a seleção considerar o mérito relativo das 

progênies para a seleção daquelas com melhor desempenho. 

Com relação à interação genótipos x ambientes houve efeito significativo (p<0,01) 

para FM e PG, mostrando o desempenho diferenciado frente as variações ambientais. Para a 

interação CGC testadores x ambiente houve efeito significativo (P<0,01) para AP e FM, 

evidenciando a influência do ambiente em promover diferentes contribuições por parte dos 

testadores para a CGC (Tabela 4). Os resultados corroboram com Rovaris et al. (2014) que 

também verificaram efeito significativo na interação das capacidades de combinações com os 

ambientes em cruzamentos dialélicos. 

Houve efeito significativo das interações CGC progênies x ambientes e CEC x 

ambientes (p<0,01) para as características FM e PG (Tabela 4). Dessa forma, para critérios 

de seleção deve-se considerar tanto a CGC das progênies quanto a CEC dos híbridos 

topcrosses para cada ambiente separadamente, por mostrarem comportamento diferenciado 

frente às influências ambientais para FM e PG. Em contrapartida, para AP e AE podem-se 

considerar as características com base em valores médios da capacidade de combinação entre 

os ambientes.  

A análise dialélica individual demonstrou efeito significativo (p<0,01) entre os 

topcrosses para CGC dos testadores, CGC das progênies e CEC para FM e PG em ambos os 

ambientes (Tabela 5), mostrando diferentes contribuições nos cruzamentos por parte dos 

testadores e das progênies, assim como evidenciado por Werle et al. (2014) ao avaliarem 

cruzamentos dialélicos na região oeste do Paraná e Tamirat et al. (2014) em trabalhos com 

híbridos topcrosses na Etiópia, reafirmando a existencia de variabilidade genética, diferentes 

niveis de contribuição e possível seleção de genótipos superiores. 

No AMB 1, a contribuição da SQCEC para FM e PG foi de 49,62% e 36,77% 

respectivamente, frente a 35,24% e 15,79% da SQCGC, evidenciando maior contribuição de 



41 

 

genes de efeitos não aditivos. Para FM a contribuição da SQCGC dos testadores foi de 

19,03% ante 16,31% da SQCGC das progênies e para PG a SQCGC dos testadores foi de 

7,88% frente a 7,91% da SQCGC das progênies, evidenciando contribuição equilibrada de 

ambos os grupos de genitores, assim como verificado por Rodovalho et al. (2012) ao 

avaliarem a eficiência de testadores em híbridos simples para PG em milho pipoca e Aly 

(2013) em estudos com híbridos topcrosses no Egito (Tabela 5). No AMB 2, para PG a 

SQCEC apresentou valores superiores (42,04%) em relação a SQCGC (8,75%), mostrando 

maior contribuição de genes não aditivos para esta característica (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Resumo da análise dialélica parcial individual do cruzamento entre 30 progênies 

S3 de milho e cinco testadores para as características florescimento masculino (FM) e 

produtividade de grãos (PG) avaliadas em Guarapuava-PR nos ambientes AMB 1 (safra 

2015/16) e AMB 2 (safra 2016/17). Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2018. 
AMB 1 

FV GL   
QM 

FM PG 

Topcrosses 184 32,17 ** 24,49 ** 

CGC Testadores 4 281,71 ** 88,77 ** 

CGC Progênies 29 33,08 ** 12,29 ** 

CEC 150 19,58 ** 11,04 ** 

Resíduo 368 3,97   2,55   

SQCGC Testadores (%) 
 

19,03 
 

7,88 
 

SQCGC Progênies (%) 
 

16,21 
 

7,91 
 

SQCGC (%) 
 

35,24 
 

15,79 
 

SQCEC (%)   49,62   36,77   

Grupo (%)  15,14  47,44  

               AMB 2 

FV GL   
QM 

FM PG 

Topcrosses 184 27,70 ** 43,50 ** 

CGC Testadores 4 265,02 ** 59,77 ** 

CGC Progênies 29 30,14 ** 15,89 ** 

CEC 150 11,43 ** 22,43 ** 

Resíduo 368 5,19   3,09   

SQCGC Testadores (%) 
 

20,80 
 

2,99 
 

SQCGC Progênies (%) 
 

17,15 
 

5,76 
 

SQCGC (%) 
 

37,94 
 

8,75 
 

SQCEC (%)   33,66   42,04   

Grupo (%)  28,40  49,21  

**, * significativo a 1 e 5% pelo teste F, respectivamente. 

 

Ressalta-se que em avaliações dialélicas provenientes do cruzamento entre 

linhagens, a contribuição semelhante na SQCGC pode ser desejável devido à busca por 

genitores com melhor complementaridade para a formação de híbridos de alto desempenho, 

diferentemente das avaliações topcrosses, em que busca-se expressar o real mérito das 
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progênies avaliadas e, consequentemente, maior contribuição por parte das mesmas. A maior 

contribuição por parte dos testadores é indesejável (HALLAUER, CARENA e MIRANDA 

FILHO, 2010; GUIMARÃES et al., 2012).  

Para FM, a SQCGC (37,94%) foi pouco superior a SQCEC (33,66%) evidenciando 

certo equilíbrio na contribuição de genes de efeito aditivo e não aditivo. Para essa mesma 

característica, a SQCGC dos testadores foi de 20,80% frente a 17,15% da SQCGC das 

progênies, o que mostra contribuição um pouco maior por parte dos testadores. Para PG a 

contribuição dos genes de efeitos aditivos foram pequenas, tanto para as progênies quanto 

para os testadores, cujos valores da SQCGC corresponderam a 5,79% e 2,99%, 

respectivamente (Tabela 5). Resultados semelhantes foram encontrados por outros autores 

(CLOVIS et al., 2015; GRALAK et al., 2015), que em trabalhos com híbridos experimentais 

de milho também verificaram maior contribuição por parte das progênies para a SQCGC e 

superioridade da SQCEC em relação à SQCGC, o que é desejável. 

Com relação às estimativas da CGC dos testadores, dependendo da característica, 

houve variação conforme os ambientes (Figura 4).  

 

 

Figura 4. Estimativas da capacidade geral de combinação (CGC) dos testadores para as 

características AP, AE, FM e PG, avaliadas nas safras 2015/16 (AMB 1) e 2016/17 (AMB 2). 

Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2018. 
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Para AP o testador AG8025 apresentou estimativa da CGC positiva no AMB 1 e 

negativa no AMB 2. Da mesma forma, para AE e FM os testadores P30B39 e 60.H23.1 

apresentaram valores positivos no AMB 1 e negativos no AMB 2. Aly (2013) avaliando 

híbridos topcrosses também verificou que híbridos comerciais como testadores podem 

apresentar tanto contribuições favoráveis como desfavoráveis na redução para AP e AE 

considerando a CGC. Em contrapartida, para FM o testador 70.H26.1 apresentou CGC 

negativa no AMB 1 e CGC positiva no AMB 2. Os demais testadores apresentaram 

desempenho semelhante em ambos os ambientes para as características avaliadas (Figura 4). 

Considerando as estimativas conjuntas da CGC envolvendo os dois ambientes, os 

testadores MLP102 e 70.H26.1 influenciaram para a redução das médias da AP e AE nos 

topcrosses. Os resultados corroboram com Ferreira et al. (2009) que também verificaram a 

contribuição de um testador de base genética ampla, como é o caso do MLP102, na redução 

da AP e AE (Figura 5). Da mesma forma que ocorreu para o testador 70.H26.1, Rovaris et al. 

(2014) comprovaram que o uso de testadores de base estreita podem contribuir para a redução 

das médias e melhor discriminar características como AP, AE e FM. 

Para FM e PG o testador AG8025 influenciou de forma favorável considerando a 

CGC, apesar de contribuir de forma indesejável para AP e AE. Os demais testadores não 

demonstraram relevância na contribuição das características avaliadas (Figura 5). Ressalta-se 

que valores referentes à influência favorável ou não da CGC de um testador não discriminam 

a sua eficiência, devido principalmente a variação genética presente nas progênies e a 

necessidade de avaliar o desempenho destas nos cruzamentos. Desta forma, torna-se 

necessária a análise do conjunto, considerando a contribuição de cada genitor de forma 

individual quanto no cruzamento que estiver incluso para melhor avaliar as progênies 

(GUIMARÃES et al., 2012). 

Com base na CGC das progênies ressaltam-se os genótipos com estimativas 

superiores ao valor de 1,5 vezes o desvio padrão de cada característica, assemelhando-se a 

interpretação dada por outros autores, como Rodovalho et al. (2012) e Werle et al. (2014) 

que utilizaram duas vezes o desvio padrão como critério de significância. Para características 

como AP, AE e FM buscam-se estimativas negativas, de forma a reduzir as médias, 

diferentemente da PG em que se buscam estimativas positivas, objetivando incremento do 

potencial produtivo. 

Com relação à CGC das progênies houve desempenho semelhante em ambos os 

ambientes para as características AP e AE, não houve efeito significativo da interação CGC 

progênies x ambientes (Tabela 4). Para AP apenas as progênies 24.4 e 26.2 se destacaram em 
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relação às demais, como as que mais contribuíram para redução dessa característica. Para 

altura de espiga as progênies 24.4, 195.1, 172.1, 205.2 e 159.6 foram, nesta ordem, as que 

demonstraram maior contribuição da CGC. A progênie 24.4 apresentou boa contribuição tanto 

para AP quanto para AE, sendo uma progênie com potencial de exploração para estas 

características (Figura 6). 

 

 
Figura 5. Estimativas conjuntas da capacidade geral de combinação (CGC) dos testadores 

envolvendo os dois ambientes para as características AE, AP, FM e PG avaliadas nas safras 

2015/16 e 2016/17. Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2018. 

 

Para as características FM e PG houve efeito significativo (p<0,01) da interação 

CGC progênies x ambientes (Tabela 5). Quanto ao FM as progênies 216.2 e 199.2 

apresentaram CGC negativa no AMB 1. No AMB 2 apenas a progênie 218.3 contribuiu com 

CGC negativa. Com relação à PG, as progênies 16.5 e 41.3 foram as que mais contribuíram 

com CGC favorável no AMB 2. Já a CGC da progênie 218.3 foi favorável no AMB 1. A CGC 

da progênie 96.3 apresentou destaque na característica PG por contribuir de forma positiva em 

ambos os ambientes (Figura 7). Barreto et al. (2012) também verificaram elevada 
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contribuição da CGC das progênies em diferentes ambientes para PG em avaliações com 

milho pipoca, de forma a corroborar com os resultados encontrados no presente trabalho. 

 

 
Figura 6. Estimativas conjuntas da capacidade geral de combinação (CGC) das progênies S3 

de milho para as características AP e AE, avaliadas nas safras 2015/16 e 2016/17. Linhas 

pontilhadas verticais indicam 1,5 vezes o DP da CGC. Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2018. 
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Figura 7. Estimativas da capacidade geral de combinação (CGC) das progênies S3 de milho 

para as características FM e PG, avaliadas nas safras 2015/16 (AMB 1) e 2016/17 (AMB 2). 

Linhas verticais pontilhadas indicam 1,5 vezes o DP da CGC. Guarapuava-PR, 

UNICENTRO, 2018. 

 

Na avaliação de híbridos topcrosses objetiva-se mensurar o mérito relativo de cada 

progênie e seu respectivo potencial em cruzamentos específicos. Diante do exposto, faz-se 
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necessária a avaliação tanto da CGC quanto da CEC, promovendo desta forma, resultados 

com maior assertividade e precisão, discriminando progênies com maior potencial para as 

características avaliadas (CRUZ, REGAZZI e CARNEIRO 2013). 

Houve efeito significativo da interação genótipos x ambientes (p<0,01) da CGC das 

progênies e da CEC das respectivas progênies com os testadores para algumas das 

características avaliadas (Tabela 4). Dessa forma, conforme a característica, optou-se por 

discriminar os genótipos de acordo com o ambiente avaliado, assim como pelo desempenho 

na média conjunta dos ambientes. 

Diante do exposto, para AP não houve genótipo que se destacou no AMB 1, a 

maioria contribuiu com CGC e CEC para o aumento de AP (Figura 8), contrariando o que se 

busca atualmente. No AMB 2 o híbrido topcross 159.6 x P30B39 apresentou estimativa 

adequada para a CEC (Figura 9), evidenciando a alta complementariedade dos genitores. 

Ainda, a progênie 159.6 apresentou destaque para CGC nesta característica, diferentemente 

do testador P30B39 que não proporcionou CGC favorável (Figura 9).   

 

 
Figura 8. Dispersão das estimativas da CGC das progênies (Gi) e da CEC dos topcrosses das 

respectivas progênies cruzadas com os testadores (Sij) no AMB 1 (safra 2015/16) para 

característica altura de planta (AP). Eixos vertical e horizontal passam pelos valores de 1,5 

vezes o DP para CGC e CEC, respectivamente. Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2018. 

Em relação a AE o topcross 172.1 x 70.H26.1 sobressaiu em relação aos demais no 

AMB 1, apresentando CEC favorável na redução desta característica (Figura 10) e ambos os 
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genitores apresentaram destaque na contribuição para CGC (Figuras 5 e 6). No AMB 2 

nenhum genótipo apresentou bons resultados para AE (Figura 11). 

 

 
Figura 9. Dispersão das estimativas da CGC das progênies (Gi) e da CEC dos topcrosses das 

respectivas progênies cruzadas com os testadores (Sij) no AMB 2 (safra 2016/17) para 

característica altura de planta (AP). Eixos vertical e horizontal passam pelos valores de 1,5 

vezes o DP para CGC e CEC, respectivamente. Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2018 

 

 
Figura 10. Dispersão das estimativas da CGC das progênies (Gi) e da CEC dos topcrosses das 

respectivas progênies cruzadas com os testadores (Sij) no AMB 1 (safra 2015/16) para 

característica altura de espiga (AE). Eixos vertical e horizontal passam pelos valores de 1,5 

vezes o DP para CGC e CEC, respectivamente. Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2018. 

Gi (AP individual AMB 2 (cm)) 
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Figura 11. Dispersão das estimativas da CGC das progênies (Gi) e da CEC dos topcrosses das 

respectivas progênies cruzadas com os testadores (Sij) no AMB 2 (safra 2016/17) para 

característica altura de espiga (AE). Eixos vertical e horizontal passam pelos valores de 1,5 

vezes o DP para CGC e CEC, respectivamente. Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2018. 

 

Para FM ressalta-se o topcross 199.2 x 60.H23.1 no AMB 1, por apresentar CEC 

favorável para redução do ciclo da cultura. Em relação aos genitores, apenas a progênie 199.2 

apresentou contribuição desejada da CGC (Figuras 7 e 12), o que reafirma seu potencial em 

compensar a ação desfavorável do testador. No AMB 2 se destacaram os cruzamentos 218.3 x 

P30B39, 218.3 x MLP102 e 205.2 x MLP102 devido a CEC, em que ambos os genitores 

(progênies e testadores) apresentaram CGC favorável para esta característica (Figura 13).  

Com relação à PG os topcrosses 96.3 x 60.H23.1 e 93.6 x 70.H26.1 apresentaram 

valores da CEC superiores em relação aos demais no AMB 1, assim como o testador 

60.H23.1 (Figuras 4 e 14) e a progênie 93.6 (Figuras 7 e 14) na contribuição para CGC. Os 

resultados corroboram com Rodovalho et al. (2012) e Barreto et al. (2012) que em avaliações 

com milho pipoca também verificaram elevada PG de híbridos oriundos do cruzamento de 

progênies com linhagens-elite como testadoras, alta CGC e CEC, além de contribuição 

favorável dos genitores para a CGC, reafirmando o potencial do uso de linhagens-elite como 

testadores. No AMB 2 os cruzamentos 96.3 x P30B39, 41.3 x 60.H23.1, 41.3 x 70.H26.1, 

16.5 x 60.H23.1 e 96.3 x 70.H26.1 apresentaram as melhores estimativas da CEC para PG. Os 

genitores 41.3, 96.3 e 60.H23.1 apresentaram ainda CGC favorável (Figura 15), confirmando 

as estimativas apresentadas nas Figuras 4 e 7. Vale ressaltar a progênie 96.3 devido à alta 

CGC apresentada em ambos os ambientes (Figuras 7, 14 e 15), assim como os cruzamentos 
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96.3 x 60.H23.1 e 96.3 x 70.H26.1 pela alta CEC e por serem oriundos do cruzamento entre 

uma progênie experimental e uma linhagem-elite como testador (Figuras 14 e 15), podendo 

dar origem a um híbrido simples com potencial comercial. 

 

 
Figura 12. Dispersão das estimativas da CGC das progênies (Gi) e da CEC dos topcrosses das 

respectivas progênies cruzadas com os testadores (Sij) no AMB 1 (safra 2015/16) para 

característica florescimento masculino (FM). Eixos vertical e horizontal passam pelos valores 

de 1,5 vezes o DP para CGC e CEC, respectivamente. Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2018. 

 

 
Figura 13. Dispersão das estimativas da CGC das progênies (Gi) e da CEC dos topcrosses das 

respectivas progênies cruzadas com os testadores (Sij) no AMB 2 (safra 2016/17) para 

característica florescimento masculino (FM). Eixos vertical e horizontal passam pelos valores 

de 1,5 vezes o DP para CGC e CEC, respectivamente. Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2018. 
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Figura 14. Dispersão das estimativas da CGC das progênies (Gi) e da CEC dos topcrosses das 

respectivas progênies cruzadas com os testadores (Sij) no AMB 1 (safra 2015/16) para 

característica produtividade de grãos (PG). Eixos vertical e horizontal passam pelos valores de 

1,5 vezes o DP para CGC e CEC, respectivamente. Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2018. 

 

 
Figura 15. Dispersão das estimativas da CGC das progênies (Gi) e da CEC dos topcrosses das 

respectivas progênies cruzadas com os testadores (Sij) no AMB 2 (safra 2016/17) para 

característica produtividade de grãos (PG). Eixos vertical e horizontal passam pelos valores de 

1,5 vezes o DP para CGC e CEC, respectivamente. Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2018. 
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Com relação à análise conjunta para AP não houve genótipos que apresentaram CGC 

e CEC favorável abaixo do critério de significância (1,5 DP) para essa característica (Figura 

16). Para AE os topcrosses 195.3 x AG8025 e 205.2 x AG8025 apresentaram contribuição 

favorável em relação aos demais (Figura 17) e as progênies 195.3 e 205.2 apresentaram CGC 

favorável. 

Para FM, os cruzamentos 218.3 x P30B39 e 218.3 x MLP102 apresentaram 

estimativas desejáveis da CEC, na busca por genótipos mais precoces (Figura 18). Para PG os 

topcrosses 16.5 x 60.H23.1, 96.3 x P30B39, 96.3 x 60.H23.1 e 96.3 x 70.H26.1 

permaneceram acima do critério de seleção em relação aos demais, quanto à CEC dos 

cruzamentos e CGC dos genitores (Figura 19). 

Reforça-se ainda o mérito da progênie 96.3, assim como sua complementariedade em 

cruzamentos com as linhagens-elite 60.H23.1 e 70.H26.1 utilizadas como testadores. 

 

 
Figura 16. Dispersão conjunta das estimativas da CGC das progênies (Gi) e da CEC dos 

topcrosses das respectivas progênies cruzadas com os testadores (Sij) para característica altura 

de planta (AP), avaliadas nas safras 2015/16 e 2016/17. Eixos vertical e horizontal passam 

pelos valores de 1,5 vezes o DP para CGC e CEC, respectivamente. Guarapuava-PR, 

UNICENTRO, 2018. 
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Figura 17. Dispersão conjunta das estimativas da CGC das progênies (Gi) e da CEC dos 

topcrosses das respectivas progênies cruzadas com os testadores (Sij) para característica altura 

de espiga (AE), avaliadas nas safras 2015/16 e 2016/17. Eixos vertical e horizontal passam 

pelos valores de 1,5 vezes o DP para CGC e CEC, respectivamente. Guarapuava-PR, 

UNICENTRO, 2018. 

 

 
Figura 18. Dispersão conjunta das estimativas da CGC das progênies (Gi) e da CEC dos 

topcrosses das respectivas progênies cruzadas com os testadores (Sij) para característica altura 

de planta (AP) avaliada em Guarapuava-PR nas safras 2015/16 e 2016/17. Eixos vertical e 

horizontal passam pelos valores de 1,5 vezes o DP para CGC e CEC, respectivamente. 

Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2018. 

 

195.3 
205.2 
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Figura 19. Dispersão conjunta das estimativas da CGC das progênies (Gi) e da CEC dos 

topcrosses das respectivas progênies cruzadas com os testadores (Sij) para característica 

produtividade de grãos (PG), avaliada nas safras 2015/16 e 2016/17. Eixos vertical e 

horizontal passam pelos valores de 1,5 vezes o DP para CGC e CEC, respectivamente. 

Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2018. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Os testadores foram eficientes na discriminação das progênies S3. 

Os testadores P30B39 e 70.H26.1 melhor expressaram a variabilidade para AP e AE 

com maior σ2
G, enquanto que para PG os testadores 60.H23.1 e 70.H26.1 demonstraram 

maior eficiência na manifestação da variabilidade e do mérito das progênies e maior σ
2

G.  

As progênies 96.3, 218.3 e 16.5 foram, nesta ordem, as que apresentaram o melhor 

desempenho da PG, considerando a capacidade de combinação e as médias nos respectivos 

cruzamentos topcrosses. 

O hibrido topcross 96.3 x 70.H26.1 (TC 5) se destacou em relação aos demais para 

as características PG, AP e FM, pela alta CEC e pelas médias apresentadas, além de ser 

oriundo do cruzamento entre linhagens, o que possibilita maior exploração do cruzamento 

devido a seu potencial comercial. 
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CAPITULO 2 

 

POTENCIAL FORRAGEIRO DE PROGÊNIES S3 DE MILHO EM CRUZAMENTOS 

TOPCROSSES 

 

Resumo 

A cultura do milho é considerada uma das melhores plantas forrageiras pelo alto 

potencial produtivo, ampla região de cultivo, elevado valor nutricional, boa capacidade de 

fermentação, e alta produtividade de massa seca. O objetivo deste trabalho foi identificar 

genótipos de milho com potencial forrageiro quantitativo e qualitativo através de cruzamentos 

topcrosses assim como avaliar a eficiência dos testadores em discriminar características 

forrageiras. O experimento foi conduzido nas safras 2015/16 e 2016/17 no campus 

CEDETEG da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava-PR-PR, no delineamento 

de blocos casualizados, com três repetições. Foram avaliados 30 progênies S3 de milho em 

cruzamentos topcrosses com os testadores AG8025, P30B39, MLP102, 60.H23.1 e 70.H26.1 

formando 150 híbridos topcrosses. As características avaliadas foram ciclo de maturidade da 

forragem (CMF), matéria seca (MS), produtividade de massa seca da forragem (PMS), fibra 

em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA) e digestibilidade in situda 

massa seca da forragem (DIG).  Os testadores 60.H23.1 e 70.H26.1 foram os que melhor 

expressaram a variabilidade existente para as características PMS, FDN, FDA. O híbrido 59.6 

x 60.H23.1 se destacou com baixas estimativas para FDN e FDA e elevadas estimativas para 

PMS e DIG. As progênies 59.6, 205.2, 159.6 e 199.2 foram, nesta ordem, as que apresentaram 

o melhor desempenho para PMS, FDN, FDA e DIG. Para todas as características nos dois 

ambientes houve o predomínio da ação de genes de efeitos não aditivos. 

Palavras-Chave: Zea mays L., dialelo parcial, FDN, FDA. 
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FORAGE POTENTIAL OF S3 MAIZE PROGENIES IN TOPCROSS  

 

 

Abstract 

The maize crop is considered one of the best forage plants due to the high productive 

potential, wide cultivation region, high nutritional value, good fermentation capacity, and high 

dry mass yield. The objective of this work was to identify maize genotypes with quantitative 

and qualitative forage potential through topcrosses as well as to evaluate the efficiency of the 

testers in discriminating forage characteristics. The experiment was conducted in the 2015/16 

and 2016/17 harvests at the CEDETEG campus of the Universidade Estadual do Centro-

Oeste, Guarapuava-PR, in a randomized block design with three replications. 30 S3 maize 

progenies were evaluated in topcross with the AG8025, P30B39, MLP102, 60.H23.1 and 

70.H26.1 testers forming 150 topcross hybrids. The evaluated characteristics were cycle of 

forage maturity (CFM), dry mass (DM), dry mass yield of forrage (DMY), neutral detergent 

fiber (NDF) and acid detergent fiber (ADF) and in situ dry mass digestibility of forrage 

(DIG). The 60.H23.1 and 70.H26.1 testers best dicrimineted the existing variability for DMY, 

NDF, and ADF characteristics. The hybrid 59.6 x 60.H23.1 stood out with low estimates for 

NDF and ADF and high estimates for DMY and DIG. Progenies 59.6, 205.2, 159.6 and 199.2 

presented in this order the best performance for DMY, NDF, ADF and DIG. There was a 

predominance of the action of non-additive effects genes for all the characteristics in both 

environments. 

Key words: Zea mays L., partial diallel, NDF, ADF. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O milho é uma das principais culturas destinadas à produção de forragem. Entretanto 

poucos híbridos são específicos para esse propósito, que atendam exigências como alta 

produtividade de massa seca, boa qualidade de fibras e alta digestibilidade da forragem, de 

forma a apresentar boa relação custo-benefício e alta taxa de conversão alimentar para os 

animais (MENDES  et al., 2015). Isso porque grande parte dos programas de melhoramento 

genético de milho não dão ênfase ao desenvolvimento de genótipos com potencial forrageiro, 

devido à menor demanda por sementes para este propósito comparativamente à finalidade 

granífera, sendo que apenas 15% da área total cultivada com milho é destinada para a 

produção de forragem, principalmente na forma de silagem (PEREIRA, 2017). 

O sucesso do melhoramento está diretamente relacionado à variabilidade genética 

das populações (DEMINICIS et al., 2009; FERREIRA et al., 2009). Contudo, apesar da 

existência de grande variabilidade genética relacionada às características qualitativas da 

forragem, historicamente o foco dos programas de melhoramento do milho foi basicamente 

direcionado para a seleção de linhagens e obtenção de híbridos que apresentassem alta 

produtividade de grãos. Assim, características forrageiras como produtividade de massa seca, 

teor de fibra em detergente neutro (FDN), teor de fibra em detergente ácido (FDA) e 

digestibilidade da massa seca muitas vezes foram negligenciadas (GOMES et al., 2004; 

PEREIRA et al., 2011). 

Características como FDN, FDA e digestibilidade, quando avaliadas em conjunto com 

a produtividade de massa seca, permitem revelar com eficiência os atributos qualitativos e 

quantitativos da forragem, enfatizando a digestibilidade, que é o principal fator limitante no 

valor nutricional, pois está diretamente associada à energia real que será disponibilizada para 

os animais (BARRIÈRE et al., 2010).  

Vale ressaltar que baixos valores para FDN e FDA não refletem em alta DIG, devido 

às porções fibrosas serem compostas por diferentes porcentagens de celulose, hemicelulose e 

lignina, em que a lignina é o principal limitante no processo de digestibilidade da forragem. 

Dessa forma, não apenas a concentração das fibras pode influenciar a digestibilidade, mas 

também os componentes presentes na composição destes caracteres, necessitando desta forma 

associar baixos teores de fibras à alta digestibilidade para obter-se genótipos superiores com 

aptidão forrageira (NUSSIO, CAMPOS e LIMA, 2006). 

O objetivo do trabalho foi selecionar progênies S3 de milho com aptidão forrageira, 

com elevada produtividade de massa seca, boa qualidade de fibras e alta digestibilidade da 
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massa seca da forragem, assim como avaliar a eficiência de diferentes testadores na 

discriminação das progênies por meio de cruzamentos topcrosses e estimar os parâmetros 

genéticos. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Material genético 

2.1.1 Progênies 

 

As progênies S3 avaliadas são provenientes do programa de melhoramento de milho da 

Universidade Estadual do Centro-Oeste, as quais foram obtidas pelo método convencional, a 

partir de quatro ciclos sucessivos de autofecundações de plantas do híbrido comercial SG6015 

da empresa Limagrain. 

O híbrido simples SG6015 possui ciclo precoce, utilizado geralmente no início da 

safra agrícola, possui porte médio, folhas eretas, grãos de cor amarelada e textura 

semidentada, além de apresentar boa tolerância à Puccinia sorghi, Phaeosphaeria maydis e 

Cercospora zeae-maydis, tolerância mediana a Exserohilum turcicum e tem aptidão tanto para 

produção de grãos quanto para produção forrageira (AGROESTE, 2016). 

 

2.1.2 Testadores 

 

Foram utilizados cinco testadores nos cruzamentos topcrosses com as progênies S3: o 

híbrido simples AG8025 (T1), o híbrido simples P30B39 (T2), a mistura de linhagens 

parcialmente endogâmicas da população 102 (MLP102) (T3), as linhagens-elite LEM 2 

(60.H23.1) (T4) e LEM 3 (70.H26.1) (T5). A mistura de linhagens parcialmente endogâmicas 

possui base genética ampla, enquanto que os demais testadores são de base genética estreita. 

O híbrido simples AG8025 (T1) possui ciclo precoce, porte médio, bom stay green, 

grãos de coloração amarelo-alaranjado com tolerância à Puccinia. sorghi e P. polysora e 

aptidão para produção de grãos e produção forrageira (AGROCERES, 2016). 

O híbrido simples P30B39 (T2) é de ciclo precoce destinado geralmente para abertura 

de plantio, apresenta boa sanidade da planta, alto potencial produtivo e elevada estabilidade, 

além de apresentar alta qualidade forrageira (PIONEER, 2016). 

A mistura de linhagens MLP102 (T3) foram originadas de quatro ciclos de 

autofecundação do híbrido P30B39, da empresa Pioneer. 
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As linhagens-elite LEM 2 (60.H23.1) (T4) e LEM 3 (70.H26.1) (T5) são 

provenientes do programa de melhoramento genético de milho da Universidade Estadual de 

Maringá UEM, as quais foram obtidas por sucessivas autofecundações da população formada 

a partir dos híbridos A2560 e P30F33, respectivamente. 

 

2.1.3 Topcrosses 

 

Os campos de cruzamentos para obtenção dos topcrosses foram instalados em 

Guarapuava-PR-PR, na safra 2013/14, sendo implantados cinco campos isolados para o 

cruzamento das progênies S3 com cada testador (T1, T2, T3, T4 e T5). 

As progênies foram semeadas em linhas de 2 m, com 0,45 m de espaçamento entre 

linhas intercalando-se a semeadura de quatro progênies com cinco linhas do testador. O 

testador foi semeado em cinco épocas para promover o sincronismo do florescimento, 

realizando-se a semeadura 14 e 7 dias antes da semeadura das progênies, no mesmo dia da 

semeadura das progênies e 7 e 14 dias após as semeaduras das progênies. As plantas das 

progênies foram despendoadas e os cruzamentos ocorreram de forma natural, em que as 

progênies S3 foram utilizadas como genitor feminino e cada testador como genitor masculino. 

 

2.2 Avaliação dos topcrosses 

2.2.1 Local dos experimentos 

 

Os experimentos foram conduzidos em dois anos consecutivos, caracterizando dois 

ambientes, nas safras 2015/16 (AMB 1) e 2016/17 (AMB 2), em Guarapuava-PR na área 

experimental do Departamento de Agronomia, no Campus universitário CEDETEG da 

Universidade Estadual do Centro-Oeste. 

O solo é caracterizado como Latossolo Bruno Distroférrico, latitude 25º 21', 

longitude 51º 31' e altitude 1050 m. O clima é Cfb com temperatura média entre 17 e 18 °C e 

precipitação entre 1800 e 2000 mm anuais (EMBRAPA, 2006; IAPAR, 2016). 

 

2.3 Delineamento experimental 

 

Os híbridos topcrosses resultantes do cruzamento entre as 30 progênies com cada 

testador T1, T2, T3, T3 e T5 formaram o topcross 1 (TC 1), topcross 2 (TC 2), topcross 3 (TC 

3), topcross 4 (TC 4) e topcross 5 (TC 5), respectivamente. 
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Cada topcross foi avaliado lado a lado, em área contígua, no delineamento de blocos 

completos com os tratamentos casualizados, com três repetições. Cada parcela foi constituída 

de uma linha com 5 m de comprimento, espaçadas em 0,45 m entre si. As progênies S3 

juntamente com os cinco testadores que deram origem aos topcrosses também foram 

avaliados no delineamento em blocos casualizados com três repetições. As progênies e os 

testadores serviram como fator de comparação e referência para estimação de parâmetros 

genéticos. 

 

2.4 Implantação e condução 

 

Os experimentos foram implantados entre a primeira e segunda semana de setembro 

das safras 2015/16 e 2016/17, em área que estava em sistema de plantio direto, estabilizado 

com cultivo de aveia (Avena strigosa Shreb.) durante o inverno. A área foi dessecada com 

glifosato 30 dias antes da semeadura. 

A área foi sulcada e adubada com auxílio de semeadora de plantio direto. A 

semeadura realizada de forma manual, sendo depositadas 25 sementes por linha. No estádio 

V2 realizou-se o desbaste, deixando-se 16 plantas por linha, adequando-se o estande para 

70.000 plantas por hectare. 

As sementes foram tratadas com imidacloprido, de forma a garantir o estabelecimento 

inicial das plantas, suprimindo o ataque de insetos como Leptoglossus zonatus, Agrotis 

ípsilon, Euschistus heros, Elasmopalpus lignosellus e Dichelops melacanthus. 

A adubação foi realizada no momento do plantio de acordo com as recomendações 

para a região centro-sul do Paraná na cultura do milho, com dosagem de 300 kg ha-1 de NPK 

na formulação 10-20-20. Em cobertura, realizou-se adubação com uréia na dosagem de 280 

kg ha-1 divididas em duas aplicações efetuadas nos estádios V4 e V6. 

O controle de plantas daninhas foi realizado utilizando-se os herbicidas tembotriona, 

atrazina e nicusulfuron, desde o surgimento das plantas invasoras até o fechamento da cultura. 

O controle de insetos, basicamente Spodoptera frugiperda e Helicoverpa armigera, foi 

realizado de forma preventiva e quando visualizados os primeiros sinais de ataque de insetos, 

com rotação de inseticidas dos grupos da antranílica, diamida e benzoiluréia.  

 

2.5 Avaliações 

2.5.1 Produtividade da massa forrageira 
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O corte das plantas para a obtenção da forragem foi realizado quando os grãos 

apresentaram 2/3 da linha do leite, no estádio fenológico R5 (FANCELLI e DOURADO 

NETO, 2000). Cinco plantas da linha foram cortadas a 0,2 m do solo e pesadas para obtenção 

do peso da massa verde, sendo posteriormente extrapolado para produtividade de massa verde 

(PMV, t ha-1). Em sequência as plantas foram picadas em ensiladeira estacionária da marca 

Nogueira®, modelo EN6600, com tamanho de partícula de 1 a 2 cm. Realizou-se a 

homogeneização da forragem para retirada de amostras de 0,25 kg, para obtenção do teor de 

matéria seca da forragem (MS - %). 

Para estimar a MS da forragem as amostras de 0,25 kg foram pesadas em balança de 

precisão e então levadas à estufa com circulação forçada de ar a 55 ºC pelo período de 72 

horas. Ao final as amostras foram pesadas. Através da relação entre o peso inicial e peso final 

obteve-se a MS da forragem. A partir dos dados da PMV e MS foi estimada a produtividade 

de massa seca da forragem (PMS, t ha-1). Para as variáveis PMV e PMS foi realizada a 

correção de estande, utilizando o método das covariâncias (Ramalho et al., 2005). 

 

2.5.2 Ciclo de maturidade da forragem 

 

Avaliou-se o ciclo de maturidade da forragem após o florescimento (CMF), em 

número de dias entre o florescimento e o ponto de corte da forragem. 

 

2.5.3 Análise Bromatológicas 

 

As amostras da forragem secas na estufa a 55 ºC foram moídas em moinho tipo Willey 

marca De Leo®, modelo EDB-5 com tamanho de partícula de 1 mm para posterior utilização 

nas análises dos teores de fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA) 

e digestibilidade in situ da massa seca (DIG). 

A DIG foi realizada em boi fistulado no rúmen, da raça Jersey, o qual estava 

adaptado à dieta com 100% de silagem de milho, durante os 15 dias anteriores à avaliação. O 

processo foi realizado como descrito por Pereira et al. (2004). Foram utilizados todos os 185 

tratamentos, constituídos pelos 150 híbridos topcrosses, as 30 progênies e os cinco testadores, 

com três repetições cada, totalizando 555 amostras. Na incubação das amostras no rúmen dos 

animais, utilizaram-se embalagens de poliéster com dimensões de 10 x 15 cm, sendo que cada 

embalagem recebeu 5 gramas da forragem seca e moída. A incubação das amostras no rúmen 

foi realizada durante o período de 24 horas sendo colocadas 40 amostras por período. Após 
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este período as amostras foram retiradas do rúmen e mergulhadas em água gelada, para cessar 

o processo de digestão, sendo em seguida lavadas em água corrente até estarem limpas. 

Posteriormente, as amostras foram colocadas em estufa para secagem a 105 ºC durante 72 

horas, para determinar a matéria seca total. A partir do valor inicial e final, foram obtidos os 

valores referentes à DIG expressa em porcentagem em relação a matéria seca. 

Os teores de fibras foram avaliados utilizando-se o determinador de fibras da marca 

Tecnal® modelo TE-149 e solução detergente neutro (adicionando 0,5 mL de alfa-amilase 

termoestável por amostra) para FDN e solução detergente ácido para FDA, como proposto por 

Van Soest, Robertson, Lewis (1991).  

 

2.6 Análise dos dados 

 

Os dados foram submetidos primeiramente às análises de variância individuais e ao 

teste de homogeneidade das variâncias proposto por Bartlett (1937). Aceitando-se a hipótese 

de variâncias homogêneas, prosseguiu-se com as análises de variância conjuntas. Realizaram-

se ainda a análise dialélica conjunta e individual, utilizando-se o software estatístico GENES 

(CRUZ, 2013). 

 

2.6.1 Análises de variância 

 

As análises de variância conjuntas foram realizadas para cada topcross, considerando 

todos os efeitos como aleatórios, com exceção da média, segundo o modelo estatístico: 

Yijk= µ + b/ajk+ gi+ ak + gaik + eijk 

Em que: 

Yijk: valor observado no tratamento i, bloco j, ambiente k; 

µ: média geral do experimento; 

ak: efeito aleatório do ambiente k, sendo (k = 1, 2); 

gi: efeito aleatório do genótipo i, sendo (i = 1, 2, ..., 30); 

b/ajk: afeito aleatório do bloco j, dento do ambiente k, sendo (j = 1, 2, 3);  

gaik: efeito da interação entre genótipo i e ambiente k; 

eijk: erro experimental aleatório associado à observação Yijk. 

Verificando efeito significativo para interação genótipos x ambientes realizou-se a 

análise de variância individual de acordo com cada ambiente seguindo o modelo: 

Yij  = µ + gi+ bj + eij 
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Em que: 

Yij: valor observado no tratamento i, no bloco j; 

µ: média geral do experimento; 

gi: efeito aleatório do genótipo i, sendo (i = 1, 2, ..., 30);  

bj: efeito aleatório do bloco j, sendo (j = 1, 2, 3); 

eij: erro experimental aleatório associado à observação Yij. 

 

2.6.2 Análise dialélica 

 

A análise dialélica individual foi realizada segundo o Método 4 proposto por Griffing 

(1956) adaptado para dialelos parciais por Geraldi e Miranda Filho (1988) (Pais e F1s), com 

objetivo de estimar a capacidade geral de combinação (CGC) dos genitores e a capacidade 

específicas de combinação (CEC) dos topcrosses a partir de pq combinações híbridas, em que 

p progênies (Grupo I), são cruzadas com q testadores (Grupo II).  

Para a análise dialélica parcial utilizou-se o seguinte modelo estatístico: 

Yij = µ + gi + gj + sij+eij 

Em que: 

Yij: valor médio observado pela combinação híbrida entre a progênie i e o testador j; 

µ: média geral do experimento; 

gi: efeito da capacidade geral de combinação da progênie i, sendo (i = 1, 2, ..., 30);  

gj: efeito da capacidade geral de combinação do testador j, sendo (j = 1, 2, 3, 4, 5); 

sij: efeito da capacidade específica de combinação entre a progênie i e o testador j;  

eij: erro experimental aleatório associado à observação Yij. 

As estimativas da CGC (Gi e Gj) e CEC (Sij) foram calculadas deste modo: 

gi= Yi. - µ gj = Yj. - µ 

sij= Yij- (µ + Gi +Gj) 

Em que: 

Yi: média geral das combinações híbridas da progênie i;  

Yj: média geral das combinações híbridas do testador j. 

Na análise dialélica conjunta utilizou-se metodologia semelhante à citada nas 

análises dialélicas individuais, seguindo o modelo estatístico: 

Yij = µ + Gi + Gj + Sij + Ak + GAik + GAjk + SAijk + Eij 

Em que: 

Yij: valor médio observado pela combinação híbrida entre a linhagem i e o testador j; 
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µ: média geral do experimento; 

Gi: efeito da capacidade geral de combinação da linhagem i, sendo (i = 1, 2, ..., 30); 

Gj: efeito da capacidade geral de combinação do testador j, sendo (j = 1, 2, 3, 4, 5); 

Sij: efeito da capacidade específica de combinação entre a linhagem i e o testador j; 

Ak: efeito do ambiente k, sendo (k = 1, 2); 

GAik: efeito da interação entre CGC da linhagem i com o ambiente k; 

GAjk: efeito da interação entre CGC do testador j com o ambiente k; 

SAijk: efeito da interação entre a CEC entre a linhagem i e o testador j no ambiente k; 

Eij: erro experimental aleatório associado à observação Yij. 

 

2.6.3 Estimativas dos componentes da variância e parâmetros genéticos 

 

Componente da variância genética individual (σ
2

G): 

σ
2

G = (QMG - QMR) / r                                                                

Em que: 

QMG: quadrado médio de genótipos;  

QMR: quadrado médio do resíduo; 

r: número de repetições; 

Componente da variância genética conjunta (σ
2

G): 

σ
2

G = (QMG - QMGA) / ra 

Em que: 

QMG: quadrado médio de genótipos; 

QMGA: quadrado médio da interação genótipos x ambientes;  

r: número de repetições; 

a: número de ambientes. 

Componente da variância residual (σ
2
): 

σ
2
= QMR / r 

Emque: 

QMR: quadrado médio do resíduo; 

r: número de repetições. 

Herdabilidade média no sentido amplo (ha
2): 

ha
2 = σ2

G / (σ2
G + σ2) 



68 

 

Em que: 

σ2
G: componente da variância genética;  

σ2: componente de variância residual. 

Coeficiente de variação genético (CVg): 

CVg = [(σ2
G)1/2 / m] x 100 

Em que: 

σ2
G: componente de variância genética;  

m: média estimada. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Características agronômicas 

3.1.1 Análise de variância 

 

Com relação à precisão experimental, os coeficientes de variação (CV%) 

permaneceram dentro dos padrões adequados para as características de estudo na cultura do 

milho, segundo Pimentel-Gomes (2009). De acordo com a análise de variância conjunta, 

houve diferença significativa entre os genótipos para o ciclo de maturidade da forragem 

(CMF) no TC 3, produtividade de massa seca (PMS) no TC1, teor de fibra em detergente 

neutro (FDN) no TC 5 e teor de fibra em detergente ácido (FDA) no TC 5 (Tabela 6). 

Para o CMF houve diferença significativa (p<0,05) apenas entre os híbridos 

topcrosses no TC 3 (testador MLP102). Para porcentagem de matéria seca (MS) da forragem 

não houve diferença significativa entre os híbridos topcrosses, independentemente do 

testador. Para PMS houve diferença significativa (p<0,01) entre os genótipos no TC 1 

(testador AG8025). Com relação a FDN e FDA os genótipos apresentaram diferença 

significativa (p<0,01) apenas no TC 5 (testador 70.H26.1). Para a digestibilidade in situ da 

massa seca da forragem (DIG) houve diferença significativa nos topcrosses para a maioria dos 

testadores, com exceção do TC 5 (testador 70.H26.1) (Tabela 6).  

Analisando a interação genótipos x ambientes observa-se que os genótipos 

apresentaram desempenho consistente para as características FDN, FDA e DIG, não 

apresentando significância para a interação. Para PMS houve diferença significativa (p<0,01) 

para os topcrosses TC 2 (testador P30B39), TC 4 (testador 60.H23.1) e TC 5 (testador 

70.H26.1). Em relação a CMF houve efeito significativo entre os topcrosses para a maioria 

dos testadores com exceção do TC 3 (testador MLP102). Para MS houve efeito significativo 

(p<0,01) da interação genótipos x ambientes para todos os topcrosses com exceção de TC 4 

(testador 60.H23.1) (Tabela 6). 
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Tabela 6. Resumo da análise de variância conjunta dos híbridos topcrosses obtidos do 

cruzamento entre as 30 progênies S3 de milho e os testadores AG8025, P30B39, MLP102, 

60.H23.1 e 70.H26.1, quanto as características ciclo de maturidade da forragem (CMF), 

porcentagem de matéria seca (MS), produtividade de massa seca da forragem (PMS), fibra em 

detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA) e digestibilidade in situ da massa 

seca da forragem (DIG), avaliadas nas safras 2015/16 e 2016/17. Guarapuava-PR, 

UNICENTRO, 2018. 

CMF 

FV GL 
TC 1 TC 2 TC 3 TC 4 TC 5  

    (AG8025)  (P30B39)  (MLP102)  (60.H23.1) (70.H26.1)  

    QM  

Blocos/Amb 4 39,15 
 

24,59 
 

24,66 
 

3,35 
 

19,75 
 

Genótipos (G) 29 36,57 

 

43,58 

 

26,34 * 28,79 

 

31,12 

 Ambientes (A) 1 51,68 
 

41,40 
 

30,42 ** 89,33 
 

70,40 
 

G x A 29 37,65 ** 45,57 ** 12,40 
 

37,97 ** 31,15 ** 

Resíduo 116 13,66   13,80   23,77   11,32   11,16   

Total 179                     

Média (dias) 
 

47,02 
 

46,60 
 

46,02 
 

44,27 
 

45,28 
 

CV (%)   7,86   7,97   10,59   7,59   7,37   

MS 

FV GL 
TC 1 TC 2 TC 3 TC 4 TC 5  

  (AG8025)  (P30B39)  (MLP102)  (60.H23.1) (70.H26.1)  

    QM  

Blocos/Amb 4 15,29 
 

7,50 
 

5,63 
 

5,13 
 

9,89 
 

Genótipos (G) 29 16,84 

 

13,50 
 

13,04 

 

19,20 

 

13,16 
 

Ambientes (A) 1 7,90 
 

4,35 
 

15,57 
 

110,48 * 22,20 
 

G x A 29 17,20 ** 14,73 ** 9,88 ** 15,34 
 

24,31 ** 

Resíduo 116 6,82   9,07   15,72   9,21   6,51   

Total 179                     

Média (%) 
 

30,53 
 

30,47 
 

30,28 
 

30,38 
 

30,12 
 

CV (%)   8,55   9,88   13,09   9,99   8,47   

PMS  

FV GL 
TC 1 TC 2 TC 3 TC 4 TC 5  

    (AG8025)  (P30B39)  (MLP102)  (60.H23.1) (70.H26.1)  

    QM  

Blocos/Amb 4 103.410.443 
 

11.716.874 
 

12.270.287 
 

15.023.169 
 

36.798.200 
 

Genótipos (G) 29 64.856.326 ** 71.424.222 

 

22.561.007 
 

10.567.193 

 

11.061.275 

 Ambientes (A) 1 615.434.297 ** 36.052.907 ** 33.513.389 ** 52.902.855 ** 68.336.257 ** 

G x A 29 25.739.979 

 

64.633.894 ** 2.323.747 
 

63.918.237 ** 73.193.101 ** 

Resíduo 116 18.236.065   19.269.533   17.209.513   30.653.612   22.068.528   

Total 179                     

Média (kg ha-1) 
 

26.001,80 
 

26.980,08 
 

24.205,61 
 

30.083,98 
 

25.881,47 
 

CV (%)   16,42   16,27   17,13   18,4   18,15   
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Tabela 6. Continuação... 

FDN  

FV GL 
TC 1 TC 2 TC 3 TC 4 TC 5  

    (AG8025)  (P30B39)  (MLP102)  (60.H23.1) (70.H26.1)  

    QM  

Blocos/Amb 4 17,65 
 

11,62 
 

43,49 
 

2,52 
 

45,51 
 

Genótipos (G) 29 48,35 
 

54,00 

 

33,12 
 

32,53 

 

95,48 ** 

Ambientes (A) 1 1.161,23 ** 1.255,16 ** 1.519,77 ** 1.337,43 ** 4,67 

 G x A 29 30,85 

 

48,80 
 

42,78 
 

24,23 
 

4,67 
 

Resíduo 116 26,19   42,32   29,47   27,57   35,02   

Total 179                     

Média (%) 
 

54,48 
 

55,14 
 

55,93 
 

56 
 

56,64 
 

CV (%)   9,39   11,79   9,7   9,37   10,09   

FDA 

FV GL 
TC 1 TC 2 TC 3 TC 4 TC 5  

    (AG8025)  (P30B39)  (MLP102)  (60.H23.1) (70.H26.1)  

    QM  

Blocos/Amb 4 11,14 
 

7,99 
 

16,26 
 

5,88 
 

17,54 
 

Genótipos (G) 29 33,32 
 

27,52 

 

320,48 
 

23,79 

 

42,91 ** 

Ambientes (A) 1 164,04 
 

168,64 
 

329,42 ** 141,79 
 

2,22 
 

G x A 29 24,26 

 

32,75 
 

341,98 
 

21,30 
 

2,22 

 Resíduo 116 15,80   25,12   271,21   18,21   15,46   

Total 179                     

Média (%) 
 

28,8 
 

29,35 
 

29,55 
 

29,4 
 

29,88 
 

CV (%)   13,8   17,07   17,62   14,48   13,15   

DIG  

FV GL 
TC 1 TC 2 TC 3 TC 4 TC 5  

    (AG8025)  (P30B39)  (MLP102)  (60.H23.1) (70.H26.1)  

    QM  

Blocos/Amb 4 10,43 
 

132,54 
 

227,14 
 

100,72 
 

120,66 
 

Genótipos (G) 29 141,59 ** 180,45 ** 155,38 ** 201,04 ** 69,28 
 

Ambientes (A) 1 7,46 
 

23,67 
 

153,09 
 

52,49 
 

3,44 
 

G x A 29 32,77 

 

11,70 
 

2,88 
 

5,74 
 

72,52 

 Resíduo 116 43,02   48,45   55,65   40,24   52,33   

Total 179                     

Média (%) 
 

50,96 
 

51,19 
 

50,08 
 

49,12 
 

48,30 
 

CV (%)   12,88   13,59   14,89   12,91   14,97   
**, * significativo a 1 e 5% pelo teste F, respectivamente. 

 

Marcondes et al. (2015) avaliaram cruzamentos topcrosses e verificaram efeito 

significativo da interação genótipos x ambientes para CMF e Lupatini et al. (2004) em 

avaliações de híbridos comerciais com potencial forrageiro verificaram significância da 

interação genótipos x ambientes para PMS, o que demonstra a alta influência ambiental na 

expressão destas caracteristicas.  



72 

 

Para CMF, o TC 1 (testador AG8025) teve a maior média. Para PMS, as maiores 

médias foram verificadas no topcross TC 4 (testador 60.H23.1). Quanto a FDN e FDA, o TC 

1 (testador AG8025) apresentou as menores médias. Para DIG as maiores médias foram 

apresentadas pelo TC 2 (testador P30B39) (Tabela 6), superando resultados encontrados por 

Mendes et al. (2008) cuja média geral foi de 49,55% e aproximando-se dos resultados obtidos 

por Rabelo et al. (2015), avaliando digestibilidade in vitro de híbridos de milho, cuja média 

foi de 53%. Para Neumann (2011) valores de FDN abaixo de 42% são considerados ideais. 

Estimativas entre 42,1% e 53% podem ser consideradas boas e valores entre 53,1% e 65% são 

considerados medianos. Em relação a FDA, teores abaixo de 30% são considerados ideais, 

entre 30,1% e 43% medianos e acima de 43% são indesejados. Para DIG valores acima de 

58% são considerados bons. 

Houve efeito significativo (p<0,01) da interação genótipos x ambientes para as 

características CMF, MS e PMS. Desta forma, os parâmetros genéticos foram estimados de 

acordo com cada ambiente (Tabela 6). Para CMF o topcross TC 2 (testador P30B39) 

apresentou a maior variância genética (σ
2

G) e maior herdabilidade no sentido amplo (ha
2) em 

relação aos demais topcrosses no AMB 1. No AMB 2 os topcrosses TC 3 (testador MLP102) 

e TC 5 (testador 70.H26.1) assemelharam-se nas estimativas da σ
2

G e h2, evidenciando pouca 

diferença entre os testadores na exploração da variabilidade (Tabela 7). 

Para MS os valores da σ2
G permaneceram baixos em ambos os ambientes, o que é 

desejável para esta característica, por tratar-se de valores pré-definidos para padronização do 

ponto do corte da forragem (Tabela 7). 

Em relação à PMS os topcrosses TC 4 (testador 60.H23.1) e TC 2 (testador P30B39), 

nesta ordem, apresentaram maior σ2
G, evidenciando o mérito dos testadores 60.H23.1 e 

P30B39 em melhor discriminar as progênies para esta característica no AMB 1, além da alta 

ha
2. No AMB 2 o TC 5 (testador 70.H26.1) foi o que apresentou maiores estimativas da σ

2
G e 

ha
2. O TC2 (testador P30B39) também se destacou quanto a σ

2
G, entretanto apresentou baixa 

ha
2 (Tabela 7).  

Com relação à dispersão das médias do CMF pode-se visualizar que os entre os 

híbridos topcrosses provenientes do cruzamento com o testador P30B39 apresentaram houve 

maior variabilidade para no AMB 1 (Figura 20). Da mesma forma, as médias dos topcrosses 

TC 1 (testador AG8025) e TC 2 (testador P30B39) expressaram maior amplitude. No AMB 2 

os topcrosses TC 1, TC 2 e TC 3 apresentaram maior dispersão das médias, assim como 
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semelhança entre os testadores AG8025, P30B39 e MLP102 em discriminar a variabilidade 

existente entre os genótipos nos seus respectivos cruzamentos (Figura 21). 

 

Tabela 7. Estimativas dos componentes da variância, parâmetros genéticos da análise 

individual das características ciclo de maturidade da forragem (CMF), porcentagem de 

matéria seca (MS) e produtividade de massa seca da forragem (PMS) para os topcrosses TC 1 

(testador AG8025), TC 2 (testador P30B39), TC 3 (testador MLP102), TC 4 (testador 

70.H26.1) e TC 5 (testador 60.H23.1), avaliados nas safras 2015/16 (AMB 1) e 2016/17 

(AMB 2). Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2018. 

 TC 1 TC 2 TC 3 TC 4 TC 5 

Parâmetros 

genéticos 
  (AG8025)  (P30B39)  (MLP102)  (60.H23.1) (70.H26.1)  

  CMF (AMB 1) 

σ2G 20,13 23,43 0,86 0,30 0,29 

σ2 0,30 0,39 8,45 3,10 3,09 

ha
2
 0,97 0,98 0,09 0,09 0,09 

CVg 9,54 10,06 1,96 1,24 1,19 

  MS (AMB 1) 

σ2G 6,07 4,41 0,45 5,50 6,47 

σ2 1,23 1,39 1,66 1.94 1,42 

ha
2
 0,83 0,76 0,21 0,74 0,82 

CVg 8,12 6,85 2,23 7,52 8,34 

  PMS (AMB 1) 

σ2G 14.013.675 24.623.801 1.117.342 30.463.797 20.027.008 

σ2 2.974.373 2.929.684 512.535 6.965.782 4.501.462 

ha
2
 0,82 0,89 0,68 0,81 0,81 

CVg 18,57 22,04 4,91 22,37 22,69 

  CMF (AMB 2) 

σ2G 0,73 0,96 1,63 0,76 1,80 

σ2 1,95 4,92 4,19 3,77 3,72 

ha
2
 0,27 0,16 0,29 0,17 0,31 

CVg 1,41 2,18 11,71 1,98 3,09 

  MS (AMB 2) 

σ2G 0,73 0,22 0,19 0,33 1,67 

σ2 0,19 0,09 0,71 0,18 0,51 

ha
2
 0,79 0,70 0,21 0,65 0,76 

CVg 2,78 1,56 1,45 1,91 4,34 

  PMS (AMB 2) 

σ2G 39.632.161 7.882.548 4.910.492 5.630.517 86.529.256 

σ2 9.183.003 9.877.881 6.347.655 1.346.995 10.210.889 

ha
2
 0,81 0,44 0,43 0,80 0,89 

CVg 23,30 10,40 9,15 7,88 16,07 

σ2
G = variância genética, σ2 = variância residual, ha

2 = herdabilidade no sentido amplo, CVg = coeficiente de 

variação genética. 
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Figura 20. Médias do ciclo de maturidade da forragem (CMF) dos híbridos topcrosses e 

testadores avaliados na safra 2015/16 (AMB 1). Linha horizontal representa a média geral dos 

genótipos no AMB 1. Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2018. 

 

 
Figura 21. Médias do ciclo de maturidade da forragem (CMF) dos híbridos topcrosses e 

testadores avaliados na safra 2016/17 (AMB 2). Linha horizontal representa a média geral dos 

genótipos no AMB 2. Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2018. 

 

De acordo com a dispersão das médias da MS pode-se verificar que, para todos os 

topcrosses em ambos os ambientes, a maioria das médias situaram-se entre 25% e 37% 
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(Figura 22), sendo considerados resultados bons ou muito bons, segundo Neumann (2011). 

Pode-se afirmar que os valores foram adequados para as avaliações realizadas, mostrando que 

a padronização foi eficiente para determinação do ponto do corte da forragem. 

Em relação à PMS a dispersão das médias reafirma o mérito dos testadores 60.H23.1 

e P30B39 em melhor discriminar as progênies para essa característica no AMB 1 (Figura 23). 

No AMB 2 o testador 70.H26.1 foi o que proporcionou maior expressão da variabilidade 

(Figura 24).  

As médias dos topcrosses obtidas para PMS foram de 30.083 kg ha-1no caso do 

testador 60.H23.1, 26.980 kg ha-1para o testador P30B39, 26.001 kg ha-1 para AG8025, 

25.881 kg ha-1 para 70.H26.1 e 24.205 kg ha-1para MLP102. Os valores encontrados podem 

ser considerados elevados, quando comparados aos relatados por Assis et al. (2014) e Mendes 

et al. (2015) que evidenciaram valores inferiores a 23.000 kg ha-1. Desta forma é possível 

ressaltar a superioridade dos genótipos avaliados em comparação a literatura citada quanto ao 

desempenho para PMS. 

 

 
Figura 22. Médias da porcentagem de matéria seca (MS) da forragem dos híbridos topcrosses 

avaliados nas safras 2015/16 (AMB 1) e 2016/17 (AMB 2). Guarapuava-PR, UNICENTRO, 

2018. 

 

No AMB 1 a progênie 159.6 apresentou elevadas estimativas para PMS em 

cruzamento com os testadores P30B39 e 60.H23.1, mostrando seu bom potencial. No AMB 2 

ressalta-se o mérito da progênie 226.3 nos cruzamentos com os testadores 60.H23.1 e 

70.H26.1 com valores de 36.200 e 32.000 kg ha-1 respectivamente. 
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Figura 23. Médias da produtividade de massa seca da forragem (PMS) dos híbridos 

topcrosses e testadores avaliados na safra 2015/16 (AMB 1). Linha horizontal representa a 

média geral dos genótipos no AMB 1. Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2018. 

 

 
Figura 24. Médias da produtividade de massa seca da forragem (PMS) dos híbridos 

topcrosses e testadores avaliados na safra 2016/17 (AMB 2). Linha horizontal representa a 

média geral dos genótipos no AMB 2. Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2018. 

 

159.6 

159.6 

226.3 
226.3 
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Para as características FDN, FDA e DIG não houve efeito significativo da interação 

genótipos x ambientes (Tabela 6) e desta forma realizou-se a análise conjunta. Com relação a 

FDN e FDA o testador 70.H26.1 proporcionou maiores valores da σ2
G e h2, mostrando que o 

testador permite maior expressão da variabilidade existente entre as progênies. Pode-se 

verificar ainda, maior dispersão de valores de FDN e FDA, para os híbridos oriundos do 

cruzamento com o testador 70.H26.1 (Tabela 8).  

 

Tabela 8. Estimativas dos componentes da variância, parâmetros genéticos da análise 

conjunta das características fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido 

(FDA) e digestibilidade in situ da massa seca da forragem (DIG) avaliadas nas safras 2015/16 

(AMB 1) e 2016/17 (AMB 2). Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2018. 

σ2
G = variância genética, σ2 = variância residual, ha

2 = herdabilidade no sentido amplo, CVg = coeficiente de 

variação genética. 

 

Considerando-se as médias, o TC 1 (testador AG8025) foi o que apresentou menores 

teores de FDN, seguido do TC 2 (testador P30B39). Os híbridos topcrosses 230.3 x AG8025, 

41.3 x AG8025, 195.2 x P30B39, 137.1 x P30B39, 172.1 x 70.H26.1, 98.1 x 70.H26.1, 11.2 x 

P30B39, 205.2 x P30B39, 121.1 x AG8025, 26.2 x P30B39, 24.4 x P30B39, 29.6 x AG8025, 

59.9 x 70.H26.1, 131.1 x P30B39, 59.9 x 60.H23.1, 16.5 x 70.H26.1, 26.2 x AG8025, 216.2 x 

AG8025, 131.1 x AG8025, 195.2 x MLP102, 230.3 x 60.H23.1, 205.1 x 60.H23.1 e 138.5 x 

MLP102 (Figura 25) foram, nessa ordem, os que apresentaram teores considerados bons para 

  TC 1 TC 2 TC 3 TC 4 TC 5 

Parâmetros genéticos   (AG8025)  (P30B39)  (MLP102)  (60.H23.1) (70.H26.1)  

  FDN 

σ2
G 2,91 0,87 1,61 1,38 15,13 

σ
2
 8,73 14,10 9,82 9,19 11,67 

ha
2
 0,25 0,05 0,14 0,13 0,42 

CVg 3,13 1,69 2,26 2,10 6,63 

  TC 1 TC 2 TC 3 TC 4 TC 5 

Parâmetros genéticos   (AG8025)  (P30B39)  (MLP102)  (60.H23.1) (70.H26.1)  

  FDA 

σ2
G 1,51 0,86 0,35 0,41 6,78 

σ
2
 5,23 8,37 9,04 6,07 5,15 

ha
2
 0,22 0,09 0,03 0,07 0,56 

CVg 4,26 3,10 2,00 2,18 8,71 

  TC 1 TC 2 TC 3 TC 4 TC 5 

Parâmetros genéticos   (AG8025)  (P30B39)  (MLP102)  (60.H23.1) (70.H26.1)  

  DIG 

σ
2

G 18,13 28,12 25,41 32,55 0,53 

σ
2 

 14,34 16,15 18,55 13,41 17,44 

ha
2
 0,55 0,63 0,57 0,71 0,03 

CVg 8,35 10,35 10,06 11,61 1,51 
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FDN, segundo Neumann (2011). Vale ressaltar o desempenho das progênies 26.2, 131.1 e 

59.6, cujos cruzamentos com diferentes testadores apresentaram baixos valores de FDN. 

Os resultados vão ao encontro dos obtidos por Oliveira et al. (2011), cuja média para 

FDN foi de 52,0%, Zsubori et al. (2013) avaliaram diferentes híbridos de milho na Europa e 

obtiveram média de 54% de FDN e Rabelo et al. (2015) relataram média geral de 54% em 

híbridos comerciais de milho avaliados em Minas Gerais. Em comum, entre o presente 

trabalho e os citados, é que em todos foram obtidas elevada produtividade de massa seca, com 

valores superiores a 20.000 kg ha-1, podendo-se desta forma, associar maior produtividade de 

massa seca a baixos valores de FDN na forragem. 

Para os teores de FDA, vários genótipos apresentaram teores inferiores a 30%, o que 

é desejável devido o FDA ser representado por componentes de baixa digestibilidade, assim 

como descrito por Gralak et al. (2014) e Tres et al. (2014), que avaliaram o teor de fibras e a 

digestibilidade de genótipos de milho. Destaca-se que na literatura considera-se ideal que o 

teor de FDA seja inferior a 30% para obtenção de forragem de qualidade e, dessa forma, os 

genótipos avaliados permaneceram dentro dos padrões adequados para esta característica 

(MENDES et al., 2008). 

Os híbridos topcrosses 26.2 x AG8025, 172.1 x 70.H26.1 e 159.6 x AG8025 foram, 

nesta ordem, os que apresentaram menores teores de FDA, com valores de 23%, 23,5% e 

24,5%, respectivamente (Figura 26). Assim como para FDN, novamente o TC1 (testador 

AG8025) proporcionou as menores estimativas para FDA mostrando a relevância desse 

testador quanto à redução nos teores de fibras, o que pode interferir no real mérito das 

progênies devido a influência por parte do testador, corroborando com resultados encontrados 

por Neto et al. (2015), que também evidenciaram contribuição por parte de um hibrido 

comercial como testador na redução destas características.  

Nota-se ainda o bom desempenho da progênie 59.9 por apresentar boas médias tanto 

para FDN em cruzamento com os testadores 60.H23.1 (TC 4) e 70.H26.1 (TC 5) quanto para 

FDA em cruzamentos com os testadores MLP102 (TC 3), 60.H23.1 (TC 4) e 70.H26.1 (TC 5) 

(Figura 26), reafirmando seu potencial e boa combinação para baixos valores de FDN e FDA. 
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Figura 25. Médias do teor de fibra em detergente neutro (FDN) dos híbridos topcrosses e 

testadores avaliados nas safras 2015/16 e 2016/17. Linha horizontal representa o valor 

máximo considerado aceitável. Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2018. 

 
Figura 26. Médias dos teores de fibra em detergente ácido (FDA) dos híbridos topcrosses e 

testadores avaliados nas safras 2015/16 e 2016/17. Linha horizontal representa o valor 

máximo considerado aceitável. Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2018. 

 

Com relação à DIG, valores acima de 65% são considerados muito bons, enquanto 

que entre 58,1% e 64,9% são considerados bons. Valores entre 53,1% e 58% são considerados 

médios e abaixo de 53% são considerados ruins (NEUMANN, 2011). 

131.1 
131.1 

26.2 

26.2 

59.9 59.9 
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59.9 

26.2 

172.1 
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Para DIG os topcrosses com os testadores 60.H23.1 (TC 4), P30B39 (TC 2) e 

MLP102 (TC 3) foram os que apresentaram maiores estimativas da σ2
G e ha

2 e melhor 

discriminaram a variabilidade existente entre as progênies. A dispersão das médias reafirma o 

mérito dos testadores em melhor discriminar essa característica. Os topcrosses 24.4 x 

P30B39, 110.3 x MLP102, 131.1 x P30B39, 131.1 x AG8025, 121.1 x AG8025, 133.1 x 

MLP102, 41.3 x P30B39, 110.3 x 60.H23.1 e 25.1 x 60.H23.1 foram, nesta ordem, os que 

apresentaram maior digestibilidade, permanecendo acima do critério de seleção, 

caracterizando-os como bons. Evidencia-se a progênie 131.1 pelo bom desempenho com dois 

testadores (Figura 27). 

 

 
Figura 27. Médias da digestibilidade in situ da massa seca da forragem (DIG) dos híbridos 

topcrosses e testadores avaliados nas safras 2015/16 e 2016/17. Linha horizontal representa o 

valor mínimo considerado aceitável. Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2018. 

 

3.2 Análise de variância dialélica e estimativa dos efeitos de capacidade de 

combinação. 

 

A análise de variância dialélica conjunta mostrou diferença significativa (p<0,01) 

entre os híbridos topcrosses para as características CMF, PMS e DIG, e diferença significativa 

(p<0,05) para FDA e FDN (Tabela 9). 

 

131.1 

131.1 
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Tabela 9. Resumo da análise dialélica parcial conjunta do cruzamento entre 30 progênies S3 

de milho e cinco testadores para as características ciclo de maturidade da forragem (CMF), 

porcentagem de matéria seca (MS), produtividade de massa seca da forragem (PMS), fibra em 

detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA) e digestibilidade in situ da massa 

seca da forragem (DIG) avaliadas nas safra 2015/16 e 2016/17. Guarapuava-PR, 

UNICENTRO, 2018. 

FV GL     QM 

    CMF MS   PMS 

Genótipos 184 43,50 ** 16,62 
 

214,41 ** 

CGC Testadores 4 125,88 * 6,05 * 689,74 
 

CGC Progênies 29 88,21 ** 29,00 
 

140,34 
 

CEC 150 28,88 
 

13,45 
 

152,39 
 

Ambientes (A) 1 0,19 
 

0,01 
 

0,88 
 

Genótipos x Ambientes 184 25,76 
 

16,20 
 

124,28 
 

CGC Testadores x A 4 19,41 
 

30,53 
 

273,16 
 

CGC Progênies x A 29 24,71 
 

13,81 
 

98,64 
 

CEC x A 150 26,20 
 

16,11 
 

123,22 
 

Resíduo 736 9,02   1,03   25,68   

SQCGC Testadores (%) 
 

6,29 
 

0,79 
 

6,99 
 

SQCGC Progênies (%) 
 

31,96 
 

27,49 
 

10,32 
 

SQCGC (%) 
 

38,25 
 

28,29 
 

17,31 
 

SQCEC (%) 
 

54,13 
 

65,98 
 

57,94 
 

Grupo (%)   7,62   5,73   24,75   

GL     QM 

  
FDN FDA DIG 

Genótipos 184 61,24 * 30,81 * 172,07 ** 

CGC Testadores 4 455,23 
 

38,17 
 

411,93 * 

CGC Progênies 29 64,20 
 

27,85 
 

167,52 ** 

CEC 150 50,44 ** 31,14 * 157,85 ** 

Ambientes (A) 1 0,07 
 

0,01 
 

0,00 
 

Genótipos x Ambientes 184 46,11 
 

22,16 
 

21,26 
 

CGC Testadores x A 4 247,21 
 

38,32 
 

39,02 
 

CGC Progênies x A 29 34,70 
 

16,41 
 

10,74 
 

CEC x A 150 34,04 
 

22,06 
 

22,86 
 

Resíduo 736 30,40   18,39   47,49   

SQCGC Testadores (%)   16,16 
 

2,69 
 

5,2 
 

SQCGC Progênies (%) 

 

16,52 
 

14,25 
 

15,34 
 

SQCGC (%) 

 

32,68 
 

16,94 
 

20,55 
 

SQCEC (%) 

 

67,15 
 

82,40 
 

74,79 
 

Grupo (%) 

 

0,17   0,66   4,66   

**, * significativo a 1 e 5% pelo teste F, respectivamente. 

 

Para MS não houve diferença significativa entre os genótipos. Com relação à CGC 

dos testadores houve efeito significativo (p<0,05) para CMF, MS e DIG. Para CGC das 
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progênies houve diferença significativa (p<0,01) para CMF e DIG. Em relação à CEC houve 

diferença significativa para FDA (p<0,05), FDN e DIG (p<0,01) (Tabela 9). Resultados 

semelhantes foram encontrados por Souza Neto et al.(2015) que avaliaram cruzamentos 

dialélicos e verificaram diferença significativa para PMS, FDN e FDA, mostrando a 

existencia de variabilidade e assim a possibilidade de seleção de genótipos superiores. 

A contribuição da SQCEC para CMF, MS, PMS, FDN, FDA e DIG foi de 54,14%, 

65,98%, 57,94%, 67,15%, 82,40% e 74,79% respectivamente, mostrando maior contribuição 

de genes de efeitos não aditivos, promovendo desta forma, diferença dos híbridos em relação 

ao desempenho esperado com base nos genitores (Tabela 9), contrariando a literatura, que 

relata maior contribuição de genes aditivos em características como FDN, FDA e DIG 

(SOUZA FILHO et al., 2011; GRALAK et al., 2014; MENDES et al., 2015). Os resultados 

vão ao encontro aqueles de Souza Neto et al. (2015), que verificaram maior contribuição da 

CEC. Como busca-se a exploração híbrida, a maior contribuição de genes de efeito não 

aditivos é desejável. 

Com relação a interação genótipos x ambientes, não houve efeito significativo para 

nenhuma das características. Da mesma forma, para CGC testadores x ambientes, CGC 

progênies x ambientes e CEC x ambientes não houve efeito significativo (Tabela 9). Os 

resultados mostram consistência no desempenho dos genótipos frente as variações ambientais. 

Gralak et al. (2014) e Marcondes et al. (2015) encontraram resultados controversos 

em avaliações de híbridos experimentais de milho na região centro-sul do Paraná, 

evidenciando interações significativas das capacidades de combinação com os ambientes, o 

que permite inferir que houve resposta diferenciada dos genótipos frente às variações 

ambientais, discordando dos resultados obtidos no presente trabalho. 

Comparando a SQCGC dos testadores e SQCGC das progênies, pode-se evidenciar 

maior contribuição da CGC por parte das progênies nas características avaliadas. Chaves et al. 

(2008) encontraram resultados semelhantes ao avaliarem híbridos de milho com potencial 

forrageiro, o que comprova o mérito efetivo das progênies e a menor interferência por parte 

dos testadores. 

Como critério de seleção para as progênies, utilizou-se como índice de significância 

correspondente a 1,5 vezes o valor do desvio padrão para CGC e CEC, assemelhando-se a 

Rodovalho et al. (2012) que utilizaram valores de duas vezes o desvio padrão como critério de 

significância. Para FDN e FDA buscam-se estimativas negativas da capacidade de 

combinação, visando reduzir as médias. Em contrapartida, para CMF, PMS e DIG, 

estimativas positivas. 



83 

 

Para a característica MS não serão discutidas as estimativas da CGC e CEC, devido a 

não se buscar incremento ou redução para esta característica, mas sim, que permaneça entre 

valores pré-determinados no momento do corte da forragem. 

Não houve efeito significativo da interação CGC testadores x ambientes (Tabela 9). 

Dessa forma, optou-se por, considerar o desempenho em ambos os ambientes, de forma 

conjunta, adotando como critério de significância de 1,5 vezes o desvio padrão para seleção. 

Com relação à CMF, maiores valores são desejados devido à possibilidade de uma 

maior janela de corte e maior período de acúmulo de amido nos grãos. Dessa forma, 

considerando a CGC para CMF, os testadores P30B39, MLP102 e 60.H23.1 foram, nessa 

ordem, os que mais contribuíram de forma positiva para CGC considerando ambos os 

ambientes (Figura 28). 

Em relação a PMS o testador 60.H23.1 apresentou maior CGC seguido pelo testador 

P30B39. Para FDN e FDA os testadores AG8025 e P30B39 foram favoráveis em ambas as 

características. Para DIG, novamente os testadores AG8025 e P30B39, contribuíram com 

estimativas positivas da CGC (Figura 28). Entretanto, apesar da contribuição favorável do 

testador, deve-se considerar uma possível interferência no real mérito das progênies, o que é 

indesejável. 
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Figura 28. Estimativas da capacidade geral de combinação (CGC) dos testadores para as 

características ciclo de maturidade da forragem (CMF), produtividade de massa seca da 

forragem (PMS), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA) e 

digestibilidade in situ da massa seca da forragem (DIG) avaliadas nas safras 2015/16 (AMB 

1) e 2016/17 (AMB 2). Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2018. 

 

Com relação à CGC das progênies para CMF, as progênies 230.3, 133.1 e 24.4 

situaram-se acima do critério de seleção demonstrando maior contribuição na CGC. (Figura 

29). Para PMS as progênies 226.3, 230.3, 205.2 e 16.5 foram, nesta ordem, as que mais 
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contribuíram para CGC. Em relação à FDN somente a progênie 159,6 apresentou resultado 

favorável para redução do FDN. (Figura 30). 

 

 
Figura 29. Estimativas da capacidade geral de combinação (CGC) das progênies S3 de milho 

para a característica ciclo de maturidade da forragem (CMF) avaliada nas safras 2015/16 

(AMB 1) e 2016/17 (AMB 2). Linhas verticais indicam 1,5 vezes o DP da CGC. Guarapuava-

PR, UNICENTRO, 2018. 

 

 

CMF 
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Figura 30. Estimativas da capacidade geral de combinação (CGC) das progênies S3 de milho 

para as características PMS e FDN avaliadas nas safras 2015/16 (AMB 1) e 2016/17 (AMB 

2). Linhas verticais indicam 1,5 vezes o DP da CGC. Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2018. 

 

Para FDA, novamente a progênie 159.6 apresentou a contribuição mais favorável da 

CGC, seguida das progênies 172.1, 216.2, 195.2 e 98.1. Diante do exposto vale ressaltar a 

contribuição favorável da progênie 159.6 tanto para FDN quanto para FDA nos cruzamentos 



87 

 

que participou, sendo a progênie mais indicada para estas características com base na CGC. 

Quanto à DIG, a progênie 110.3 se destacou em relação às demais por mais contribuir com 

genes de efeitos aditivos para aumento dessa característica. A progênie 199.2 também 

contribuiu de forma positiva para CGC, porém com menor relevância (Figura 31). 

 
Figura 31. Estimativas da capacidade geral de combinação (CGC) das progênies S3 de milho 

para as características FDA e DIG avaliadas nas safras 2015/16 (AMB 1) e 2016/17 (AMB 2). 

Linhas verticais indicam 1,5 vezes o DP da CGC. Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2018. 
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Objetivando-se encontrar o melhor testador para cada característica, analisou-se o 

desempenho dos híbridos tanto para a CGC das progênies que lhes deram origem, como para 

CEC em cruzamento com cada testador, buscando de forma conjunta, expressar os melhores 

topcrosses e a maior complementaridade entre os genitores. 

Não houve efeito significativo para interação genótipos x ambientes (Tabela 9). 

Desta forma, optou-se por discriminar os melhores genótipos de acordo com o desempenho 

conjunto nos ambientes de avaliação. 

Para CMF a progênie 230.3 apresentou valores positivos tanto da CGC quanto da 

CEC em cruzamento com o testador P30B39. Em relação aos genitores, ambos apresentaram 

CGC favorável nos dois ambientes. Da mesma forma, para CEC o topcross 230.3 x P30B39 

foi o que apresentou maior estimativa, com valor de 3,54 dias (Figura 32). 

 

 
Figura 32. Dispersão das estimativas conjuntas da CGC das progênies (Gi) e da CEC dos 

cruzamentos entre as respectivas progênies e os testadores (Sij) para a característica CMF 

avaliada nas safras 2015/16 e 2016/17. Eixos vertical e horizontal passam pelos valores de 1,5 

vezes o DP para CGC e CEC, respectivamente. Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2018. 

 

Os valores obtidos assemelham-se aos encontrados por Marcondes et al. (2016) e 

Zopollatto et al. (2009) que avaliaram a aptidão forrageira de híbridos de milho na mesma 

região, verificando a contribuição favorável de progênies para CGC e maior CEC apresentada 

pelos cruzamentos entre linhagens e híbrido simples como testador. Entretanto, discordam 

quanto a significância na interação genótipos x ambientes para CGC e CEC, mostrada 

significativa pelos autores citados. 
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Com relação à PMS buscam-se genótipos com elevada produtividade. As progênies 

205.2 e 133.1 obtiveram estimativas positivas tanto para CGC quanto para CEC nos 

cruzamento com os testadores 70.H26.1 e 60.H23.1, no caso da 205.2 e testador AG8025 para 

133.1. Dos genitores, o testador 60.H23.1 e as progênies 205.2 e 16.5 apresentaram CGC 

positiva. O topcross 205.2 x 70.H26.1 apresentou a maior estimativa da CEC, com valor de 

10,42 (Figura 33), mostrando a alta complementaridade entre os genitores, fato que merece 

ênfase devido ao cruzamento gerar um híbrido simples de destaque, ainda que o testador tenha 

contribuído de forma negativa, sugerindo maior mérito por parte da progênie. 

 

 
Figura 33. Dispersão das estimativas conjuntas da CGC das progênies (Gi) e da CEC dos 

cruzamentos entre as respectivas progênies e os testadores (Sij) para a característica PMS, 

avaliada nas safras 2015/16 e 2016/17. Eixos vertical e horizontal passam pelos valores de 1,5 

vezes o DP para CGC e CEC, respectivamente. Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2018. 

 

Para FDN, a progênie 159.6 apresentou bom desempenho da CGC, assim como o 

topcross 159.6 x AG8025 apresentou baixa CEC. Quanto à CEC, os topcrosses 230.3 x 

AG8025 e 16.5 x 70.H26.1 apresentaram as menores estimativas com valores negativos de -

6,55 e -5,84, promovendo redução do teor de FDN em relação ao que seria esperado com base 

na CGC dos genitores (Figura 34). Para FDA, novamente a progênie 159.6 apresentou valor 

favorável da CGC e o topcross 159.6 x AG8025 da CEC. Com relação à CEC o topcross 

172.1 x 70.H26.1 apresentou a menor estimativa, com valor de -5,88 (Figuras 35). 

 

205.2 

205.2 
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Figura 34. Dispersão das estimativas conjuntas da CGC das progênies (Gi) e da CEC dos 

cruzamentos entre as respectivas progênies e os testadores (Sij) para a característica FDN, 

avaliada nas safras 2015/16 e 2016/17. Eixos vertical e horizontal passam pelos valores de 1,5 

vezes o DP para CGC e CEC, respectivamente. Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2018. 

 
 

 
Figura 35. Dispersão das estimativas conjuntas da CGC das progênies (Gi) e da CEC dos 

cruzamentos entre as respectivas progênies e os testadores (Sij) para a característica FDA, 

avaliada nas safras 2015/16 e 2016/17. Eixos vertical e horizontal passam pelos valores de 1,5 

vezes o DP para CGC e CEC, respectivamente. Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2018. 
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Com relação à DIG a progênie 199.2 apresentou estimativas positivas da CGC, bem 

como da CEC em cruzamento com as linhagens-elite testadoras, ressaltando os híbridos 

topcrosses 199.2 x 60.H23.1 e 199.2 x 70.H26.1, o que reafirma o mérito e a boa 

complementaridade dessas progênie na geração de híbridos promissores (Figura 36). 

O topcross 121.2 x AG8025 apresentou a maior estimativa da CEC da DIG, com 

valor de 13,11, mostrando boa complementaridade entre os genitores, apesar dos mesmos não 

apresentarem CGC favorável (Figura 36). 

 

 
Figura 36. Dispersão das estimativas conjuntas da CGC das progênies (Gi) e da CEC dos 

cruzamentos entre as respectivas progênies e os testadores (Sij) para a característica DIG, 

avaliada nas safras 2015/16 e 2016/17. Eixos vertical e horizontal passam pelos valores de 1,5 

vezes o DP para CGC e CEC, respectivamente. Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2018. 

 

Pode-se observar grande variação nas características expressas pelos topcrosses 

avaliados. Este fato pode ser atribuído à variabilidade genética existente entre as progênies e 

testadores, evidenciando um grande potencial de utilização das progênies em gerar híbridos 

promissores. Mesmo genótipos que não apresentaram elevada produtividade de massa seca, 

mostraram-se favoráveis a outras características de interesse no melhoramento, como baixos 

teores de FDN e FDA ou alta DIG, podendo desta forma servir como fonte de variabilidade 

para geração de novos híbridos forrageiros. 
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4 CONCLUSÕES 

 

Os testadores foram eficientes na discriminação das progênies quanto às 

características produtivas e bromatológicas da forragem. 

Os testadores 60.H23.1 e 70.H26.1 foram os mais eficientes na expressão da 

variabilidade genética existente entre as progênies para as características PMS, FDN, FDA e 

DIG avaliadas nos dois ambientes. 

As progênies 59.6, 205.2, 159.6 e 199.2 foram, nesta ordem, as que apresentaram o 

melhor desempenho para PMS, FDN, FDA e DIG, considerando as capacidades de 

combinações e as médias nos respectivos cruzamentos. 

O híbrido topcross 59.6 x 60.H23.1 se destacou com baixas estimativas para FDN e 

FDA e elevadas estimativas para PMS e DIG. 

Para todas as características, nos dois ambientes, houve o predomínio da ação de 

genes de efeitos não aditivos, mostrando que o uso de combinações híbridas são eficientes 

para as características bromatológicas. 
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