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Os sorgos silageiros, sacarinos e de duplo propósitos são espécies que tem grande capacidade 
de produção de biomassa, para os mais diferentes usos na agropecuária. Os usos mais comuns 
são na alimentação animal, humana e biomassa energética para os produtos desde álcool, bi-
ogás. Coberturas orgânicas e produtos energéticos como melados, farinhas, xaropes e bebidas. 
Os estudos agronômicos e acompanhamentos destas espécies para uso no sistema produtivo 
do RS e outros estados que estão interessados são o que a Fepagro conjuntamente com outras 
instituições vêm avaliando os potencias genéticos dos cultivares comercializados e em vias de 
lançamento para os produtores agropecuários. As biomassas produzidas têm uma competência 
muito superior a de milho. Isso nos mostra como poderemos melhorar a produtividade de silagens 
e outros alimentos para o setor agropecuário com menores custos.
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O presente trabalho tem por objetivo avaliar os resultados do ensaio elite sul conduzido na região 
subtropical do Brasil na última década. Foram realizadas análises individuais e a análise conjunta 
dos locais no ano, para as características produtividade (Kg/ha), umidade na colheita (%), altura 
de planta (cm) e inserção da primeira espiga (cm) e observado o número de híbridos avaliados, 
número de híbridos experimentais, média dos híbridos comerciais, número de híbridos acima da 
média dos híbridos comerciais, número de híbridos abaixo da média dos híbridos comerciais. 
Os dados mostram que nos últimos dez anos foram obtidos anualmente, em média, oito híbridos 
de elevada produtividade de grãos, 13 mais precoces, 19 de menor estatura de planta e 15 
com inserção de espiga mais baixa, quando comparados com a média das testemunhas. Assim, 

milho para região subtropical estão gerando produtos superiores.
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