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RESUMO 
O objetivo deste trabalho foi avaliar a produtividade de híbridos topcrosses de progênies de milho em 
cruzamentos com dois testadores. Os experimentos foram instalados durante a segunda safra de 2017, em 
cinco localidades no estado do Paraná (Toledo, Palotina, Assis Chateaubriand, Campo Mourão, Sertanópolis). 
Foram avaliados 66 híbridos simples, compostos por 33 progênies com elevada homozigose, cruzadas com 
dois testadores com diferentes estruturas heteróticas, compostos por uma linhagem elite de verão (Testador 
1) e uma linhagem elite de segunda safra (Testador 2). O delineamento adotado foi de blocos com tratamentos 
ao acaso com 2 repetições. As parcelas foram constituídas de 5 m com espaçamento de 0,55 m entre linhas, 
sendo 18 plantas por fileira. Foi avaliado a produtividade de grãos, sendo contabilizadas todas as espigas da 
parcela. Os Híbridos que apresentaram maiores resultados foram os HS045, HS065, HS066 e HS055 com as 
maiores médias de produtividade. 
 
Palavras-Chave: Híbridos; Milho segunda safra; Topcross. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

No ano de 2017 a área de milho (Zea mays) cultivada no Brasil foi de 17,3 milhões 
de hectares e uma produção de 97,7 milhões de toneladas com relatos de produtividade 
superiores 14.000 kg ha-1 (FAOSTAT, 2019). 

Em programas de melhoramento visando a produção de híbridos a avaliação de 
linhagens per si nem sempre é eficiente para determinar seu desempenho em cruzamentos. 
Contudo avaliar grandes quantidades de cruzamentos quando estes já estiverem com algo 
grau de homozigose é muito trabalhoso e inviável (PATERNIANI; CAMPOS, 1999). No 
âmbito de aumentar a eficácia e diminuir o trabalho Davis (1927) sugeriu o uso de topcross 
que, Borém (1998) define como o cruzamento entre seleções, linhagens ou clones, com um 
genitor masculino em comum.  

Atualmente o topcross é um dos métodos mais utilizado para a seleção de linhagens 
de híbridos de milho, porém ainda apresenta algumas dificuldades que afetam a eficiência 
do método, como a escolha do testador e a interação dos híbridos com os fatores 
ambientais. Sabendo disto faz-se necessário testar mais de um testador em mais de um 
ambiente. Sendo assim o objetivo deste trabalho foi avaliar a produtividade de híbridos 
topcrosses de progênies de milho cruzadas com dois testadores, em cinco ambientes na 
segunda safra. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

Os experimentos foram conduzidos durante a segunda safra de 2017, em cinco 
localidades no estado do Paraná (Toledo, Palotina, Assis Chateaubriand, Campo Mourão, 
Sertanópolis), conforme a tabela 1. 
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Tabela 1. Dados de semeadura dos 5 ambientes 

Ambiente Local Latitude  Longitude Data de 
semeadura 

Altitude (m) 

A1 Toledo-PR -24.6785 -53.7693 03/02/2017 549 
A2 Palotina-PR -24.3437 -53.8269 05/02/2017 370 
A3 Assis Chateaubriand-PR -24.5017 -53.7214 06/02/2017 446 
A4 Campo Mourão-PR -24.0332 -52.4246 08/02/2017 613 
A5 Sertanópolis-PR -23.0390 -51.0026 10/02/2017 356 

 

Avaliou-se 66 híbridos simples, compostos por 33 progênies com elevada 
homozigose, cruzadas com dois testadores de diferentes estruturas heteróticas, sendo uma 
linhagem elite selecionada em ambiente de verão (Testador 1) e uma linhagem elite 
selecionada em ambiente de segunda safra (Testador 2). As 33 progênies são oriundas de 
diferentes grupos heteróticos. 

Os ensaios foram realizados em delineamento de blocos com tratamentos ao acaso 
com 2 repetições. A área útil de cada parcela foi constituída de quatro fileiras de 5 m, com 
espaçamento de 0,55 m entre linhas, sendo 18 plantas por fileira. 

A produtividade de grãos foi mensurada com a colheita de todas as espigas da 
parcela, utilizando uma máquina colhedora adaptada para colheita de parcelas 
experimentais. Os dados de peso de grãos das parcelas foram corrigidos para 13% de 
umidade. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Analisando as respostas dos híbridos obtidos a partir dos cruzamentos das 
progênies com o testador 1, o CV médio dos 5 ambientes foi de 13,26%, e 8.790 kg ha-1 foi 
a média dos 5 ambientes (Tabela 2). Nota-se que não houve diferenças significantes entre 
os genótipos nos ambientes 1, 3 e 5. No ambiente 2 a maior média dos genótipos foi 
registrada (9.484kg ha-1), enquanto a menor média foi no ambiente 4 (6.880 kg ha-1).  

 
Tabela 2. Resumo da análise de variância de 33 híbridos topcrosses, correspondentes a 33 
progênies cruzadas com o testador 1, avaliados em cinco ambientes na segunda safra de 2017. 
Guarapuava, 2019. 

FV GL Ambiente 1 Ambiente 2 Ambiente 3 Ambiente 4 Ambiente 5 

QM 

Blocos 1 0,7244  0,4263  0,2712  0,2063  0,6726  

Genótipos 
(G) 

32 1,6718  2,7521 ** 1,7931  2,2502 * 1,2174  

Resíduo 32 1,0665  1,4947   0,6831  0,9095  1,3733  

Total 65                 
Média (kg 
ha-1) 

 8.991  9.484  7.954  6.881  7.985  

CV (%)  11,48  12,89  10,39  13,85  14,67  

** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste de F. * Significativo a 5% de probabilidade pelo teste de F. 

 
Para os híbridos topcrosses que foram sintetizados a partir dos cruzamentos das 

progênies com o testador 2, o CV médio dos 5 ambientes foi de 12,52% e 8.680 kg ha-1 foi 
a média da PG. Observou-se também que não houve diferenças significantes nos 
ambientes 3 e 4, enquanto que para os ambientes 1 e 5 houveram diferenças (P≤0,05) e 
para o ambiente 2 diferenças (P≤0,01) (Tabela 3). Os 33 genótipos apresentaram a maior 
média no ambiente 2 (9.813 kg ha-1), e a menor média foi registrada no ambiente 4 (7.670 

kg ha-1). 
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Tabela 3. Resumo da análise de variância de 33 híbridos topcrosses, correspondentes a 33 
progênies cruzadas com o testador 2. Guarapuava, 2019. 

FV GL Ambiente 1 Ambiente 2 Ambiente 3 Ambiente 4 Ambiente 5 

QM 

Blocos 1 0,0006  4,0757  2,5021  2,5203   0,4626   
Genótipos (G) 2 1,9685 * 2,9848 ** 1,4933  1,7030  1,8372 * 
Resíduo 32 0,9951  1,3551  0,7075  1,0899   1,3738   

Total 65                   

Média (kg ha-1)  9.203   9.813   8.434  7.679   8.083   
CV (%)  10,83   11,81   9,97  13,59   14,50   

** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste de F. * Significativo a 5% de probabilidade pelo teste de F. 
 

 Entre os híbridos topcrosses provenientes do testador 2, destacou-se o HS055, que 
apresentou média elevada nos ambientes 4 e 5, e o HS066 que teve bom desempenho nos 
ambientes 1 e 5. Para os híbridos provenientes do testador 1, o HS002, HS012, HS014, 
HS021 E HS023 foram os híbridos que apresentaram maiores médias (Figura 1). 

 
 

 
 
     
 
 
 
 

                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Dispersão das médias da produtividade de grãos dos híbridos topcrosses nos ambientes 
1, 2, 3, 4 e 5. A Linha tracejada aponta a média dos tratamentos. Guarapuava, UNICENTRO, 2019. 
 

Os híbridos topcrosses mais produtivos foram HS007, HS032, HS039, HS057 e 
HS066 no ambiente 1. No ambiente 2 onde ocorreu a maior média dos tratamentos, os 
híbridos de melhor desempenho foram HS019, HS020, HS045 e HS054. Já No ambiente 3 
os híbridos HS002, HS021, HS044, HS051, HS054 e HS065 apresentaram maior 
produtividade. 

No ambiente 4 foi obtido a maior média geral (7.679 kg ha-1) onde os híbridos 
topcrosses mais produtivos foram HS002, HS032, HS036, HS045, HS054, HS055, HS058 
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e HS065. Já no ambiente 5, se destacaram os híbridos HS054, HS055 e HS066. 
Devido ao testador 2 ser de segunda safra, ele demonstrou os melhores resultados 

quando comparado ao testador 1 (verão). 
Observando a dispersão das médias de produtividade em cada um dos híbridos por 

testador pode-se visualizar que o testador 2 conseguiu discriminar melhor as progênies, 
sendo possível observar maiores dispersões dos tratamentos na maioria dos ambientes. 

 

4. CONCLUSÃO 
 

Os híbridos topcrosses que obtiveram as maiores médias de produtividade nos 
ambientes avaliados foram HS045, HS065, HS066 e HS055. Pode-se afirmar também que 
o testador 2 é o mais indicado quando comparado ao testador 1 no intuito de discriminar 
melhor as progênies. 
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