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O milho é considerado como uma das espécies modelo para o melhoramento vegetal. No 

processo de melhoramento desta espécie ocorreu um grande avanço na obtenção de cultivares 

mais produtivas a partir do conhecimento e exploração da heterose por meio da hibridação de 

genótipos divergentes. A utilização de híbridos permite aliar caracteres de interesse agronômico e 

novas tecnologias em genótipos de alto desempenho. Hoje, encontram-se diversos híbridos no 

mercado nacional. Porém, quando se trata de produção agrícola, as condições edafoclimáticas 

definem em grande parte as possibilidades e limitações atribuídas ao cultivo. Considerando as 

dimensões geográficas do Brasil, e a grande variedade de biomas encontrados, torna-se 

impossível que um único híbrido atenda satisfatoriamente todo o país. Assim, é importante que se 

obtenha dados comparativos quanto aos resultados apresentados por híbridos em diferentes 

regiões. Este trabalho objetivou avaliar o desempenho agronômico de 15 híbridos não comerciais 

(HNC) e 4 híbridos comerciais quanto à produtividade em Kg ha-1(PROD), peso de grão em Kg 

(PG) e grãos ardidos (GA) avaliados por nota visual. O experimento foi instalado na segunda safra 

de 2013, em delineamento de blocos casualisados com 3 repetições, em Dourados, MS e 

Cascavel, PR. Os dados foram submetidos a análise de variância, seguida de teste de Tukey a 

5% de probabilidade. Houve diferença significativa para híbridos em todas as características. Em 

Dourados, os HNC’s 3 a 14 apresentaram comportamento semelhantes às testemunhas para os 

caracteres PROD e PG. O HNC 15 apresentou as menores estimativas de PROD e PG e a menor 

porcentagem de GA. Em Cascavel, os HNC’s 4 e 15 mostraram resultados de PROD e PG 

inferiores às testemunhas. Os HNC’s 4, 11 e 15 e a testemunha 3 apresentaram as maiores 

médias para GA. Independente do local, os HNC’s 1 e 2 superaram os demais híbridos e as 

testemunhas quanto os caracteres avaliados, indicando possibilidade de seleção para 

continuidade do programa de melhoramento visando a obtenção de híbridos comerciais. 
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