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O milho é uma das culturas que mais apresentou ganhos em produtividade nos últimos anos no 
Brasil e grande parte deste ganho se deve à introdução de cultivares adaptadas no sistema 
produtivo. Essa adaptação leva em consideração algumas características como, por exemplo, 
plantas resistentes ao acamamento, doenças, qualidade de grãos, espaçamento entre linhas e 
população de plantas. Além disso, a escolha do material genético também é um dos fatores 
imprescindíveis para ganhos em produtividade. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi analisar 
25 híbridos de milho em fase de teste e 5 testemunhas comerciais a partir de características 
morfológicas e obter a produtividade dos mesmos, na safrinha de 2014. O experimento foi 
conduzido na área experimental cedida pela empresa Agriseeds, localizada na cidade de 
Dourados-MS, cujas coordenadas geográficas são: 22º13’18’’ S; 54°48’23’’ W, altitude média de 
448 m e clima Aw. O delineamento utilizado foi em Blocos Casualizados, com 3 repetições.Foi 
feita a análise de variância seguida de teste de Tukey a 5% de probabilidade, observando as 
características produtividade (kg ha-1), corrigida a 13% de umidade; população final, grãos ardidos 
(%), acamamento de plantas, plantas quebradas e plantas doentes por meio de notas de 1 a 5. 
Houve diferença significativa para os caracteres produtividade, grãos ardidos e plantas quebradas. 
Em relação a população final de plantas, acamamento e plantas doentes não houve diferença 
significativa, sendo que estas obtiveram médias de 47.500; 0,15 e 2,52, respectivamente. As 
cultivares que melhor se destacaram em relação a produtividade foram a 1 com 8.307 kg ha-1, a 2 
com 7.842 kg ha-1 e o híbrido comercial BG 7049 HX com 7.992 kg.ha-1, e a com menor 
produtividade foi a testemunha AG 9010 VTPró. Os materiais 16 e DKB 390 VTPró apresentaram 
uma maior porcentagem de grãos ardidos e o híbrido 24 apresentou um maior valor de plantas 
quebradas, sendo este 13,7. A cultivar 1, além de maior produtividade, apresentou uma boa 
população final com 52.500 plantas, baixa porcentagem de grãos ardidos, nenhuma planta 
quebrada ou acamada e poucas plantas doentes. Dessa forma, conclui-se que o híbrido 1 é o 
mais promissor. 
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