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Introdução
Durante o período da seca, a quantidade de forragem disponível e a qualidade das pastagens
diminuem, tornando-se necessário fornecer às vacas leiteiras suplemento volumoso. Sem
isso, a produtividade dos animais reduz de forma acentuada, justamente na época do ano na
qual o preço do leite está mais alto.
Os suplementos volumosos mais utilizados nos sistemas de produção a pasto são o capimelefante na forma de verde picado ou silagem, a cana-de-açúcar, na maioria das vezes
misturada com uréia e as silagens de milho e de sorgo. Já nos sistemas de produção de leite
sob confinamento, em que são usadas vacas com maior potencial genético, a silagem de
milho é o principal alimento volumoso fornecido durante o ano todo.
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Alimentos volumosos de boa qualidade, como a silagem de milho, são importantes para
garantir elevados índices de produtividade. Dados oficiais mostram que a silagem de milho é
o suplemento volumoso mais utilizado no Brasil, com uma área cultivada de 360 mil hectares em 1996 (Tabela 1).
Como o setor produtivo
vem evoluindo rapidamente,
pode-se inferir que a área
cultivada para produção de
suplementos volumosos,
atualmente, deve ser bem
maior que a registrada
naquele ano.
As planilhas de custo mais recentes feitas pela Embrapa Gado de Leite, envolvendo o
período entre março de 2001 e abril de 2002 (dados não-publicados), mostram que nos
sistemas a pasto e confinados a silagem de milho é responsável por 7,2% e 15,2%,
respectivamente, do custo do leite. O custo da silagem de milho pode ser reduzido com o
uso de tecnologias apropriadas ao cultivo das lavouras, à confecção da silagem e à sua
utilização. Entretanto, esta redução pode ser ainda maior pelo emprego de cultivares que
apresentam alta produtividade e alto valor nutritivo.
No Brasil, não existem cultivares de milho desenvolvidas especificamente para produção de
silagem. Desta forma, há necessidade de conhecer o desempenho das cultivares disponíveis
nas condições ambientais das diferentes bacias leiteiras, em relação a produção e qualidade
da silagem produzida.
Considerando que outras características, além da produção de grãos, podem influenciar a
produção total e a qualidade da silagem de milho, foi realizado um trabalho de avaliação do
comportamento agronômico e da qualidade da silagem das principais cultivares disponíveis
no mercado, quando cultivadas em diferentes locais das Regiões Sudeste, Sul e BrasilCentral.

Material e métodos
Cinqüenta e quatro cultivares de milho foram avaliadas nos anos agrícolas 2000-2001 e
2001-2002 em 30 locais agrupados por região, em três redes de ensaio. A abrangência de
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cada rede foi definida considerando-se as diferenças
edafoclimáticas de cada região. Os locais dos ensaios
estão descritos na Tabela 2.

As empresas produtoras de sementes indicaram, para cada
rede, as cultivares (híbridos simples, duplos, triplos e
variedades) a serem avaliadas. Elas encontram-se
caraterizadas na Tabela 3 e sua distribuição nas redes e
nos anos de avaliação, na Tabela 4.
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Para cada local, foi realizada análise do solo e as adubações foram feitas visando obter produção entre 40 e 50 t
de matéria verde por hectare. Dentro de cada rede e ano,
os tratamentos foram distribuídos aleatoriamente nas
parcelas. O plantio foi feito na época comumente usada
pelos produtores de leite de cada região.
O delineamento dos ensaios foi em blocos casualizados,
com três repetições. A parcela experimental adotada no
primeiro ano foi formada por três linhas de 6 m e no
segundo ano por quatro linhas de 8 m. O espaçamento
entre linhas foi de 80 cm, sendo as linhas externas
consideradas como bordadura. A semeadura e o desbaste
foram feitos de maneira a se obter uma população final de
54.000 plantas por hectare.

(1993). Para estas estimativas, são considerados dados de
produtividade de matéria verde, porcentagem de matéria
seca e teores de PB, FDN e DIVMS.
Para emprego do método MILK95 consideraram-se vacas
de 530 kg, no terço médio da lactação, produzindo 24 kg
de leite por dia, com 3,4% de gordura e o uso, quando
necessário, de milho e farelo de soja para atender às
demandas de energia e proteína bruta. Consideraram-se
também 12% de perdas no silo ou no cocho.

Análises estatísticas

Avaliações agronômicas

Para cada local, foi realizada a análise de variância para
estande de plantas, visando avaliar a necessidade de
correção da produção de matéria seca com base no número
de plantas por hectare (Ramalho et al., 2000). Foram
realizadas análises de variância por experimento para as
características porcentagem de plantas inaptas e produtividade de MS (t/ha) e de leite (kg/ha). Para cada ano, foram
realizadas análises conjuntas, considerando-se os dados
dos locais de uma mesma região (Sudeste, Sul e BrasilCentral).

Em cada parcela foram anotados os seguintes caracteres:
número de plantas inaptas (caídas, tombadas ou quebradas), número de plantas aptas, altura das plantas e
produção total de matéria verde. Para determinação das
características bromatológicas, foram amostradas cinco
plantas de cada tratamento. O material foi picado e
ensilado em um minissilo de PVC.

Posteriormente, a partir das médias dos caracteres avaliados nos dois anos, também foram realizadas análises
conjuntas por região. Para tanto, os dados foram analisados conforme o delineamento de blocos aumentados de
Federer, considerando os híbridos comuns aos dois anos
como tratamentos comuns e os demais como tratamentos
adicionais (Ramalho et al., 2000).

Análises bromatológicas

Critério de recomendação

Após trinta dias, realizaram-se as seguintes determinações
na silagem produzida: peso da amostra seca ao ar (ASA),
peso de amostra seca a 105 °C (ASE), porcentagem de
matéria seca (MS), teor de proteína bruta (PB), de fibra
detergente neutro (FDN) e a digestibilidade in vitro da
matéria seca (DIVMS). No segundo ano essas características foram determinadas por meio de espectrofotometria
próxima ao infravermelho (NIRS), na Universidade Federal
de Passo Fundo.

Para efeito de recomendação de cultivares, por região,
adotou-se o critério de indicar aquelas que apresentaram
potencial de produção de leite superior à média do grupo
em pelo menos 10%.

Das três repetições de cada tratamento, uma foi sorteada
para monitoramento do ponto de colheita. Desta forma,
quando os grãos dessa parcela apresentavam-se farináceos,
ou seja, no ponto de ensilagem, o tratamento foi colhido.

A produtividade de MS de cada parcela foi estimada
multiplicando o teor de MS pela produção de matéria verde.

Estimativas de produção de leite
As estimativas do potencial para produção de leite (kg/ha)
de cada cultivar de milho foram obtidas empregando-se a
metodologia MILK95, proposta por Undersander et al.

Resultados e Discussão
As análises estatísticas mostraram, em todos os locais, a
existência de variabilidade entre as cultivares estudadas,
evidenciado pela significância do teste F. Estes resultados
indicam a existência de um comportamento diferencial das
cultivares de milho disponíveis no mercado para a utilização com forragem conservada (silagem). Sendo assim, há
necessidade de avaliação das cultivares para a obtenção de
informações referentes ao seu desempenho nos diferentes
locais de cultivo de milho para silagem. Tais informações
poderão ajudar na escolha dos materiais para plantio, bem
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como servir de orientação para o melhoramento do milho,
visando ao desenvolvimento de cultivares para silagem.

superior à média de todos os tratamentos testados. A
silagem desses híbridos proporcionou uma produção
superior a 6.950 kg de leite por hectare.

Região Brasil-Central

Considerando-se os dados médios dos diferentes locais
nos dois anos de avaliação, o desempenho das cultivares
avaliadas para a produtividade de leite apresentou uma
amplitude de variação de 2002 kg/ha (Tabela 5).

Para a matéria seca, o híbrido TORK também apresentou o
melhor desempenho, com produtividade de 14,2 t/ha ou
8,8% superior à média dos demais tratamentos. O híbrido
P30F80 foi o que apresentou a maior porcentagem de
aproveitamento de plantas, ou seja, a menor porcentagem
de plantas tombadas ou quebradas (PI = 1,3%).

As médias do desempenho dos híbridos de milho para a
porcentagem de plantas inaptas (PI), produtividade de
matéria seca (t/ha) e de leite (kg/ha) nos diferentes locais e
anos de avaliação estão apresentadas nas Tabelas 8 a 26,
no Anexo.

Região Sudeste

Este resultado reafirma a importância na escolha de
materiais adaptados à produção de silagem de boa qualidade, uma vez que a diferença entre a melhor e a pior cultivar
representou 32,4% da média dos experimentos. Para a
produção de leite, os híbridos que mais se destacaram na
região do Brasil-Central foram TORK, 8420, 8550 e FORT
com desempenho produtivo 14,8, 14,2, 11,3 e 11,1%.

Com base nos resultados médios do desempenho das
cultivares nos dois anos avaliados nessa região (Tabela 6),
constata-se que o híbrido STRIKE foi o que apresentou
maior índice de aproveitamento de plantas para a produção
de silagem, ou seja, a menor porcentagem de plantas
inaptas para a colheita. Esse material foi 26,8% superior
para este caráter em relação à média dos demais.
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Os resultados médios do desempenho das cultivares
avaliadas nos locais da Região Sudeste, nos anos agrícolas
2000/2001 e 2001/2002, para as características porcentagem de plantas inaptas (PI), produtividade de matéria
seca (t/ha) e de leite (kg/ha), estão apresentados nas
Tabelas 27 a 41, no Anexo.
A produtividade de matéria seca das cultivares avaliadas
variou de 13,05 a 17,08 t/ha, sendo o híbrido VALENT o
de melhor desempenho, 11,1% melhor que a média. Para
a produtividade de leite, a amplitude de variação observada
pelas médias dos tratamentos foi de 2.894 kg/ha. Os
híbridos que apresentaram maiores potenciais para produção de leite foram P30F80, FORT, P3021, VALENT,
STRIKE, EXP01, DKB333B, DAS8550 e TORK com mais
de 7.400 kg por hectare. Embora o híbrido EXP01 tenha
apresentado elevado potencial de produção de leite, ele
não será recomendado por tratar-se de material experimental não disponível aos produtores.

Região Sul

Dentre as cultivares avaliadas, a P3021 foi a que apresentou melhor desempenho médio para todas as características avaliadas (Tabela 7). Este material mostrou-se 14,2%
e 21,8% superior à média dos demais tratamentos para
produtividade de matéria seca e de leite, respectivamente.
Além do P3021, os híbridos CD3121, AS3477 e
DAS766 também apresentaram elevado potencial para
produção de leite. O cultivo de um hectare desses materiais para silagem proporcionou mais de 14 t de MS e um
potencial médio para produção superior a 7.600 kg de
leite.
Os resultados médios do desempenho das cultivares
avaliadas nos locais da Região Sul, nos anos agrícolas de
2000/2001 e 2001/2002, para os caracteres porcentagem de plantas inaptas (PI), produtividade de matéria seca
(t/ha) e de leite (kg/ha) estão apresentados nas Tabelas 42
a 57, no Anexo.

Conclusões
O comportamento das cultivares nos diferentes locais
mostrou que o seu desempenho foi influenciado pelas
condições edafoclimáticas de cada ambiente. Sendo assim,
a orientação ou recomendação de materiais para o plantio
deve considerar as informações dos locais avaliados que
possuam características edafoclimáticas mais próximas
possíveis daquelas prevalecentes no local de instalação
das lavouras.

Considerando o critério adotado da superioridade em
relação ao comportamento médio para o potencial de
produção de leite, são recomendadas para a Região
Sudeste as cultivares P30F80, FORT, P3021, VALENT,
STRIKE, DKB333B, DAS8550 e TORK; para a Região
Sul, P3021, CD3121, AS3477 e DAS766 e para a
Região Brasil-Central, TORK, 8420, 8550 e FORT.
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Anexo
Região Brasil-Central
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Região Sudeste do Brasil
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Região Sul do Brasil
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