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ESTUDO COMPARATIVO DE CINCO CULTIVARES E DOIS TIPOS 

DE FERTILIZANTE EM CULTURA DE MILHO (Zea may-0 L.) 

RESUMO 

JAIRO AUGUSTO CAMPOS DE ARAUJO 

- Autor ,_

Prof. Dr. ANTONIO SANCHEZ DE OLIVEIRA 

- Orientador -

A presente pesquisa desenvolveu-se no • < • 

municipio 

de Jaboticabal - SP, em uma área experimental da Faculdade de 

Ciências Agrárias e Veterinárias - UNESP, no ano agricola 84/ 

85, num solo classificaóo como Latossol Vermelho Escuro - "fa

se arenosa 11 (COMISSÃO DE SOLOS, 1960), série Santa Teresa, se

gundo ALOISI e DEMATTt (1974). 

Foram utilizados cinco cultivares de milho, as

sim definidos: Piranão, Híbrido Duplo (7974), Composto Flint, 

Composto Dentado e Híbrido Dina 10. 

Como fonte de adubo orgânico, foi utilizado o e-

fluente de biodigestor, resultante da fermentação 

de estrume bovino diluído em água. 

anaeróbica 

O objetivo da presente pesquisa foi o de ava-
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liar o comportamento de diversos cultivares de milho, através 

da utilização de variedade, hibridos e compostos, com o uso de 

adubação mineral e adubação orgânica como fonte de nutrientes 

para a cultura, adotando-se quantidades idênticas de nitrogê

nio (60 kg/ha de N) para as duas formas de adubação. 

Com relação ao desenvolvimento da cultura anali

saram-se a sua altura, o número de folhas, o comprimento do 

colmo, a area foliar, a acumulação de matéria seca nos diver

sos órgãos da planta (colmo, lâmina foliar, inflorescência mas 

culina e inflorescência feminina) e a acumulação de matéria s� 

ca total. Foram efetuadas ainda, análises químicas das folhas. 

Avaliaram-se as seguintes características: com

primento e circunferência das espigas, o número de fileiras de 

grãos por espiga, o número de grãos por fileira, o peso da es

piga principal e o peso de quinhentos grãos. 

Analisou-se também a qualidade do produto colhi-

do, através da determinação do teor de proteína total dos 

graos. 

que: 

A partir. dos resultados obtidos pode-se inferir 

a) De modo geral, as diferenças observadas no 

comportamento das plantas de cada tino de milho, com relação 

aos tipos de fertilizantes utilizados, nao foram significati-

vas; 

b) Com relação à produção, avaliaàa através do 
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peso da espiga principal, observa-se que o Híbrido Dina 10 a 

presenta os_ maiores valores médios quando comparados com os de 

mais cultivares de milho; 

e) Com base no teor de proteína total dos grãos,

observa-se que a melhor resposta foi apresentada pelo Composto 

Flint. 



SUMMARY 
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COMPARATIVE STUDY OF FIVE CULTIVARS AND TWO TYPES OF 

FERTILIZER IN CORN (Ze.a. ma.y.ó L.) CROP 

JAIRO AUGUSTO CAMPOS DE ARAUJO 

- Author -

Prof. Dr. ANTONIO SANCHEZ DE OLIVEIRA 

- Adviser -

This research was conducted in Jaboticabal - SP, 

Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias - UNESP, during 

the crop season of 84/85. The soil of the experimental area is 

classified as Latossol Vermelho Escuro - "fase arenosa série 

Santa Teresa 11, according to ALOISI e DEM.AT'l'E ( 197 4) • 

The objective of this research was to evaluate 

the behavior of several corn cultivars, through the utilization 

of variety, hybrids and composi tes, and using mineral fertilization 

and organic fertilization as the nutrient source for the crop, 

but adopting, identical amounts of Nitrogen (60 kg N/ha) for 

both types of fertilization. 

Five corn cultivars were us�d and they were 
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defined as: Piranão, Híbrido Duplo (7974), Composto Flint, 

Composto Per,.tç3,çl.o �ll.<l Híb;i;içl.o Dina 10. 

The source of organic fertilizer was a bioo.igestor 

efluent, which resulted from the anaerobic fermentation of cattle 

manure diluted in water. 

The following parameters related with the crop 

development were analysed: plant height, number of leaves, stalk 

length, leaf area, dry matter accumulation in the various plant 

organs (stalk, leaf sheath, leab blade, male inflorescence and 

female inflorescence), and tot al dry matter accumulation. 

The f ollowing measurements: length and circunference 

of the ears, the number of rows of grains per ear, the grains 

number per row, the weight of the roàin ear, and the weight of 

five hundred kernels. 

The quali ty of the harvested produ<t:.t was evaluated 

through the determination of the levels of total protein of the 

grains. 

The resul ts obtained allow the following conclusions: 

a) In general, the observed differences, related

with the utilized fertilizers were not significant; 

b) Híbrido Dina 10 presented higher mean values of

main ear weight when compared with the other cult.!Ílvars used. 

e) It was observed that Composto Flint presented

higher levels of total protein of the grain. 



1. INTRODUÇÃO

O crescimento demográfico que apresenta a raça 

humana, em termos mundiais, oferece-nos um desafio constante 

para a apresentação de propostas de trabalho que objetivem pr� 

piciar a todos os povos condições mínimas satisfatórias para o 

seu perfeito desenvolvimento. 

O progresso científ ico da agricultura, de urna ma 

neira geral, teve inicio a partir do.áno de 1840, com traba

lhos desenvolvidos por Lewes e Gilbert, por Mendel e Mac Cor

mick, respectivamente, nas áreas de solos e adubo, da genética 

e da mecanização agrícola. 

, Os precursores da aplicação dos fertilizantes 

químicos foram Lewes e Gilbert, que através da Estação Experi 

mental da Rotharnsted na Inglaterra, a partir de 1843, deram 

início ao estudo científico dos solos e da nutrição das pla!!_ 

tas. Desta forma, iniciou-se a contestacão das teorias desen 
� 
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volvidas por von Liebig que acreditava ser o ar a única fonte 

de nitrogênio, mediante a aplicação de esterco a canteiros de 

trigo, onde a agricultura obedecia o processo fechado, em que 

o esterco representava exclusivo meio de fertilização.

Talvez, devido à necessidade imediata de respo� 

ta das plantas, em termos de maior produção, para atender a 

demanda sempre crescente de alimentos tenham Lewes e Gilbert 

contribuído para fortalecer o uso da adubação mineral ria alimen

tação das plantas, visto que seus efeitos favoráveis sobre a 

produtividade e, aparentemente, sobre a fertilidade são notá 

veis. 

O uso isolado e indiscriminado dos sais minerais 

vem criando sérios problemas na América Latina, por exemplo , 

na Argentina, onde regiões outrora triticolas, hoje estão com 

pletamente estéreis. Os solos brasileiros, certamente, estão 

sujeitos aos mesmos males, visto que.a nossa agricultura con 

tinua, de certa forma, a ser praticada em caráter predatório. 

Dentro do objetivo primordial de produzir ali 

mentos para uma população cada vez maior no globo terrestre , 

associada ao desafio imposto pela crise econômica, principal 

mente aos países em desenvolvimento, buscam-se meios alterna 

tivos de conciliar boas produções, com menores custos e com 

rnenpr alteração possível ao equilíbrio ecológico. 

Vários pesquisadores, dentro des:t:a filosofi�,vol 

taram sua atenção para o estudo de diferentes tipos de adu 
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bos orgânicos e para os resultados obtidos pela sua aplic� 

çao em parcelas experimentais. RUSSEL ( 19 76) afirma que "de 

ve-se admitir que ao se trazer esterco para o campo, alguma 

coisa que havia sido retirada está sendo devolvida ao solo". 

Para suprir a demanda energética das proprieda 

dades agrícolas�cada vez mais se intensifica o emprego de 

biodigestores anaeróbicos, com o uso de diferentes substratos, 

principalmente o estrume de bovinos, suínos e aves, onde PªE

te da energia gerada é consumida através do acionamento de m� 

tores, para os mais diversos fins, na forma de gás para aqu� 

cimento, iluminação, cozimento, etc.; e outra parte, o subs 

trato, após sofrer a fermentação anaeróbica é liberado na for 

ma líquida, podendo ser aplicado ao solo com o uso de máquinas 

espalhadoras de adubos líquidos. 

As pesquisas, em que se utilizam efluente de bio 

digestor como forma de adubação orgânica, se intensificam mas 

ainda pouco se conhece sobre as interrelações desta prática 

no sistema solo-planta. 

O objetivo da presente pesquisa foi o de anali 

sar o comportamento de diversos materiais de mi·lho, através 

da utilização de variedade, híbridos e corrpostos, quando se usa 

de adubação mineral e adubação orgânica como fonte de nutrien 

tes para a cultura, adotando-se quantidade idêntica de nitro 

gênio por hectare para as duas fontes de adubação. 



2. REVISÃO DE LITERATURA 

Desde há muito, GREGORY & CROWTHER (1928) 

taram que há possibilidade de se tirar partido das 

apo!!_ 

diferen 

ças genéticas entre as plantas, procurando adequá-las ao am 

biente, com prováveis ganhos na produção, sem alterações mui 

tas vezes dispendiosas nas práticas de cultivo. 

Alguns estudiosos como GERLOFF (1963), EPSTEIN &

JEFFERIES (1964), SPRAGUE (1969) e EPSTEIN (1972) apresentaram 

citações sobre a influência do germoplasma na absorção, trans 

locação e utilização de nutrientes nas plantas. 

O estudo do crescimento e desenvolvimento vege 

tal, de acordo com MEYER et alii (1960), deve abordar as carac 

terís.ticas fisiológicas e morfológicas de cada tipo de planta, 

podendo ser reconhecido corno expansão em tamanho associada com 

certas modificações fisiológicas, enquanto que os aumentos em 

peso acham-se associados às características que são quase o in 
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verso daquelas do crescimento, tais como: acúmulo de substân 

cias de reserva nos tecidos especiais, condensação de substân 

cias simples formando substâncias mais complexas, etc. 

A altura da planta é função do comprimento do 

internódio, como também do seu número, porém ANDERSON & CROW 

(1963) em seus estudos com vários cultivares de milho nao en 

centraram diferenças para o número total de internódios entre 

plantas normais e as de porte baixo. Por outro lado, SCOTT &

CAMPBELL (1969) mencionaram a ocorrência da redução do numero 

de internódios nas plantas de porte baixo em relação 

normais. 

àquelas 

Muitos pesquisadores têm reportado significância 

nas relações existentes entre número de folhas e maturidade em 

milho como CRASE & NANDA (1966); CRASE & NANDA (1967); DUNCAN 

& HESKETH (1968); ALLEN et alii (1973); e CROSS & ZUBER (1973), 

os quais ressaltaram que o número de folhas por plantas cons 

titui um índice da idade fisiológica do florescimento. 

O número de folhas em milho é um atributo que di 

fere com o genótipo, conforme observaram RESKETH et alii(l969), 

os quais assinalaram também que mudanças no nível de nutrien 

tes não alteraram o número de folhas, porém esta característi 

ca acha-se correlacionada com o peso da matéria seca e com a 

área foliar. 

ANDERSON & CROW (1963) e SING & CRAI(1979) estu 

daram plantas de milho de porte normal e plantas de porte bai 

xo e não constataram nenhuma diferença entre as plantas quanto 
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ao número de folhas. Por outro lado, POEY (1973) observou que 

nas plantas de milho contendo o gene braquítico, este deter 

mina um aumento na largura das folhas. 

Analisando o número de folhas e o período de 

florescimento, CHASE & NANDA {1967 ) e ROOD & MAJOR (1981) rela 

taram a ocorrência de uma correlação muito estreita entre es 

tes caracteres, isto é, selecionando-se plantas visando a pr� 

cocidade, tem-se uma diminuição no número de folhas, contra 

riando ANDERSON & CHOW (1963), os quais não encontraram nenhu 

ma diferença entre plantas altas e baixas, quanto ao numero 

de folhas. Por outro lado, SCHMIDT & COLVILLE (1967) verifica 

ram que as folhas localizadas acima ou abaixo da espiga de mi 

lho foram igualmente eficientes para produção de graos. 

Segundo HESKETH et alii (1969), o numero de fo 

lhas acha-se correlacionado com o peso da matéria seca e com a 

área foliar, nos híbridos de milho estudados. 

Segundo WATSON (1952), a área foliar tem sido 

reconhecida como um importante determinante da produção bioló 

gica. 

O índice de área foliar, o qual é uma relação en 

tre a área de folha da cultura e a área de solo por ela ocup� 

da, e um Índice de grande importância, pois indica a área das 

folhas que em um determinado momento pode estar interceptando 

a luz solar, em relação ao espaço por ela ocupado, este índice 

varia com o genótipo e com as condições ambientais. Conforme 

observou TOLLENAAR (1977), o índice de área foliar no início 
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do desenvolvimento das plantas é baixo; na fase inicial de 

crescimento na cultura do milho não há competição por luz en 

tre as plantas, pois todas as folhas recebem luz e o Índice de 

área.foliar é limitante à produção de matéria seca. Acrescenta 

ainda, que no periodo de florescimento é que o Índice de area 

foliar é .máximo, passando a declinar no períod? de enchimento 

de grão. 

Confor:me ressaltaram TANAKA & YAMAGUCHI (1972) ,o 

processo de crescimento da planta de milho compreende quatro 

fases distintas, ou seja: a) fase vegetativa inicial na qual 

a produção de matéria seca é pequena e as folhas estão sendo 

formadas; b) fase vegetativa ativa na .qual se acham em desen 

volvimento folhas, colmos e primórdios dos órgãos reproduti 

vos, havendo inicialmente um aumento ativo no peso das folhas 

e depois do colmo; .esta fase termina com o aparecimento. dos 

"cabelos" do milho; c) na fase inicial de enchimento dos graos, 

há um contínuo aumento no peso das folhas e do colmo, porém em 

menor velocidade, enquanto as palhas e o sabugo continuam a 

ganhar peso, havendo iníc�o de formação dos grãos; d) fase ati 

va de enchimento do grão, a qual se caracteriza por um ganho 

maior do peso dos grãos e um decréscimo do peso das folhas 
1 

colmo palhas e sabugo (raquis). 

HANWAY (1962), estudando a acumulação progress'i 

va da matéria seca em plantas de milho, verificou que as 

.riações na fertilidade do solo produziram diferentes 

va 

� . n1ve1s 

de acumulação. Notou, no entanto, que as mesmas nao influíram 

notoriamente nas proporções relativas das diferentes partes 
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da planta. Além disso, verificou que o peso seco do colmo peÉ 

maneceu relativamente constante, depois de atingido o seu pon 

to máximo, o que ocorreu alguns dias após a emissão da espiga. 

Estudando a acumulação do peso seco do colmo , 

HOYT & BRADFIELD (1962) encontraram uma redução significativa, 

em diversos cultivares de milho, no final do 

dos grãos. 

amadurecimento 

A relação entre a nutrição mineral e a produção 

de graos e complexa, e de certo modo indireta. Conforme rela 

tou ASHBURN (1971) , a sua ação deve ser efetiva pelo desenvol 

vimento de maior área foliar, ou então como citou HANWAY(l962), 

maior produção de matéria seca na planta toda, ou no aumento 

da taxa e tempo de enchimento dos graos, conforme demonstraram 

PEASLEE et alii {1971) . Além disso, ressaltou ASHBURN (1971) a 

uma maior disponibilidade de nutrientes permite uma maior p� 

pulação efetiva, no campo. 

Realizando estudos em plantas de milho, KOLLER 

(1972) observou que todas as partes da planta {folhas, colmo, 

e sabugo) perdem matéria-prima seca antes da maturação fisio 

lógica, fato este que se deve principalmente à 

de glicídeos para os graos. 

translocação 

A produção de matéria seca está intimamente re 

lacionada com o metabolismo nitrogenado, devido à necessida 

de de suprimento do nitrogênio para sua produção. De acordo 

com DARWINKELL (1975), a fotossíntese e a respiração têm im 

portância fundamental na produção de matéria seca, sendo es 
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ses processos influenciados pela intensidade luminosa, nutrien 

tes, temperatura e água. 

As variedades melhoradas de milho, selecionadas 

por CROSBIE & MOCK (1981), foram superiores às respectivas ori 

ginais, quanto ao aumento no período de enchimento dos grãos , 

como ainda houve maior produção de matéria seca por plánta. 

Segundo GERLOFF (1963), o conteúdo de nutrien 

tes da planta pode indicar características comuns entre ambien 

tes particulares. 

Alguns estudiosos, como BARBER et alii (1967) e 

BAKER et alii (1970) e BAKER et alii (1971) verificaram que o 

caráter genético, para maior acumulação de fósforo, não é ne 

cessariamente traduzido em maior produção de grãos. Assim as 

variedades que a:e_resentam baixa acumulação devem fazer uma cer 

ta economia desse nutriente, através de uma maior taxa de con 

versão de nutrientes em graos. 

Por outro lado? BROWN et alii (1972) constataram 

que as linhagens de milho ineficientes para a absorção 

ferro apresentaram maiores concentrações de fosfato (H2PO�)

cobre (Cu++) e outros ions antagônicos ao Fe++ . 

de 

, 

1 Estudos realizados com fósforo radioativo por 

RABIDEAU et alii (1950) em linhagens e híbridos de milho veri 

ficaram a ocorrência de correlação entre o volume de solo ex 

plorado pelas raízes e a capacidade de acumulação de nutrien 

tes dos germoplasmas. Conforme observou SNIDER (1953), é �ro 

vável que o aumento da superfície ativa da raiz seja o princi 
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pal fator para eficiência de absorção de fósforo, embora EPS 

TEIN (1972) tenha referido que deve haver aumento na absorção 

de todos os nutrientes J'-- Ainda conforme referiram BAKER et alii 

(1970), há uma enorme variabilidade na taxa de absorção de 

fosfato na área de exposição das raízes, a qual é genetica 

mente controlada. Assim BARBER et alii (1967) mostraram que 

em milho, pelo menos dois genes acham-se envolvidos no contro 

le da acumulação de fósforo, provavelmente com dominância para 

baixo teor. Por outro lado, BARBER & THOMAS (1972) demonstra 

ram que a expressão dos genes relativos à acumulação de P nas 

folhas pode ser grandemente afetada pelas propriedades do so 

lo. 

Tem sido demonstrado que sob o aspecto fisioló 

gico, alguns compostos sao importantes na acumulação diferen 

cial de P por variedade de milho. Conforme relataram PHILLIPS 

et alii (1971), o nível de ortofosfato é diferente; BAKER et 

alii (19 71) verificaram que há maior síntese de proteínas que 

podem se ligar a este ion, e KLIMASHEVSKII (1966) verificou 

que as variedades de milho que mais respondem à adubação fos 

fatada aumentam a taxa de transporte de monossacarídeos para 

as raízes. 

A acumulação de P, geneticamente controlada, nao 

é afetada pela absorção de outros elementos como K, ca, Mg, Mn,

Fe, Cu, B, Al, Sr e Zn, conforme relataram BARBER et alii 

(1967). Por outro laqo, BAKER et alii {t971), trabalhando com 

populações selecionadas de milho para alto e baixo teor de 
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fósforo nas folhas, verificaram que o aumento na absorção de 

P acarreta aumento significativo na concentração de S, Ca, Cu 

e B nas plântulas, enquanto que nas folhas pode estar associa 

do a uma maior concentração de N, e menor de Fe, Al e 

velmente Mn. 

possi 

Conforme observou NEPTUNE (1966), o modo e epoca 

de aplicação do nitrogênio têm influência na marcha de absor 

ção deste nutriente, na acumulação de matéria seca nas partes 

vegetativas e principalmente nos grãos. Relatou também que a 

aplicação tardia deste nutriente aumenta o tempo de enchimento 

do grão, e, provavelmente diminui a área foliar, dando uma 

menor taxa de acumulação relativa. 

Por o utro lado, tem sido demonstrado por vários 

autores que rendimentos de grãos e percentagem de proteína 

dos grãos em plantas cultivadas não apresentam correlação li 

near, conforme apontaram ALEXANDER et alii (1969) em seus es 

tudos com milho; LOFFER & BUSCH (1982), com trigo e CARTER et 

alii (1982), com soja. 

O nitrogênio é essencial para aumentar a produ 

çao de graos de milho (Zea may� L.); recentes estudos desen, 

volvidos por Lee (1981) e citados por TSAI et alii (1984) indi 

cam que altos níveis de fertilizante nitrogenado prolongam e 

aumentam a taxa de enchimento do grão, quando canparados com bai 

xo suprimento de nitrogênio. 

Estudos realizados por TSAI et alii (1980) -e 

(1983) têm demonstrado que o movimento dos açúcares e a acurou 
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lação da mat�ria seca dos graos acham-se regulados pela dispo-

sição de componentes nitrogenados no grão, como a 

zeína. 

proteina 

Procurando analisar o teor de nitrogênio nas se 

mentes de milho, ANDERSON et alii (1982) constataram que hou 

ve aumento neste teor, proporcional ao aumento da dose de fer 

tilizante nitrogenado aplicado ao solo, antes do plantio. 

Foi demonstrado por Me NElú, et alii ( 19 71) que 

a adubação nitrogenada em trigo tem influência direta na 

percentagem de proteína do grão, isto é, alto teor de N resul 

tou no aumento da percentagem de proteína nos graos. Reportam 

ainda que ocorre uma relação inversa entre produção de graos 

e o teor de proteína nos mesmos. 

Estudos recentes desenvolvidos por TSAI et alii 

(1984) demonstraram que a produção de graos em milho é variá 

vel entre os cultivares em resposta à adubação nitrogenada . 

Acrescentam ainda que a produção de g�ãos acha-se afetada 

vários fatores: a) habilidade das plantas em absorver o N 

por 

apos 

a emissão dos cabelos da espiga; b) a duração do enchimento 

dos grãos; c) a taxa de síntese da zeína,a qual e influencia 

da pela adubação nitrogenada. 

HAAG et alii (1971) estudaram o comportamento de 

várias populações de milho de origem brasileira, paraguai à: 

e argentina e verificaram que a acumulação de macronutrientes 

é muito diferente, particularmente em relação ao nitrogênio e 

fósforo, em todas as partes da planta, enquanto que os outros 
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nutrientes mostraram diferenças em determinados õr·gãos {raízes, 

caules e folhas). 

Procurando elucidar o mecanismo de absorção de 

ferro'pelas plantas, CLARK & BROW (1974) cultivaram separada 

mente e juntos em solução nutritiva, dois materiais de milho, 

genotípicaroente diferentes um YS 1/US 1 (ineficientes) e ou 

tro WF9 (eficiente) . A presença da linhagem 11 eficiente" nao 

beneficiou algumas substâncias redutoras para a solução. Estes 

autores concluíram que os fatores para "eficiência" devem agir 

internamente, e nao externamente. 

FOY & BARBER (1958), em seus estudos com duas li 

nhagens de milho, encontraram um desequilíbrio na distribuição 

do Mg nas diversas partes das plantas. Assim uma linhagem 

apresentou maior teor de Mg nas folhas que outra, a qual por 

sua vez,apresentou maior conteúdo deste nutriente no colmo. 

HALIN et alii (1968) verificaram que o grau de 

deficiência de zinco em milho depende do genótipo, sendo que 

algumas variedades apresentam deficiência mais acentuada no 

início do ciclo e outras no final. 

Estudos realizados por BATAGLIA & MASCARENHAS 

(1977) em soja, em latossolo rox.o
( 

observaram que a concentra 

ção do macronutriente nas pw:tes vegetativas e reprodutivas das 

plantas decresceu com a idade, exceto a concentração de nitro 

gênio nas sementes. Relataram ainda que a taxa máxima de . maté 

ria seca acumulada e de nutrientes ocorreu durante o período 

entre o florescimento e a formação das vagens. 
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Estudos realizados por BONISCHOVA (1977) em mi 

lho e mos tarda plantada após o mi lho, em solos podzóli cos mar 

ro.111 argiloso e warrom claro de flores ta, com aplicação de cho 

rume liquido e de fertilizantes minerais, demonstraram que o 

tratamento em que foi aplicado o chorume líquido apresentou 

melhor resultado comparativamente com aqueles que recebera.i11 

adubação com NPK na forma mineral em taxas equivalentes r espe 

cialmente em solo podzólico marron claro. Relataram também que 

a absorção de nitrogênio foi mai or nos tratamentos em que foi 

aplicado o chorume liquido, nos dois tipos de solo. 

Baseados em ensaios com batata no Irã e com ar 

roz nas Filipinas, GUNASENA & AHMED (1977) recomendaram a uti 

lização de estercos em combinação com fertilizantes minerais 

para maximizar a produção das culturas , quando do estudo 

efeito da aplicação ao solo de diferentes tipos de estercos 

resíduos vegetais e de adubos minerais. 

Relatos de PETRIKOVA (1977) em experimentos 

do 

com 

milho e aveia realizados na Tchecoeslovaquia em solos arenosos e 

argilosos, atravésda utilização de esterco fresco de porco, es 

terco fresco associado a resíduos vegetais e de fertilizantes 

minerais verificou,da análise de três plantios sucessivos, que 

a aveia apresentou igual produção nos tratamentos com aduba 

ção mineral e com esterco de porco. A produção de milho apr� 

sentou-se menor quando da utilização de esterco fresco de PºE

co. Por outro lado, relata ainda o efeito residual do esterco, 

principalmente nos solos claros. 
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SKARDA et alii (1977) estudaram a eficiência da 

adubação anual realizada na Tchecoeslovaquia, em doze campos 

experimentais instalados em seis locais, por um período de 

quatro anos, através da utilização de esterco de bovino e de 

suíno, numa média de 16 a 98 t/ha (60 a 600 kg/ha de N). Con 

cluíram que o efeito na produção de várias culturas e no acu-

mulo de nitrogênio pelas plantas foi de 11 a 15% superior 

nos tratamentos que receberam o adubo de origem animal, com 

parativamente com aqueles de origem mineral. 

Experimentos foram realizados por ONISKO & JANIC 

(1978) com milho, cevada, mostarda, centeio e girassol, atra 

vés da aplicação de biofertilizante e verificaram efeitos sa 

tisfatórios sobre a produção de milho, cevada e mostarda, PªE 

ticularmente quando a aplicação de biofertilizante foi neutra 

lizada. 

KIEHL (1979}, referindo a utilização de resíduos 

orgânicos, aponta o aspecto de saneamento ambiental no tocante 

à propagação de pragas e moléstias como ainda de ervas dani 

nhas, ressaltando portanto a necessidade de processamento dos 

resíduos orgânicos pelos biodigestores ou então através de 

técnicas de compostagem. Este mesmo autor acrescenta que os 

adubos orgânicos, além de agirem como fertilizantes, atuam taro 

bém como corretivos e melhoradores do solo. 

Estudos relativos à utilização de resíduos 

nicos nas diferentes culturas acham-se nos trabalhos da 

(1977), de JEWELL & SEITZENBAUM (1978 a e b}, de BOSCHI & 

org� 

FAO 

SI 



• 1 6 •

NISCALCHI ( 19 79) , de GOMES. GUTIERREZ et alii ( 19 79) , da FAO 

(1980), e outros. 

Alguns trabalhos c omo os de SOTOMAYOR (19 79) 

GAUR & MATHAR (1979); O'RIORDAN (1980); DOUGLAS et alii (1980) 

têm feito referências a taxas de aplicação de fertilizantes or 

gânicos ao·solo. 

FUJIYAMA et alii (1979), no Japão, estudaram os 

efeitos da aplicação ao solo de esterco fresco de porco e o 

efeito residual do adubo orgânico sobre a produtividade do ar 

roz. Citam estes autores que no primeiro ano, com a aplicação 

de 25,24 t/ha de esterco de porco, a produção bruta foi de 

5, 13 t/ha; no ano seguinte, com a aplicação de 14, 34 t/ha des 

se mesmo esterco a produção foi de 4,43 t/ha, denotando-se os 

efeitos residuais do esterco de porco. 

Resultados interessantes foram apontados por SAR 

KADI et alii (1979) de experimentos desenvolvidos durante va 

rios anos em solos do vale do Rio Danúbio, na Hungria, quanto 

aos efeitos diretos e residuais· do fósforo, derivados da apli 

cação de resíduos orgânicos. Relataram que estes são semelhan 

tes aos efeitos da aplicação de superfosfato sem rotação com 

legurninos as 

SILVA (1979) cita que estudos realizados em pai 

ses desenvoividos têm demonstrado alguns problemas 
1 

pelo uso intensivo de fertilizantes minerais, sem a 

causados 

integr� 

ção com os orgânicos, necessários sob o aspecto pedológico co 

mo também o econômico. Enfatiza que órgãos oficiais, especial 
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mente o IBC, têm recomendado a utilização de matéria orgânica 

como estercos, torta de algodão, de mamona e palha de café ; 

porém faz referência quanto ao perigo da utilização de maté 

ria orgânica d� fonte desconhecida, a qual poderá ocasionar a 

introdução de ervas daninhas,pra gas e moléstias. 

Estudos comparativos sobre a eficiência da adu 

bação orgânica e da mineral em hortaliças foram realizados por 

SOTOMAYOR (1979), o qual constatou o acúmulo de matéria orga 

nica, fósforo e potássio no solo naqueles tratamentos em que 

se fez uso do composto, enquanto que houve acúmulo de fósforo 

nos tratamentos com fertilizante mineral, quando da utiliza 

çao de altas doses. 

Conforme relataram ASMUS et alii (1979), em ex 

perimentos a longo prazo, a aplicação de matéria orgânica fa 

vorece o teor de humus do solo, condicionando alta 

dade às culturas. 

Estudos foram realizados por DELPHIN &

produtivi 

CONESA 

{1979) por um período de dez anos, analisando-se o efeito da 

rotação de cultura, irrigação e incorporação de resíduos de ma 

téria orgânica ao solo, tendo-se observado um aumento signifi 

cativo no teor de matéria orgânica. Relataram ainda que o teor 

de matéria orgânica e o valor da relação C/N aumentaram com a 

inclusão de luzerna (leguminosa semelhante à alfafa) nas rota 

ções, porém houve um decréscimo com a utilização da irrigação. 

Comparações sobre as respostas dos vários ferti 

lizantes foram realizadas por MAZUR et alii (1979) na Polônia, 
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utilizando-se do chorume de bovino, chorume de porco, resíduos 

vegetais e fertilizantes minerais. Observaram que houve um au 

mento na produção das culturas pela aplicação de chorume de 

porco e de bovino, e as melhores respostas foram obtidas na 

cultura do milho. Relataram ainda que o chorurne de bovino mos 

trou maior eficiência em solos arenosos enquanto que o de porco , 

em solos argilosos. O chorume de b ovino foi mais eficiente para 

o primeiro plantio que os resíduos vegetais, enquanto que es 

tes apresentaram maior eficiência para as culturas posteriores. 

A adubação mineral adequada não foi superada, em maior 

çao, por nenhum tratamento contendo esterco. 

prod� 

Acham-.se relatados algm�s trabalhos quanto a uti 

lização de esterco de galinha como fertilizante. Assim WEIL 

& KROOTJE (1979) observaram, por cinco anos consecutivos, dife 

renças marcantes nas parcelas cultivadas com milho, _aplica�. 

do-se 110 t/ha/ano quando comparadas com aquelas mantidas como 

testemunha. Estudos feitos por TEMPLE-SMITH (1979) em 

gens revelaram que a aplicação de 2 t/ha de esterco de 

pasta 

gali 

nha contendo 2,2% de N, 1.,4% de P e 0,7% de K, resultou em 

maior vigor da pastagem, comparativamente à adubação mineral . 

Acrescenta ainda que, através da apiicação de 32 t/ha de ester 

co de galinha, ocorreu uma produção superior, da ordem de 8 

vezes; comparativamente com aquel a  em que se usou adubo mine 

�al. MASCARENHAS et alii (1980) investigaram o efeito do ester 

.co de galinha sobre a cultura de soja, em três anos consecuti 

vos e concluiram que nos dois primeiros anos de cultivo nao 



. 1 9. 

houve diferenças entre a adubação verde e a adubação orgânica, 

porém a partir do terceiro ano os resultados foram superiores 

na produção de soja com a utilização da adubação orgânica. 

Também AMBERGER et alii (1980) e BUGUSLAívSKI 

(1980) reportaram que na Alemanha o composto de esterco so 

frendo manejo adequado em solos arados poderá ser aplicado em 

quantidades de 50 a 100 m3/ha em ciclos de 2 a 3 anos, sendo 

que a aplicação deverá ser antecipada ao cultivo, evitando 

portanto relações fisiológicas desfavoráveis, porém alcan 

çando enriquecimento de nutrientes, especialmente, N,P,Ca e Mg. 

Os efeitos da aplicação de qrandes quantidades 

de c.�:..orume ao solo, sobre o acúmulo de macronutrientes, foram 

estudados em dois anos consecutivos por HUNDT & GORLITZ(l980), 

durante o período de cresciménto do milho, trigo de inverno 

centeio, tomate e beterraba açucareira. Relataram que as pa� 

celas de milho receberam NPK ou chorume em quantidades equiva 

lentes a 1200 e 1800 kg/ha de N, sendo que nos tratamentos em 

que foi aplicado o chorume, observou-se maior acúmulo de N, P 

e K nas folhas e menor acúmulo de Ca e Mg, enquanto que a pr� 

dução diminuiu quando altas taxas foram aplicadas. Nas parce 

las com trigo de inverno e centeio foram aplicados N, P e K ou 

chorume em quantidades equivalentes a 250 ou 350 kg/ha de N 

verificando-se que no trigo houve maior acúmulo de N, Ca e Mg 

naquelas parcelas que receberam chorume comparativamente com 

·aquelas em que foi· aplicada apenas a àdubação mineral, en 

quanto que os tratamentos no centeio não diferiram quanto ao 
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teor de rnacronutrientes nos graos. Relatam ainda que a produ 

ção de grãos foi maior quando se utilizou de pequenas quantl 

dades de chorume, comparativamente com os tratamentos em que 

foram aplicados fertilizantes minerais. Foram utilizados para 

tomateiro 400 e 600 kg/ha de N, e para beterraba açucareira 

600 é 1000 kg/ha d2 N. Estes tratamentos em contraste com 

aqueles que receberam adubação mineral, não proporcionaram di 

ferenças no acúmulo de macronutrientes nas folhas como também 

na produção. 

'Alguns estudos realizados na Alemanha por HUNDT 

& GORLITZ (1980) têm demonstrado o efeito da aplicação do cno 

rume ao solo sobre várias culturas. A_aplicação do chorume em 

quantidades equivalentes a 1.200 kg/ha cm milho resultou em 

maior acúmulo em NPK nas folhas na ordem K P N e menor de Ca e 

Mg do que nos tratamentos que não receberam o chorume. ,Apontam 

também a aplicação de 250 kg/ha de chorume ao solo, em ensaios 

realizados com trigo e centeio, sendo que nos resultados apr� 

sentados em centeio foram não significativas as diferenças 

quanto ao  acúmulo de nutrientes nos grãos; enquanto que no 

trigo, os tratamentos que receberam o esterco apresentaram 

maior teor de K e menores teores de N, Ca e Mg, compara ti va1

mente com aqueles que receberam adubação mineral. 

A eficiência da aplicação do fertilizante de ori 

gero animal quanto à época de aplicação foi estudada por 

MOV (1980) em solo argiloso em várias épocas do outono, 

tatando-se que a aplicação do composto esterco-turfa na 

EFRE 

cons 

pro 
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porçao de 1:1 nao diminui a efetividade do fertilizante, con 

tribuindo satisfatoriamente na fertilidade do solo e incremen 

tando as produções de batatinha, cevada e aveia. Quanto ao es 

terco de galinha, verificou este autor, que o mesmo aprese!!_ 

tou menor eficiência quando aplicado no outono do que na prima 

vera. Por outro lado, KREJCIR & RIMOVSKY (1980) observaram 

o efeito do chorume de porco, constatando que ocorreu redução

na porosidade total e aumento na densidade do solo e a aplica 

ção de grandes quantidades, assim como a frequência elevada 
, 

provocaram compactação do solo e maior dificuldade para o cul 

tivo. Apontam estes autores que estes efeitos adversos decor 

rentes da aplicação do chorume devem ser controlados para que 

se possa cultivar o solo mais intensamente. 



3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Solo 

A presente pesqui sa foi conduzida no município 

de Jaboticabal - SP, em área cxoerimental da Faculdade de Ciên 

cias Agrárias e Veterinárias - UNESP, no ano agrícola 84/85, 

num solo classifi cado corno Latossol Vermelho Escuro - "fase a 

renosa" (COMISSÃO DE SOLOS, 1960) , série Santa Teresa, segun

do AL0ISI e DENiiTT:Ê ( 19 7 4) , cuja análise química para fins de 

fertilidade acha-se apresentada no Quadro 1. 

Quadro 1 - Resultados da Análise Química da Camada Superficial do Solo*. 

p P
H

K Ca Mg H+Al s T V 

resina M.O

mg/cm 
3 

% H
2

0 rneq/100 
3 

%cm 

1 �; 1,29 5,8 0,48 3,1 0,8 2,0 4,38 6�,38 68,6 

* Análises realizadas segundo métodos descritos por RAIJ & 

QUAGGIO {1983).
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3.2. Sementes, Semeadura e Desbastes 

A semeadura dos diversos materiais de milho foi 

realizada em 28 de novembro de 1984, empregando-se 10 sementes 

por metro linear de sulco. 

Foram �tilizados cinco materiais geneticamente 

diferentes, cujas principais características sao as seguintes: 

1. Pi ranão VD. 2'

No presente trabalho esta população será denàmi 

nada de Piranão, de grãos dentados amarelos, que resultou, em 

primeiro lugar, da seleção para porte médio a partir da gera 

çao F2 do cruzamento da população ESALQ VD. 2' x Piranão VD.

l'. A população VD. l' foi obtida da geração F
2 do ,�r,Uzi=.unento 

Piramex x Tuxpeno br 2. Estes dois materiais são milho dentado, 

o primeiro amarelo e o outro branco, da raça Tuxpeno, 

nalmente introduzido no CIMMYT. 

2. Híbrido Duplo (HD 7974)

origi 

Atualmente e um dos híbridos mais utilizados pe 

los agricultores do Estado de são Paulo, caracteriza-se por 

ser um híbrido duplo semi-dentado obtido pelo Instituto Agro 

nômico de Campinas, em meados de 1958, a partir de 

brasi·leiras e mexicanas. 

linhagens 
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3. Composto Flint (C.F.)

� uma população originalmente formada por vãrias 

populações de milhos duros e amarelos, originárias da América 

Central (especialmente Cuba), Colombia e Brasil. Foi submeti 

da a ciclos de seleção e o material melhorado para produção 

sendo que os Últimos ciclos foram utilizados no presente 

balho. 

4� Composto Dentado (C.D.) 

1 

tra 

População obtida originalmente a partir de amos 

tras de milho branco e amarelo de germoplasma do México, Costa 

Rica e do Brasil ... A população base foi multiplicada e melhora 

da a partir de 1968 e, no presente trabalho, as sementes d o  

Último ciclo é que foram utilizadas. 

5. Dinamilho 10 (Dina 10)

Caracteriza-se por ser um hibrido duplo semi-

dentado, desenvolvido pela LIMA-GRAIN DO BRASIL, estando a Ul

vel de comercialização, junto aos agricultores, há 

damente três anos. 

aproxim� 

A emergência das plântulas ocorreu oito dias 

após a semeadura, sendo o desbaste efetuado 19 dias após, dei 

xando.-se cinco plantas por metro linear. 
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3.3. Delineamento Experimental e Tratcmentos 

O delineamento experimental utilizado foi em blo 

cos casualizudos com cinco tratamentos e oito repetições, sen 

do quatro blocos c om fertilizante mineral e quatro com 

lizante orgânico. 

ferU 

Os traté1rnentos foram caracterizados por uma cul 

tivar de milho, conforme descrito no item 3.2. 

A adubação minera] correspondeu� aplicação no 

sulco de semeadura de 250 kg/ha da f6rmula 4-31-16+ Zn (2%) e 

50 kg/ha de N aos 37 dias apos a emerg�ncia das plàntulas. A 

fonte de nitrogênio utilizada em cobertura f oi o sulfato de 

amônia. 

Foi utilizado como fonte de adubo org�nico o 

efluente de biodigestores resultante da fermentaç�o unaer6bica 

de estrume de bovino diluído em âgua. O teor de ãgua e a com 

posiç�o química deste material com base na mat�ria seca acha

se apresentada no Qu adro 2. 

Quadro 2. Composiç�o do Efluente de Biodigestor Utilizado 

Ãgua 

% 

94 

N p K Ca 

% 

2,51 0,88 1,17 0,93 

Mg s B Cu 

0,41 0,31 278 70 

Fe 

ppm 

7395 

.Mn 

637 

Zn 

5041 
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O efluente de biodigestor foi empregado na dose 

3 
de 40 m /ha, sendo a sua aplicação realizada seis dias antes 

da semeadura, através de regadores sem o crivo, em sulcos aber 

tos, a 10 centímetros de distância do sulco de semeadura. 

Através da Figura 1, pode-se observar a distri 

buição dos diversos tratamentos e dos respectivos blocos expe

mentais. 

Cada parcela, que correspondia a um material de 

milho, era constituída de 10 linhas espaçadas de 1,0 metro 

com comprimento de 8,0 m, abrangendo uma área total de 80 ,O 

m
2 

e uma área Útil de 48,0 m
2

, pois quatro linhas representa 

ram as bordaduras. Pela Figura 2 , pode-se observar o 

detalhado de uma parcela. 

esquema 
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3. 4. Observações Climatológi.cas

Com o objetivo de informar as condições climato 

J -

lógicas a que ficou submetida a cultura, sao apresentados em Apen 

dice alguns dados fornecidos pelo posto agroclimatológico des 

te Campus, relativos ao período de novembro de 1984 à maio de 

19 85. 

3.5. Análise do Desenvolvimento da Cultura 

3.5.1. Altura das Plantas 

Para análise deste parâmetro, dos diversos cultiva 

res de milho, em estudo, realizaram-se amostrage..ns em intervalos quin 

zenais que se prolongaram até aos 105 dias após a semeadura. 

A determinação da altura das plantas que foi 

realizada com o auxilio àe uma régua graduada em centímetro,

compreendia o intervalo entre a superfície do solo e o ponto 

de inserção do limbo foliar da folha mais alta. Estas avalia 

ções foram realizadas em dez plantas das linhas de amostragens, 

em cada uma das parcelas. 
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3.5.2. Número de Folhas 

Para avaliação deste parâmetro efetuou-se a con 

tagem do número de folhas totalmente desenvolvidas, nos mes 

mos intervalos, de amostragens descritos anteriormente, em dez 

plantas, tomadas ao acaso, em cada uma das parcelas. 

3.5.3, Área Foliar 

Para estimativa da area foliar analisaram-se 12 

plantas por tratamento, com três plantas de cada parcela, efe 

tuando-se o produto do maior comprimento pela maior largura , 

multiplicando-se pelo fator de correção O, 75 (CARLETON & FOOTE, 

1975), proposto para a cultura do milho. 

3.5.4. Acumulação de Matéria Seca 

Das linhas reservadas para amostragens, tomaram

se três plantas, ao acaso, em cada uma das parcelas, observan 

do-se sempre o aspecto competitivo entre plantas, em cada amos 

tragem. Após serem cortadas na região do colo, as plantas fo 

ram levadas ao laboratório sendo lavadas e dessecadas em colmo, 

bainha, lâminas foliares, inflorescência masculina e inflores 

cência feminina. As amostragens, para avaliação deste parâm� 

tro, foram realizadas adotando-se o mesmo período e interva 

los seguidos para a determinação da altura das plantas, c ita 

dos anteriormente. 
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3.5.4.1. Colmo 

Após a dessecagem das 12 plantas por tratamento, 

o material correspondente aos colmos foi medido e colocado em

sacos de papel, individualizados por parcela, sendo levados 

para uma estufa de aeração forçada marca FANEM, modelo 330/5, 

à temperatura de 709C. Após secagem completa, o material foi 

pesado em balança METTER modelo PN 1210, com capacidade para 

1210 gramas e precisão de 0,01 grama. 

3.5.4.2. Bainha 

Para avaliação do teor de matéria seca acumula 

da nas bainhas, tomou-se este material já separado do resto 

das plantas em 12 plantas por tratamento, colocou-se em sacos 

de papel, também individualizados por-parcela, e seguiu-se a 

mesma metodologia desc;r;-i ta. na determinação da matéria seca acu 

mulada nos colmos. 

3.5.4.3. Lâminas Foliares 

Para a determinação do teor de matéria seca acu 

mulada nas lâminas foliares, seguiu-se a mesma metodologia des 

crita anteriormente, no caso dos colmos e bainhas, sendo as 

lâminas foliares acondicionadas em sacos de papel, individua 

lizados por parcela, e colocados em estufa até secagem �leta. 
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3.5.4.4. Inflorescência Masculina 

Por ocasião do florescimento das plantas, sepa 

rou-se a inflorescência masculina de 12 plantas por tratamen 

to, de três plantas das linhas de amostragem por parcela, sen 

do posteriormente acondionadas em sacos de papel e levadas a 

estufa até peso constante. Para avaliação deste parâmetro fo 

ram realizadas amostragens aos 45, 60, 75, 90 e 105 dias apos 

a semead ura. 

3.5.4.5. Inflorescência Feminina 

As amostragens das plantas, para avaliação deste 

parâmetro, foram realizadas no mesmo período citado para deter 

minação da matéria seca na inflorescência masculina. Utilizou

se a mesma metodologia usada para a determinação da matéria se 

ca dos outros cultivares citados anteriormente. 

3.5.4.6. Acumulação da Matéria Seca Total 

De posse dos dados de acumulação da matéria se 

ca das diversas partes das plantas, proceaeu-se à somatória 

destes valores para se obter o valor da acumulação de matéria 

seca total das 12 plantas por tratamento, em três plantas por 

parcela. 
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Para se avaliar o estado nutricional das plantas, 

foi utilizada a técnica da dia�rose foliar para a cultura do 

milho descrita por TRANI et alii (1983). 

A amostragem de folhas foi realizada 70 '. <li.as 

após a emergência das plantas, coletando-se de 30 plantas, por 

parcela, os 30 cm do terço basal (sem a nervura central) da 

quarta folha a partir do ápice (folhas + 4), cuja inserção da 

bainha com o colmo era visível. 

3.5.6. Análises Químicas das Folhas 

Para a determinação das concentrações de N, P, K, 

Ca, Mg, Cu, Fe, Mn e Zn nas folhas, foram utilizados 

descritos por BATAGLIA et alii (1978). 

3.6. Avaliação da Produção 

métodos 

Por ocasião da colheita, com o teor de umidade 

dos grãos em 14%, nas 10 plantas reservadas na linha de prod� 

ção, foi colhida a espiga principal de cada planta, a condicio 

nadas em sacos de plásticos identificadas por tratamento e

levada ao laboratório a fim de serem separadas da palha e efe 

tuadas as determinações previstas. 
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3.6.l t Comprimento das Espigas 

Utilizando-se uma fita métrica graduada em cen 

tírnetro, determinou-se o comprimento da ponta até a base da es 

piga, nas 10 espigas tornadas por parcela. 

3.6.2. Circunferência das Espigas 

Para avaliação da circunferência das espigas to 

rnou-se a região mediana e com uma fita métrica determinou - se 

este valor expresso em centímetros. 

3.6.3. Número de Fileiras de Grãos por Espiga 

Fez-se a contagem do  número de fileiras, 

las espigas em que foi avaliada a produção. 

3.6.4. Número de Grãos por Fileira 

Contou-se o número de graos por fileira, 

las espigas em que foram determinados os números de 

por espiga . 

3.6.5. Peso da Espiga Principal 

naqu� 

naque 

fileiras 

Após a retirada das folhas, as espigas foram pe 
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sadas em balança Filizola com capacidade de 1 kg tendo preci 

são em 1 grama. O peso das espigas foi expresso em gramas. 

3.6.6. Peso de Quinhentos Grãos 

Após serem pesadas as 10 espigas das 10 plantas 

por parcela, fez-se a debulhação manual e precedeu-se a sep� 

raçao de 500 grãos que foram em seguida pesados na mesma ba 

lança utilizada para determinação do peso das espigast seus va 

lores encontram-se expressos em gramas. 

3.7. Análise Qualitativa da Produção 

3.7.1. Proteína Total dos Grãos 

- Foram utilizaãos aqueles graos em

liou a produção, e, para análise deste parâmetro, 

zada a metodologia descrita pela A.O.A.e. (1970), 

valores expressos em porcentagem. 

que se ava

foi utili-

sendo seus 



4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Em decorrência dos parâmetros analisados e para 

facilidade de apresentação, serão apresentados e discutidos 

os dados obtidos, sempre que possível, na mesma sequência 

apresentada a partir do item 3.4. 

4.1. Observações Climatológicas 

A Figura 3 mostra os vaiores de precipitação ob 

servados durante o período de desenvolvimento da pesquisa, ou 

seja, de novembro de 1984 a maio de 1985. Pode-se observar 

também pelas Tabelas 1, 2, 3, 4 e 5 do apêndice, que a preci 

pitação total neste período foi de 1213,1 mm, para urna média 

anual estimada para a região de Jaboticabal da ordem de 

1271,0 mm. 

Conforme pode-se constatar, o ciclo inicial do 

desenvolvimento da cultura esteve submetido a condições de al 
li 

ta precipitação e, consequentemente, em condições de alta urni

dade do solo.
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4 .2. Altura das Plantas 

Através do Quadro :'.i pode-se observar que os va 

lores de F foram de modo geral, não significativos, quando se 

analisa o componente Adubos, com exceçao da análise aos 30 

dias após a semeadura, na qual o teste F apresenta-se com va 

lor significativo e a altura média para o fertilizante orgân!_ 

co, de 35,94 cm, foi superior à do mineral (32,19 cm). 

Dentre os diversos materiais de milho utiliza 

dos, os valores de F apresentaram-se significativos, ao longo 

de todo período de amostragem, quando se observa o com 

ponente Piranão vs Demais, e pelas médias dos materiais, ve 

rifica-se que o Piranão aparece sempre com um valor médio me 

nor que os demais, ou seja, com plantas de porte inferior. Is 

to era de se esperar, visto que o Piranão foi selecionado, ge 

neticamente, para apresentar plantas de porte médio inferior 

aos demais materiais de milho existentes no comércio. Confor 

me cita MIRANDA FILHO (1978), a seleção para a redução do por 

te da planta pode ser altamente eficiente em populações, uti 

lizando-se de esquemas simples de seleção. 

Para o componente Híbridos vs Compostos, obser 

va-se que os valores de F foram significativos em todas as 

amostragens, sendo que os Compostos apresentaram sempre valo 

res médios superiores ao dos Híbridos ao longo de todo o p�

ríodo de amostragem. 

Analisando o comportamento dos Híbridos, obser 
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va-se que os valores de F foram, na maioria das amostragens;, 

nio significativos, sendo que somente aos 30 dias apos a se

meadura este valor foi significativo. Observando-se as mãdias 

destes cultivares, ver ifica-se que o Híbrido Duplo apresenta, 

valores superiores ao híbrido Dina 10, na amostragem aos 30 

dias após a semeadura. 

Com relação aos Compostos, observa-se que os 

valores de F foram não significativos aos 30, 75, 90 e 105 

dias e significativos aos 45 e 60 dias após a semeadura.Pelas 

médias para estes materiais, verifica-se que o Composto Flint 

apresenta, aos 45 e 60 dias, valores superiores aos do Compo� 

to Dentado, com relação à altura das plantas. Observou--se que, 

no geral, os Compostos foram superiores aos demais tratamen 

tos, resultados esses semelhantes aos observados por PATER 

NIANI ( 196 8) • 

Analisando as médias dos diversos materiais de 

milho utilizados, verifica-se que quanto à altura das pla� 

tas, os maiores incrementos no desenvolvimento deste param� 

tro, foram observados, de modo geral, até aos 75 dias após 

a semeadura, tornando-se menos pronunciados nas amostragens 

seguintes, ou seja, aos 90 e 105 dias. 

Quanto à interação A x M observa-se que os 

valores de F, ao longo de todo o período de amostragem, foram 

não significativos. 



Quadro 3. Valores de F, cocfic:_i_cntes de v0riação, médias dos 

materiais e m6dias dos adubos, para os dados de al 

tura das plantas (cm), nas diversas an1os tragens. 

Causas de Dias apos a Semeadura 

Variação 30 45 60 75 90 105 

Adubos (A) 16 ,08** 2,35ns 2 74115 

, 3,oi15 3,1/15 l ot1s 

1 

Piranão vs f__em:üs 26 ,45** 16,4J-1:·J; 72,41** 112, 86 ** 103, 32** 132,67H 

H:Íbricbs vs Cbnp::x, tos 4,23** 5,29* 5,24* 13, 75** 15,41 ** 16, 85** 

H.D. vs Di.na 10 8,85** 0,6211s 0,03ns 2 ,911S
. 1:;, O,llns 0,25115 

C.F. vs C.D. O,Olns 4, 79* 4,55* 1, 4EfS 2, 8611S 0 45115 

, 

Interação A X M l,54ns 0,44ns O ,68°5 o,5�5 

l,SOns 0,54115 

c.v. (%) 8,68 12,24 10,07 6,06 6,90 6,65 

.r.€dias cbs Materiais

Piranro 29,25 58,50 97,21 142,19 144 ,13 142,00 

H.D. 36,39 70,32 136,40 192,18 185 ,56 191,25 

C.F. 36,28 00,20 154,97 205,75 209,75 209,88 

C.D. 36,40 70,91 140,65 198,95 198,94 205,69 

Dina 10 31,99 66,98 137,49 183,19 187,65 188,14 

M3di as cbs J\du1:x:s 

Mineral 32,19 71,44 136 ,86 187,55 188,78 185,40 

Orgânicn 35,94 67,32 129 ,83 181,35 181,64 189,38 

ns = não significativo (P > 0,05) 

* = significativo (P < O ,OS)

** = significativo (P < O ,01) 

.40. 
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4 . 3. Número de Folhas 

No Quadro 4, que refe;r-e-se as análises para o 

número de folhas nos diversos materiais de milho, observa- se 

que os valores de F, com relação aos Adubos, foram ao longo 

de todo o período de amostragem não significativos, indican 

do que o tipo de fertilizante utilizado não interferiu neste 

parâmetro. 

Analisando os materiais, para o componente Pi 

ranao vs Demais, verifica-se que nao ocorreu diferença signi 

ficativa nos períodos de 30, 45 e 75 dias após a semeadura , 

-

ao passo que aos 60, 90 e 105 dias apos a semeadura, o teste 

mostrou diferenças significativas. Pelas médias, observa - se 

que o Piranão apresenta-se, geralmente, com valores inferio 

res à média dos demais, e estes resultados concordam com ROOD 

& MAJOR (1981) que verificaram a existência de uma diminuição 

no número de folhas em materiais precoces. 

Observando o componente Híbridos vs Compostos , 

verifica-se que as diferenças não foram significativas 

30, 45 e 105 dias e significativas aos 60, 75 e 90 dias 

a semeadura. Analisando as médias, verifica-se que os 

dos apresentam, de modo geral, valores médios menores 

aos 

apos 

híbri 

que 

aqueles observados nos Compostos. Dentre os Híbridos, depree� 

de-se que o Híbrido Duplo apresenta-se com valores superio 

res aos do Dina 10, com relação ao número de folhas, apenas 

aos 30 dias após a semeadura. 
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Com relação aos Compostos, verifica-se que o 

Composto Flint apresenta-se com valor superior ao do Composto 

Dentado apenas aos 75 dias após a semeadura. 

Conforme relataram CROSS & ZUBER {1973) em mi 

lho, o número de folhas por planta constitui um índice de 

classificação para a maturidade,pois tem sido observa.da uma 

correlação positiva entre o número de folhas e dias para a 

antese. Também os trabalhos de CHASE & NANDA (196 7); ROOD & 

MAJOR (1981) relataram a ocorrência de uma estreita relação 

entre o número de folhas e o período de florescimento. Por 

outro lado, HESKETH et alii (1969) já apontaram que o numero

de folhas em milho difere com o genótipo . 

Com ;relação à interação AxM observa-se, pelos 

valores de F, que as diferenças não foram significativas ao 

longo de todo o período de amostragem, com relação ao para

metro número de folhas. 



Quadro 4. Valores de F, coeficientes de variaç5.o, rnédir.1s dos 

Causas de 

mate ri ais e médias dos adubos, para oc• dados 

número de folhas, nas diversus amostragens. 

Dias após a Semeadura 

de 

Variação 30 45 60 75 90 105 

Adubos (A) 

Piran5o vs Demais 

1,55
115 l,4Jns l,97ns 0,04115 l,95ns 0,.33ns 

0,37ns 0,42ns 10,83** 2,82118 G,92* 15,86** 

Híbridos vs Compostos O,OOns 3,Slns 11, 75** 26,89** 12,94*"'· 2,14115 

H.D. vs Dina 10

C.F. vs C,D.

Interação A x M 

8,36** 0,55ns 0,20115 0,23ns 0,0211S 0,05115 

C.V. {%)

Médias dos Materiais 

Piranão 

li.D.

C.F,

C.D.

Dina 10 

l-'.iédi as dos Adubos 

Mineral 

Orgânico 

0,04115 l,42ns 

0,87115 0,44ns 

11,70 

6,54 

7,29 

6, 76 

6,68 

6,16 

6,84 

6,53 

10,56 

8,12 

7,79 

8,44 

7,94 

7,48 

8,11 

7, 00 

ns � nao significativo {P > 0,05) 

* = significativo {P < 0,05)

** = significativo (P < 0,01) 

0 4111S 

, 

ns0,29 

6,08 

10,25 

10,79 

11,63 

11,41 

10,63 

10,80 

11,09 

4, 75* 

3,98 

11,57 

11,51 

12,58 

12,06 

11,40 

11,84 

11,81 

0,22ns 

7,40 

10,77 

11,08 

12,10 

12,30 

11,15 

11,67 

11,30 

0,07115 

2,58115 

7, 78 

9,53 

10,65 

11,08 

10,98 

10,56 

10 ,64 

10,49 

• 4 3.
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4.4. Área Foliar 

_os valores 

Pela análise do _ Quadro 5, observa-se 

de F relativos aos Adubos, em todas as 

que 

amos 

tragens realizadas, não se apresentaram significativos, indi 

cru1do que o tipo de fertilizante não influi na area foliar 

das plantas. 

Analisando o comportamento dos diversos mate 

riais, tem-se que o componente Piranão vs Demais pelo teste F 

apresentou valores significativos apenas aos 30 e 75 dias 

após a semeadura. Observando-se os valores das médias, veri 

fica-se que a área foliar do Piranão ,apresenta os menores va 

lores médios em relação aos demais materiais aos 30 e 75 dias 

após a semeadura. 

Analisando o componente Híbridos vs Compostos , 

verifica-se que os valores de área foliar não apresentaram 

diferenças ,significativas aos 30, 45, 75 e 90 dias após a se 

meadura, o que ocorreu aos 60 dias após a semeadura. Observan 

do as médias, depreende-�e que os Compostos apresentam-se com 

valores médios de 
-

foliar superiores dos Híbridos area aos na 

amostragem 60 dias 
-

semeadura. aos apos a 

Conforme concluíram MILTHORPE & IVINS ( 19 70) ' 

a produção de graos em cereais é urna função da eficiência fo 

tossintética após a floração, a qual poderá ser avaliada atra 

vês da área foliar total. 



Quadro 5, Valores de F, coeficientes de variação, média dos 

materiais e médtas dos adubos, para os dados de 
2 

área foliar (dm ), nas diversas amostragens. 

Causas de 

Variação 

Adubos (A} 

Piranão vs Demais 

Híbridos vs Compostos 

H.D. 'vs Dina 10

C.F. vs C.D.

Interação A x M

c.v. (%)

Médias dos Materiais 

Piranão 

H.D.

C.F.

C.D.

Dina 10 

Médias dos Adubos 

Mineral 

Orgâni·co 

ns = nao significativo 

* = significativo (P 

** · = significativo (P 

Dias após a Semeadura 

30 45 60 75 90 105 

l,79ns 1,4-fls 0,08ns 0,4lns_ 0,2r 0,56ns 

4,42* 2,04ns 2,lOns 7,53* 0,05
ns 

l,15ns 0,7� 7,46* 4,03ns l,24ns 

l,7F 0,0� o,oons o,oons 0,49ns 

0,5d15 2,7lns 0,63ns 0,60ns 5,45* 

l,6F 0,4lns l,25ns 0,46ns 0,20ns 2,80* 

27,50 54,48 47,85 21,50 27,85 34,46 

38,90 294,95 452,68 396 ,55 394,30 

51,64 210, 77 475,31 472,64 363,12 

54,60 295,25 690,58 527,14 492,20 

49,94 189 ,06 801,14 567,86 361,25 

42,93 193,74 480,33 473,49 402,18 

44;82 261,50 567,78 476,87 393,24 253,11 

50,37 212,01 592,24 498,20 411,99 263,20 

(P > O ,OS) 

< O ,05) 

< O ,01) 

.45. 
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Observando o comportamento dos Compostos, veri 

fica-se, pelo teste F, que houve diferenças significativas 

entre estes materiais apenas aos 90 dias após a semeadura. Pe 

las médias, pode-se observar que o Composto Flint apresenta 

valor médio de área foliar superior ao do Composto 

aos 90 dias após a semeadura. 

Dentado 

Com relação à interação AxM observa-se que nao 

houve diferença significativa em todas as amostragens, com 

exceção da realizada aos 105 dias após a semeadura. Objetivan 

do melhor visualizar esta diferença, procedeu-se ao desdobra 

mento dos graus de liberdade desta interação e os dados es 

tão apresentados no Quadro 6, no qual observa-se que o compo 

nente Piranão vs Demais foi significativo quanto a area fo 

liar dentro do fertilizante mineral, e pela média dos mate 

riais, verifica-se que o Piranão apresenta o menor valor me 

dio (162/16 dm
2

). Alguns autores, como POYE (1973); FILIPPOV 

& VISHNEYSKII (1982) têm feito considerações sobre a eficiên 

eia de translocação de materiais pelas plantas braquíticas , 

comparativamente com as variedades de porte alto, 

portanto um menor gasto de energia no processo de 

ção nas plantas braquíticas, onde a fonte e os 

ocorrendo 

transloca 

depósitos 

acham-se mais próximos. Com relação ao fertilizante orgânico, 

o componente Piranão vs Demais não apresenta diferenças si� 

nificativas pelo teste F, embora a média do Piranão, tenha 

2 
sido a maior (334,53 dm). 

Ainda pelo Quadro 6, dentro do fertilizante mi 
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neral observa-se pelo teste F, que os componentes Hibridos 

vs Compostos, entre os Híbridos e entre os Compostos nao apr� 

sentaram diferenças significativas com relaç�o � �rea foliar. 

Dentro do fertilizante orgânico, verif icarn - se 

Quadro 6. Valores de F para o desdobrillnento dos graus de li 

herdade da interação adubos x materiais (A x M) e 

médias dos materiais dentro de cada fertilizante 

para área foliar (dm 2

), aos 105 dias. 

Causas de 

Variação 

Piranão vs Demais 

Híbridos vs Compostos 

H.D. vs Dina 10

C.F. vs e.D.

Média dos materiais 

Piranão 

H.D.

C.F.

e.o.

Dina 10 

Dentro do Fertili 

lizante Mineral 

8,51**

l,34ns

1, 36 ns

O, 36 ns

162,16 

250, O 7 

36 3, 9 7 

323,60 

327 ,91 

ns 

* 

= nao significativo (P > 0,05) 

= significativo (P < 0,05) 

** 
= significativo (P < 0,01) 

Dentro do Fertili 

zante Orgânico 

2,85ns

l,43ns

4, 6 8* 

l,13ns 

334,53 

144,80 

309, O 7 

238,13 

289, 4 7 
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diferenças significativas entre os Híbridos e nao significat� 

vas entre os outros materiais. Pelas médias dos materiais den 

tro do fertili�ante orgânico, depreende-se que o Híbrido Du 

plo apresenta menor área foliar (144,80 d rn 2
) que o 

Dina 10 (289,47 dm 2
).

4.5. Comprimento do Colmo 

Híbrido 

O Quadro 7 refere -se as análises para os valores 

de comprimento do colmo, onde os valores de F apresentam di 

ferenças não significativas ao longo de todo o período de 

amostragem, para o componente Adubos, indicando a sua nao in 

fluência nesta característica. 

Analisando o comportamento dos materiais de mi 

lho, observa-se que o componente Piranão vs Demais apresenta 

diferenças significativas ao longo de todo o período de amos 

tragem, e pelas médias dos materiais, observa-se que o Pira 

não apresenta-se sempre com valores médios inferiores aos de 

mais materiais, devido à.seleção genética ter-lhe conferido 

as características de planta de porte baixo. Alguns pesqui 

sadores, como BULLOW (1971), PATERNIANI (1980), SOUZA Jr. & 

ZINSLY (1981) têm reportado resultados favoráveis dos mate 

riais braquíticos, em relação a plantas acamadas e/ou quebr� 

das. 

Observando o componente Híbridos vs Compostos , 

verifica-se que há diferenças significativas em todas as amos 

tragens. Analisando as médias destes materiais, observa - se 

que os Compostos se apresentam sempre com comprimentos do col 
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Quadro 7. Valores de F, coeficientes de variação, médias dos 

•· materiais e médias dos adubos, para os dados de com

primento dos colmos {cm), nas diversas amostragens. 

Causas de 

Variação 

Adubos (A) 

45 

l,Olns 

Dias após a Semeadura 

60 75 90 105 

Piranão vs Demais 12,59** 38,74** 66,10** 38,94** 64, 76** 

Híbridos vs Compostos 6,30* 

H. D. vs Dina 10 0,9ff5 

C.F. vs C.D.

Interação A x M

c.v. %

Médias dos Materiais 

Piranão 

H.D.

C.F.

e.o.

Dina 10 

Médias dos Adubos 

Mineral 

Orgânico 

8, 19**

0,53ns 

44,84 

4,88 

10,21 

16,19 

9,88 

8,02 

10,54 

9,13 

4,54 1' 

O,lOns 

8,40** 

0,49ns 

4, 71* 25, 76** 

0,04ns 0,29ns 

9,29**

l,60ns 

18,20 

0,12ns . 12,86** 

o,o:fS l,4In..s 

10,61 11,64 

5,73* 

1, 3Gns 

8,52 

45,17 118,63 126,08 147,12 

70,84 168,42 164,81 181,54 

91,28 184,63 197,48 222,00 

71,75 181,65 163,32 202,84 

72,88 162,37 166,73 183,83 

73,35 163,36 162,79 

67,42 162,92 164,59 

188, 85 

186,89 

ns =

= 

** = 

nao significativo (P > 0,05)

significativo (P < 0,05) 

significativo (P < 0,01) 



.so. 

mo maiores que os observados nos Híbridos, ou seja, os Compoê.. 

tos apresentam plantas mais altas que os Híbridos. 

Entre os Híbridos, observa-se que não houve di 

ferenças significativas entre eles, e analisando o comport� 

mento dos Compostos, verifica-se que ocorreram diferenças si9:_ 

nificativas em todas as amostragens, exceto aos 75 dias apos 

a semeadura. Da análise das médias dos materiais depreende-se 

que o Composto Flint apresenta; de modo geral, valores supe 

riores aos do Composto Dentado, ao longo de todo o período 

de amostragem. 

Os dàdos da interação A x M, pelo 

revelaram n�o apresentar diferenças significativas 

teste F, 

desta 

interação, ao longo de todo período de amostragens, para 

o parâmetro comprimento do colmo.

4.6. Acumulação da Matéria Seca 

4.6.1. Colmo 

O Quadro 8 apresenta as análises dos dados de 

produção de matéria seca acumulada nos colmos, e pelos valo 

res de F, pode-se observar que não houve diferença significa 

tiva entre os Adubos para este parâmetro, ao longo de todo o 

período de amostragem. 

Analisando o comportamento dos materiais de mi 

lho, observa-se que o componente Piranão vs Demais, apresenta 



Quadro .8. Valores de F 1 coeficientes de variação, médias dos 

materiais e médias dos adubos, para os dados de 

produção de matéria seca acumulada nos colmos (g), 

, nas diversas amostragens. 

Causas de Dias 

Variaçâo 45 60 

Adubos (A) o, rP
s 

0,06ns 

Piranão vs Demais 2,29ns 

' 7,95** 

Híbridos vs Compostos 5,31* 5,13* 

H.D. VS Dina 10 O,Olns l,22ns 

C.F. vs C.D. 2,3311s 

3, 73ns 

Interação A X M 0,55ns 1, 7lns 

c.v. (%) 72,92 39 ,27 

Médias dos Materiais 

Piranão 0,80 7,44 

H .D. 1,00 9,41 

C.F. 2,06 16,43 

C.D. 1,37 12,08 

Dina 10 0,96 11,90 

Médias dos Adubos 

Mineral 1,36 11,63 

Orgânico 1,12 11,27 

ns = não significativo (P > O, 05)

= significativo (P < O ,05)

** = significativo (P < O, 01)

após a Semeadura 

75 90 105 

0, 80ns 0,2311s 0,00115
. 

22,03** 16, 32** 17,07** 

9,49-1-·k 3,69ns 19, 39** 

0,95m,
3,6811S 3,96ns 

8,65** 5,13* l,13ns 

l,29ns l,23ns l, 86ns 

27,35 26,10 20,76 

21,26 30,87 38,11 

31,71 40,27 41,99 

51,95 61,13 61,41 

37,55 47,44 67,20 

36,47 51,88 52,80 

34,40 45,40 52,31 

37,18 47,24 52,30 

.51. 
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diferenças nao signi fi cativas aos 45 dias apos a semeadura e 

significativas em todas as outras amostragens. Pelas médias 

dos materiais, depreende-se que o Piranão apresenta, no geral, 

os menores valores de matéria seca acumulada nos colmos, ao 

longo de todo o período de amostragem. 

Observando o componente Híbridos vs Compostos, 

verifica-se que não houve diferenças significativas aos 90 

dias após a semeadura, o que ot:orreu nas demais amostragens. 

Analisando as médias destes mate.riais, verifica-se que os Com 

postos apresentam, no geral, valores médios de acumulação de 

matéria seca nos colmos, maiores que aqueles observados nos 

Híbridos, e que a diferença de acumulação foi mais acentuada. 

aos 105 dias após a semeadura, com um valor próximo a 17, O g. 

vários autores têm apontado que ocorre uma redução signific5:. 

tiva no peso da matéria seca do colmo, em diversas varie da 

des de milho, no final do amadurecimento dos grãos (HOYT &

BRADFIELD, 1962).

Ainda pelo Quadro 8 veri fi ç:a-se que os Híbridos 

nao apresentaram diferenças significativas, ao longo de todo 

o período de amostragem, enquanto que o Composto Flint apr� 

sentou maior acúmulo de matéria seca no colmo em relação ao 

Composto Dentado aos 75 e 90 dias após a semeadura. 

Observando a interação A x M, verifica se 

que nao houve, pelo teste F, diferenças significativas, ao lon 

go de todo período de amostragens, para esta causa de varia 



çao, dent;i:·o do parâmetro produção de matéria seca 

nos colmos. 

4.6.2. Bainha 

.53. 

acumulada 

O Quadro 9 apresenta as análises dos dados de 

produção de matéria seca acumulada nas bainhas nas diversas 

amostragens e, com relação aos Adubos, observa-se que houve 

diferenças significativas somente aos 30 dias após a semeadu 

ra. Pela média dos adubos pode-se verificar que o orgânico 

apresenta valor médio maior (0,86 g)queo mineral (0,64 g) ,aos 

-

30 dias apos a semeadura. 

Com relação aos diversos materiais de milho, o 

componente Piranão vs Demais, apresentou diferenças signifi 

cativas apenas aos 30 dias após a semeadura. O exame das me 

dias destes materiais mostra que o Piranão apresentou ,nesta 

amostragem, o menor valor (O, 5 2 g) em relação aos 

(0,72 g). 

Para o componente Híbridos vs Compostos, 

ficam-se diferenças significativas apenas aos 30, 45 e 

Dsmais 

veri 

105 

dias após a semeadura. Observando as médias destes materiais 

depreende-se que os Compostos apresentam, nestas amostragens, 

valores médios superiores de acumulação de matéria seca nas 

bainhas do que os apresentados pelos Híbridos. 

Dentre os Compostos, verificam-se diferenças 

significativas aos 30 e 90 dias após a semeadura, com o Com 
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posto Flint apresentando valores superiores ao do Composto 

Dentado. Sabe-se que as bainhas são as vias de transporte do 

material para o resto da planta, assim como órgãos de susten 

tação das lâminas foliares e, observando--se os valores médios 

dos materiais no final do ciclo da cultura (105 dias), tem-se 

que os nao compostos apresentaram os valores mais elevados na 

acumulação de matéria seca nas bainhas. 

Para a interação A x M verifica-se signific½ 

eia aos 60 difü, após a semeadura. Objetivando esclarecer esta 

interação, efetuou-se o desdobramento dos graus de liberdade, 

apresen t.ado no Quadro 1 O, no qual observa-se que dentro do adu 

bo mineral não houve diferença significativa para nenhum dos 

componentes estudados, ao passo que, dentro do fertilizante 

orgânico constatam-se diferenças significativas para os com 

ponentes Piranão vs Demais; entre os Híbridos e entre os Com 

postos. Pelas médias dos materiais, dentro do fertilizante or 

gânico, verifica-seque houve maior acúmulo de matéría seca nas 

bainhas aos 60 dias após a semeadura para o Composto Flint 

(11,34 g) e o menor para o Piranão (3,40 g). 



Quad.:ro 9. Valores de F, coeficientes de variação, médias dos 
' 

materiais e médias dos adubos, para os dados de pr� 

duçüo de matériél sccél acumulada nas bainhr1s (g), nas 

diversas amostr29cns. 

----------------�-----·---------

Causas de Dias após a Semeadu'ra 

variação 30 45 60 75 90 105 

Adubos (A) 10,55** l,lGns _ 0,70ns 
0,23ns O,lSns 

0,19ns 

Piruni'io vs Demais looc • s o,o-,_ns,_,::,'·" ,_ 

Híbridos vs Compostos 4,67* S,00* 

H.D. vs Dina 10 3,14
113 0,09ns 

C.F. vs C.D. 4,23* 3,28ns 

0,05ns 0,L-.>115 2,7lns 

0,61115 1,6:�ns 7,34* 

0,02ns 4,35* 0,52ns 

Interação A x m 2,32ns 0,4i15 2,95* 0,85ns 0,1611s 0,5s11s 

C.V. (%) 29,28 42,42 34,74 27,77 30,39 25,02 

Médias dos Materiais 

Pirani:io 

H.D.

C.F.

C.D.

Dina 10 

Médias dos Adubos 

Mineral 

Orgânico 

0,52 

0,82 

1,00 

0,78 

0,63 

0,64 

o, 86 

2,84 

2,54 

3,99 

2,87 

2,36 

3,14 

2,71 

ns 

* 

= nao significativo (P > 0,05) 

= significativo (P < 0,05) 

** = significativo (P < 0,01) 

6,80 

7,46 

15,65 

14,14 

16,50 

16,80 

16,70 

15,62 

16,30 

14, 82 

12,37 

18,95 

14,09 

16,45 

15,05 

15,62 

17,38 

12,66 

16,02 

17 ,41 

13,40 

15,64 

15,10 

• 55.
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Quadro 10. Valores de F para o desdobramento dos graus de liber 

dade da interação adubos x materiais (A x M) e roê 

dias dos materiais dentro de cada fertilizante, para 

a produção de matéria s eca acumulada nas bainhas {g), 

aos 60 dias. 

Causas de Dentro do Fertili 

Variação 

Piranão vs Demais 

Híbridos vs Compostos 

H.D. vs Dina 10

C�F. vs C.D. 

Médias dos Materiais 

Piranão 

H. D.

C.F.

C.D.

Dina 10 

zante Mineral 

4, O 711s 

0,64 11 s 

0,99 11 s 

· ns
0,54 

4,57 

7,73 

8,50 

7,21 

5,99 

ns = nao significativo (P > 0,05) 

* = significativo (P < 0,05}

' ** = significativo (P < O, 01)

Dentro 

zante 

do Fertili 

Orgânico 

13,46** 

0,59 11 s 

9,68**

7 ,45* 

3,40 

5,28 

11,34 

6,56 

10,73 
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4.6.3. Lâminas Foliares 

O Quadro 1'! apresenta as análises dos dados de· 

produção de matéria seca acumulada nas folhas (g) nas diversas 

amostragens. Observando os valores de F com relação aos Adu 

bos, verifica-se que são não significativos, ao longo de todo 

o período de amostragem, indicando que os fertilizantes nao 

influem neste parâmetro. 

Ainda com relação aos valores de F, observa - se 

que o componente Piranão vs Demais apresenta-se significativo, 

somente aos 60 dias após a semeadura. Pelas médias dos mate 

riais, observa-se que, nesta amostragem o Piranão apresentou 

acfunulo de matéria seca nas lâITLinas foliares inferior ao dos 

Demais. 

Para o componente Híbridos vs Compostos,· verifi 

ca-se diferença significativa apenas aos 60 dias após a semea 

dura, com os Compostos apresentando, em média, maior àcúmulo 

de matéria seca nas folhas que os Híbridos, que apresentaram 

acúmulos semelhantes • 

Observando o comportamento dos Compostos, veri 

ficam-se diferenças significativas aos 45, 60 e 90 dias apos a 

semeadura. Analisando as médias destes materiais, observa ·- se 

que o Composto Flint apresenta, nessas amostragens acúmulo de 

matéria seca nas folhas superior ao do Composto Dentado. 

A interação A x M mostrou-se significativa aos 

105 dias apos a seneadura. Procurando melhor analisar o compoE 
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Quadro 11 t 
Valores de F, coeficientes de variação, médias dos 

materiais e médias dos adubos, para os dados de pr� 

dução da matéria seca acumulada nas folhas (g), nas 

diversas amostragens. 

Causas de 

Variação 

Dias apos a Semeadura 

Adubos (A) 

Piranão vs Demais 

Hfbridos vs Compostos 

H.D. vs Dina 10

30 45 60 

o ,101JS 

3,l-f1S l,07ns 5,71* 

4,0lns 3,03ns 9, 76** 

l,4fl.S 0,21115 2,94ns 

3,04ns 5,34* 5,46* 

75 

o si'
..s 

I 

2 8:./
lS 

I 

O 44ns 

I 

O,Sl
ns 

90 105 

o,osns 0,30ns 

] o-P5

·I -

ns1,65 

o,oi15 

6 ,87* C.F. vs C.D.

Interação A x M 0,9:flS 0,9�S 0, 73'f'.S l,ltfS 0,18P..S 3,6Q·H 

c.v. {%) 28,86 32,30 19,94 27,66 33,95 20,38 

Médias dos .Materiais 

Piranão 

H.D.

C.F.

C.D.

Dina 10 

J.1édias dos Adubos 

Mineral 

Orgânico 

1,98 7,02 17,66 20,62 

2,43 7,57 17,50 20,65 

3,00 10,31 26,28 24,40 

2,40 7,38 21,44 26,66 

2,01 . 6,70 21,05 22,75 

2,17 

2,56 

8,15 _20,99 22,29 

7,56 20,59 23,74 

ns = não significativo (P > 0,05) 

* = significativo (P < 0,05)

** = significativo (P < 0,01)

23,36 

24,30 

34, 77 

23,11 

25,50 

26,50 24,31 

25,90 23,46 
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tarnento dos diversos materiais de milho em relação aos ferti 

lizantes u tilizados, fez-se o desdobramento dos graus de liber 

dade desta interação, apresentado no Quadro 12, de cuja análi 

se pode_-�e verificar _que ocorreram_,dentro·-do fertilizante mineral,di 

f�;renç� significativas para os componentes Piranão vs Demais e 

Híbridos vs Compos tos , com o Piranão apresentando o menor acu 

rnulo de matéria seca nas folhas (17, 85 g} e os Compostos o 

maior valor (29, 40 g) , ambos aos 105 dias apos a semeadura. 

Quando da análise do peso seco das folhas e p rodução de graos 

em milho, H.ANWAY (1962} constatou que estes fatores acham - se 

primeiramente influenciados pelo peso de folhas por planta. Res

saltam TANAKA e YAMAGUCHI (1972) que o entendimento dos processos 

de acumulação da matéria seca e de carboidrato, nos diferentes ór 

gãos da planta, é um pré-requisito para o aper feiçoamento das orá 
� 

-

ticas culturais. 

Ainda, com relação ao Quadro 12, observa - se que, 

dentro do fertilizante orgânico, houve diferença significati-

va apenas entre os Híbridos, sendo que o Dina 10 apresenta acú 

rnulo de matéria seca nas_ folhas superior ao do Híbrido Duplo 
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Quadro 12. Valores de F para o desdobramento dos graus de li 

berdade da interação adubos x materiais (A x M) e 

médias dos materiais dentro de cada fertilizante 

para a produção de mat�ri� seca acumulada nas 

lhas ( g) , aos 1 O 5 dias • 

fo 

Causas de Dentro do Fertili Dentro do Fertili

Variação 

Piranão vs Demais 

Hibri dos vs Campos tos

H. D. vs Dina 10

e. F. vs e. D.

.Médias dos Materiais 

Piranão 

H.D.

e. i,,. 

C.D.

Dina 10 

zante Mineral 

8,81** 

8,13**

3,0lns 

O 4lns 

, 

17,85 

19, 4 7 

28,29 

30,50 

25,44 

ns 
-

= nao si�nificativo (P > 0,05) 

* = significativo (P < 0,05) 

** 
= significativo (P < 0,01) 

zante Orgânico 

7,52* 

2,76 ns 

2G,44 

16, 86 

26 t 73

21,00 

26, 30 
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4.6.4. Inflorescência Masculina 

O Q�adro 13 apresenta as análises dos dados da 

produção de matéria seca acumulada nos pendões {g) nas diver 

sas amostragens; veri ficando-se que os adubos não influem no 

acúmulo de matéria seca nos pendões ao longo de todo o 

do de amostragem. 

perí� 

O componente Piranão vs Demais apresenta-se sig 

nificativo em todas as amostragens, com o Piranão acumulando 

sempre teores inferiores de matéria seca nos pendões-

O componente Híbridos vs Compostos, também apr� 

senta-se significativo em todas as amostragens, constatando-se 

que os Compostos apresentam a o  longo de todo o período de amos 

tragem, maior acúmulo de matéria seca nos pendões que aqueles 

observados nos ·Híbridos. 

Com relação aos Híbriqos, os valores do teste F 

apresentam diferenças não significativas, ao longo de todo o 

período de amostragens. 

Observando o comportamento dos Compostos, pelos 

valores de F, verifica-se que houve diferenças 

vas, quanto ao parâmetro acumulação de matér:ia seca 

significati

nos pen-

dões, aos 90 dias, e não significativas aos 75 e 105 dias apos 

a se�eadura. Pela anãlise das médias dos cultivares observa - se 

que aos 90 dias, o Composto Flint aparece com valor médio supe

rior ao do Composto Dentado. 

Com relação à interação AxM, observa-se que os va-



Quadro .1,3. Valores de I:', coeficientes de var1açüo, rnéd.iu.s dos 

materiais e médias dos adubos, para os dados da 

produção da matéria seca acumulada nos pendões (g), 

nas di versê.ls amostragens. 

Causas de 

Vê.ri ação 

Adubos {A} 

Piranão vs Demais 

Híbridos vs Compostos 

H.D. vs Dina 10

C.F. vs C. D.

Interação A x M 

C. V. {%)

Médias dos Materiais 

Piranão 

li.D.

C.F.

c.n.

Dina 10 

Médias dos Adubos 

.Mineral 

Orgânico 

75 

12,31** 

12,65** 

26 ,48 

4 ., 07 

5,27 

6,60 

7,72 

5,19 

6,18 

s, 35 

ns = não significativo (P > 0,05) 

* = significativo (P <. 0,05)

** = significativo (P < 0,01) 

Dias apos a Semeadura 

90 

ns3,13 

13,83** 

27,52**

0,94 ns 

4, 36* 

l,34 ns 

14,97 

4,13 

4,35 

6 I 32 

5,54 

4, 72 

5,22 

4, 80 

105 

5,71* 

13,58**

o 88 115 

, 

21,09 

3,64 

3, 70 

4 I 98 

5,22 

4,12 

4,33 

4,32 

• 6 2.
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leres de F, apresentam-se com diferenças não significativas ao 

longo de todo período de amostragens, para o parâmetro acumula

ção de matéria seca nos pendões. 

4.6.5. Inflorescência Feminina 

O Quadro -14, reporta as análises dos dados de 

produção de matéria seca acumulada nas espigas (g), nas diver 

sas amostragens, observando-se que os Adubos não influem no 

acúmulo de matéria seca nas espigas, ao longo de todo o perío 

do de amostragem. 

Analisando o comportamento dos diversos mate 

riais de- milho estudados, verifica-se que as diferenças ao lon 

go de todo o período de amostragens não foram significativas 

para todos os componentes, indicando uma certa uniformidade 

dos materiais no acúmulo de matéria seca nas espigas. 

4.6.6. Acumulação de Matéria Seca Total 

Através do Quadro 15, que mostra as análises dos 

dados de peso seca de matéria seca total (g/planta), acumulado 

nas diversas amostragens, observa-se que as diferenças foram não 

significativas, para os Adubos, ao longo de toto o periodo de a

mostragem com relação ao peso seco total das plantas, indicando 

que o tipo de adubo não influi neste parâmetro. 

Analisando o comportamento dos diversos culti-



Quàdro 14. Valores de F, coeficientes de variação, médias dos 

materiais e médias dos adubos para os dados da pr� 

dução da matéria seca acumulada nas espigas (g) ,nas 

diversas amostragens. 

Causas de Dias Após a Semeadura 

Variação 30 60 75 

Adubos (A) 0,25ns 0,12ns 0,26ns 

Piranão vs Demais 0,04 11S 0,03ns 0,22ns 

Híbridos vs Compostos 0,13ns 

1, 88ns 

l,llns 

H. D. vs Dina 10 l,SSns l,96 ns 

O,Olns 

C.F. vs C.D. 0,72ns O, 89ns l,42ns

Interação A X M ·l,09ns O, 23ns
o ,sons 

c.v. (%) 52,51 39,42 23,84 

Médias dos Materiais 

Piranão 14,16 58,17 122,73 

H.D. 11,83 54,14 121,89 

C.F. 11,62 55, 39 103;77 

C.D. 14,68 45,83 120,63 

Dina 10 16,31 69,82 123,60 

Médias dos Adubos 

Mineral 14,29 55,62 120,80 

Orgânico 13,14 58,11 116,26 

n.s = nao significativo (P > 0,05). 

.64. 
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Quadro 15. Valores de F, coeficientes de variação, médias dos 

materiais e médias dos adubos, para os dados de P'.=.. 

so de matiria seca total (g/planta), acumulada nas 

diversas amostragens. 

Causas de Dias após a Semeadura 

Variação 30 45 60 75 90 105 

Adubos {A) 3,00ns 0, 84ns o,oons 0,16ns 0,06ns 0,2lns 

Piranão vs Demais 5,28* 0,92ns 9,38** 6,26* l,90ns 0,65115 

Híbridos vs Campos tos 2,56ns 4,60* 5,73* 4,lOns 0,08°5 l,20ns 

H.D. vs Dina 10 3,61°8 0,14ns 2,34°5 l,40ns 2,52ns 1,09115 

C.F. vs C.D. 3,1:fS 4,82* 5,51* O, 43n.c; 
3, 74DS l,2lns 

Interação A X M l,8Sns 0,50ns 

1, 85n.c; l,09ns o t 24T1..<; 1,12°5 

c.v. (%) 29,09 35,97 26,01 24,77 27,76 19,09 

Médias dos Materiais 

Piranão 2,50 10,71 31,30 75, 77 131,35 204,02 

H. D. 3,52 11,11 35, 72 83,60 135,43 19 8, 40 

C.F. 4,01 16,37 55,42 111,03 176, 13 213,69 

C.D. 3,19 11,62 42, 76 103,41 136,01 236,21 

Dina 10 2,64 10,31 44,04 97 ,43 168,37 219, 80 

Média dos Adubos 

Mineral 2,92 12,65 41,90 92, 79 147 ,80 217, 39 

Orgânico 3,43 ll,40 41, 79 95,71 151,12 211,46 

ns = nao significativo (P > 0,05) 

* = significativo (P < 0,05) 

** = si gni fica ti vo (P < 0,01) 

• 65.
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vares de milho, observa-se que, com relação ao componente Pi

ranao vs Demais, as diferenças foram significativas aos 30, 

60 e 75 dias ap6s a semeadura, com o Piranão apresentando� nes 

sas amostragens, valores menores que aqueles observados - �mtre 

os demais. 

Para o componente Híbridos vs Compostos, verifi 

ca-se que as diferenças foram significativas apenas aos 60 

dias após a semeadura, com os Compostos apresentando peso de ma 

téria seca .. total maior�s gue ague.les auferidos para os Híbridos, resulta 

dos estes, concordantes com DIAZ & RIVERA (1978); CROSBIE & MO 

CK (1981), os quais observaram que os milhos melhorados, do 

grupo tardio, apresentaram maior peso de matéria seca. 

Analisando o comportamento dos Híbridos, observa 

-se que, os valores de F, apresentam diferenças não significa

tivas ao longo de todo o período de amostragens, com relação 

ao parâmetro peso de maté ria seca total. 

Pela análise do comportamento dos Compostos, ve 

rifica-se que as diferenças foram significativas somente aos 

45 e 60 dias após a semeadura, sendo os maiores pesos de maté

ria seca conseguidos pelo Composto Flint. 

Observando a interação A x M verifica-se, :.· atra 

vês dos valores de F, que as diferenças foram nao significat� 

vas ao longo de todo período de amostragens. 
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4. 7. Análise Química das Folhas

O objetivo primordial da análise quimica foliar 

é detectar os teores de elementos presentes nas folhas e, a 

partir destes, diagnosticar o estado nutricional da cultura 

Além de oferecer um ótimo ponto de referência quanto ao estado 

nutricional da cultura, auxilia sobremaneira a interpretação 

dos efeitos da adubação já efetuada, além de colaborar indi 

retamente, inferindo quanto ao grau de fertilidade do solo. 

Segundo TRANI et alii (1983), existem diversas 

culturas, entre elas a cana, o milho, o café etc., cujos teo 

res mínimos (níveis críticos) já se acham estabelecidos, razão 

pela qual, nesse caso, é suficiente retirar-se apenas uma. amos 

tra da gleba. 

O Quadro 16 apresenta os teores mínimos adequados 

para a cultura do milho cultivada em são Paulo, segundo TRAIU 

et alii (1983), relativa aos macronutrientes. 

Quadro 16. Teores mínimos adequados (Níveis Críticos) dos macr� 

nutrientes para a cultura do milho cultivada em são 

Paulo (TRANI et alii, 1983). 

Elementos 

Cultura: MILHO 

N p 

3,00 0,22 

K Ca 

2,00 0,45 

Mg 

0,25 0,20 
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O teor mínimo adequado ou "nível crítico" indi 

ca o teor de nutriente na folha abaixo do qual o suprimento 

de um nutriente é inadequado e a produção é afetada. Deve - se 

mencionar que existem materiais genéticos mais exigentes em 
li 

nutrientes e, consequentemente, os teores acima desses mínimos 

nem sempre representam excessos. 

Existem, atualmente, poucos trabalhos- que repor 

tam os teores máximos de nutrientes, porém o teor de manganes 

nas folhas de diferentes culturas não deve apresentar-se acima 

de 400 ppm, o boro acima de 150 ppm e o de cobre não deve pa� 

sar de 100 ppm. 

4.7.1. Macronutrientes 

O Quadro 17 apresenta as análises dos teores me 

dios dos macronutrientes presentes nas folhas aos 70 dias após 

a semeadura, observando-se que não houve diferenças significa 

tivas para os Adubos, no que se refe·re aos teores de K e Ca 

e ocorrem diferenças significativas entre ele . para o N, P e 

Mg, com relação aos adubos utilizados. 

Analisando o componente Piranão vs Demais, veri 

fica-se diferença significativa para o teor de N e não signi 

ficativas para o K e Ca, observando-se que o Piranão aparece 

com o maior teor de N, aos 70 dias após a semeadura. 

Para o componente Híbridos vs Compostos, verifi 

ca-se que houve diferença significativa com relação aos teores 



Quadro 17. Valores de F, coeficientes de variação, médias dos 

materiais e médias dos adubos para os teores mé 

dios dos macronutrientes (%) presentes nas folhas 

aos 70 dias. 

Causas de Elementos 

Variação N p K Ca .Mg 

Adubos (A) 26,11** 18,52** 2,1j18 0,06ns 12,03*

Piranão vs Demais 6,00* 0,12ns O 4lns 

, 

Híbridos vs Compostos 12,21** l,26ns 0,84ns 

H.D. vs Dina 10 o,o-J15 1,5ef1S o,o:f5 

C.F. vs C.D. 5,42* O, 74ns o,2t18 

Interação A x M l,69ns 3,05* 0,55ns 1,6:fS 2,85* 

c.v. % 7,52 5,64 ll,17 17,92 12,57 

Médias dos Materiais 

Piranão 3,08 3,27 0,43 

H.D. 3,00 3,28 0,43 

C.F. 2,60 3,17 0,42 

C.D. 2,86 3,32 0,40 

Dina 10 3,01 3,50 0,43 

Médias dos Adubos 

Mineral 3,08 0,25 3,22 0,42 0,16 

Orgânico 2,73 0,24 3,39 0,42 0,18 

ns = nao si gni fica ti vo (P > 0,05) 

* = significativo CP < 0,05) 

** = si gni fica ti vo (P < 0,01) 

.69. 
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de N e nao significativas em relação aos de K e Ca. Observa-se 

que os Híbridos apresentam teores de N, maiores que aqueles au 

feridos para os Compostos. 

Com relação aos Híbridos, nao se constatam dife 

renças significativas com relação aos teores de N, K e Ca. 

Observando o comportamento dos Compostos, verifi 

ca-se que as diferenças foram não significativas para os teo 

-

res de K e Ca e significativas para o teor de N, que e sup� 

rior no Composto Dentado. 

Para os teores de P e Mg, a interação A x .M foi 

significativa e, procurando melhor analisar o comportamento 

desta interação, realizou-se o desdobramento dos seus graus de 

liberdade, apresentado no Quadro 18 • Analisando-o observa- se 

que o componente Piranão vs Demais apresenta efeito signific� 

tivo apenas para o teor de Mg, dentro do fertilizante 

co, com o Piranão apresentando menor teor. 

Para o componente Híbridos vs Compostos, 

orgâni 

obser 

va-se que os teores de P apresentam diferenças significativas 

tanto centro do fertilizante mineral como do orgânico, com os 

Híbridos apresentando teores superiores aos dos Compostos.Para 

os teores de Mg estas diferenças foram não significativas no 

caso do fertilizante mineral e significativas dentro do ferti 

lizante orgânico, sendo superiores os teores apresentados p� 

los Híbridos. 

Analisando o comportamento dos Híbridos, verifi 

ca-se que as diferenças foram não significativas para o Mg, in 
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Quadro 18. Valores de F para o desdobrarnen to dos graus de li 

herdade da in teração adubos x materiais (A x M) e 

médias dos materiais dentro de cada fertilizan te,p� 

ra os macronutrientes P e Mg (%), aos 70 dias . 

Causas de Dentro do Fertili Dentro do Fertili 

Variação zante Mineral zante ,-Orgânico 

p Mg p Mg 

Piranão vs Demais 0,65ns

o,oons

3,99 ns 4,61* 

Híbridos vs Compos tos 8,65** 0,12ns 8,04** 7,52* 

H.D. vs Dina 10 3,44ns

O lOns

I 4, 86 * 0,23ns

C.F. vs C.D. O, 8lns 5,87* 0,64ns 0,23ns

Médias dos Materiais

Piranão 0,25 0,16 0,25 0,16 

H.D. 0,28 0,16 0,24 0,21 

C.F. 0,24 0,18 0,22 0,17 

C.D. 0,25 0,15 0,23 0,18 

Dina 10 0,26 0,15 0,26 0,20 

ns = nao significativo (P > 0,05) 

* = significativo (P < 0,05) 

** = significativo (P < 0,01) 
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dependentemente do tipo de fertilizante e, para o P dentro do 

fertilizante mineral. Para os teores de P, dentro do fertili 

zante orgânico, observa-se que houve diferença significativa, 

sendo o teor do Dina 10 superior ao do Híbrido Duplo. 

Com relação ao comportamento dos Compostos, ob 

serva-se que as diferenças foram não significativas para os 

teores de P, independentemente do tipo de fertilizante e, quan 

to aos teores de Mg verifica-se que as diferenças foram signi 

ficativas apenas dentro do fertilizante mineral, com superio 

ridade do Composto Flint. 

Acham-se expostos no Quadro19 os resultados dos 

teores de macronutrientes presentes nas folhas dos vários cul 

tivares aos 70 dias após a semeadura, assim corno aqueles pr� 

postos por TRANI et alii (1983). 

Analisando os valores apresentandos no Quadro 

1� observa-se que dentre os diversos materiais estudados, os 

Compostos apresentam teores de N presentes nas folhas aos 70 

dias, inferiores àqueles observados nos demais materiais,assim 

como, aos teores mínimos adequados. 

Observando-se as médias dos fertilizantes em re 

lação aos teores de macronutrientes nas folhas, 70 dias apos a 

semeadura, verifica-se, com relação ao teor de N, que o valor 

médio deste elemento com base no fertilizante orgânico é infe 

rior (2,73), ao do fertilizante mineral (3,08), assim como ao 

teor minimo adequado proposto por TRANI et alii (1983), que_ e 

de 3,oo. Esta situação talvez advenha do fato da aplicação do 
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Quadro19. Comparaçâo dos teores de macronutrientes em%, pr� 

Elementos 

sentes nas folhus, aos 70 dias após a semeadura, com 

os teores mínimos adequados propostos por TRI1_NI et 

alii (1983), para a cultura do milho cultivada no Es 

tado de são Paulo. 

Ca 

Teores minimos adequados 

N 

3,00 

p 

0,22 

K 

2,00 0,45 

Mg 

0,25 

Materiais 

Piranão 

Híbrido Duplo 

Composto Flint 

Cornpos to Dentado 

Dina 10 

Mineral 

Orgânico 

Médias dos Mate riais 

3, O 8 0,25 3,27 

3, 00 0,26 3,28 

2,60 0,23 3,17 

2,86 0,24 3,32 

3, O 1 o/ 26 3,50 

Médias dos Fertilizantes 

3, O 8 

2,73 

0,25 

0,24 

3,22 

3,39 

0,43 

0,43 

0,42 

0,40 

0,43 

0,42 

0,42 

0,16 

0,24 

0,20 

0,21 

0,23 

0,16 

0,18 
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fertilizante orgânico ter sido feita de uma .so vez, antes da 

semeadura, adequando a quantidade de 60 kg /ha de N, enquanto 

que a aplicação do fertilizante mineral foi realizada em duas 

etapas, ou seja, 1 O kg/ha de N na semea.dura e 50 kg/ha de N em 

cobertura. Pelo exposto, pode-se supor que o elemento presente 

no fertilizante orgânico, teve um tempo maior que aquele do 

fertilizante mineral para sofrer o processo de lixiviação. 

No caso do fósforo, observa-se que os teores des 

te elemento nas folhas dos diversos materiais de milho foram , 

de modo geral, superiores (rn = 0,25) ao teor mínimo adequado 

proposto, que é de O ,22. A acumulação de P, geneticamente con 

trolada,. nãçi é afetada pela absorção de outros elementos como 

K, Ca, Mg, Mn, Fe, Cu, B, Al, Sr e Zn, conforme relataram BAR 

BER et alii (1967). Por outro lado, BAKER et alii (1971), tra 

balhando com populações selecionadas de milho para alto e bai 

xo teor de fósforo nas folhas, verificaram que a concentração 

deste elemento pode estar associada a uma maior concentração 

de N, e menor de Fe, Al e possivelmente Mn nas folhas. 

Ainda com relação ao fósforo, estudiosos como 

BARBER et alii (196 7) ; BAKER et alii (1970) e BAKER et alii 

(1971) verificaram que o caráter genético para maior acumula 

ção de fósforo, não é, necessariamente, traduzido em maior pr� 

dução de grãos. Assim, as variedades que apresentam baixa acu 

mulação devem fazer uma certa economia desse nutriente, atra 

vês de uma maior taxa de conversão de nutrientes em grãos. 

O K desempenha inúmeras funções fisiológicas den 
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tro das células e, aliado à luz destaca-se como responsável 

direto pelo mecanismo de abertura e fechamento dos estômatos; 

em sua falta os estômatos não se abrem regularmente, há menor 

entra·da de gás carbônico e, portanto, menor intensidade fotos 

sintética. Ainda pela análise dos dados dQ Quadro 19, obser 

va-se que os teores de K presentes nas folhas de todos os ma 

teriais de milho aos 70 dias após a semeadura sempre foram su 

periores (m = 3,31), àquele proposto, que é da ordem de 2,00 

Com relação aos fertilizantes, o teor médio de K nas folhas 

apresenta-se com valor igual a 3,22 no caso do mineral e 3,39 

para o orgânico, sendo em ambos os casos maior que o 

proposto. 

mínimo 

Analisando os teores de Ca presentes nas folhas 

aos 70 dias após a semeadura, observa-se que entre os mate 

riais este teor apresenta-se com um valor médio ao redor de 

O, 42, que é o mesmo valor médio observado em relação aos fer 

tilizantes e, neste caso, ambos estão abaixo do teor 

adequado proposto que é de 0,45. 

Com relação ao teor de Mg presente nas 

mínimo 

folhas 

...

aos 70 dias apos a semeadura, verifica-se que tanto para os 

materiais de milho (0,21) como o teor médio deste elemen 

to para os fertilizantes (0,17), acha-se abaixo do teor ... .

mini 

mo adequado proposto que é de 0,25. 

A absorção do Mg pelas plantas se faz de modo 

semelhante ao do K. Há referências na literatura que abordam 

_o aspecto do antagonismo entre Mg e Ca de um lado e Mg e K de 
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outro, onde o aumento na concentração de um elemento no meio 

nutritivo implica na diminuição da absorção do outro. 

4. 7 .2. Micronut:rientes

O Quadro 20 apresenta as análises dos teores me 

dios dos micronutrientes presentes nas folhas aos 70 dias 

apos a semeadura. Obserya-se que não houve diferença signifi 

cativa com relação aos adubos, para o elemento Fe, ocorrendo 

diferenças significativas para os outros micronutrientes. 

Observando o componente Híbridos vs Compostos , 

com relação ao teor de Cu presente nas folhas, verifica - se 

que houve diferença significativa e que os Híbridos apresen 

tam um valor médio superior àquele observado nos Compostos. 

Ainda com relação ao Quadro 20 , através dos va 

lores de F, observa-se que entre os Híbridos e entre os Com 

postos as diferenças foram não significativas quando se anali 

sa o teor de Cu presente nas folhas destes materiais aos 70 

-

dias apos a semeadura. 

Com relação à interação A x M verifica-se que 

ela foi significativa para o Fe, Mn e para o Zn. Objetivando 

melhor interpretar esta interação, realizou-se o desdobramen 

to dos graus de liberdade e, os valores dos micronutrientes Fe, 

Mn e Zn, em ppm, estão presentes no Quadro 21. De sua análi 

se depreende-se que o componente Piranão vs Demais apresenta

se não significativo para o Fe, Mn e Zn dentro do fertilizan 

te mineral, o mesmo ocorrendo para o Fe e Zn dentro do ferti 



Quadro 20. Valores de F, coeficientes ele variaçzío, Elédias c1o,; 

Causas de 

Variação 

Adubos (A) 

Piranão VS 

Híbridos vs

materiais e médias dos adubos, para os teores m� 

dios dos micronutrientes (ppm) presentes nas fo 

lhas aos 70 dias. 

Elementos 

Cu Fe Mn Zn 

.53,'15"'* O 6'1 ns 

/)' 13, 9 3 * '/, 4,21* 

Demais 0,6lns 

Compostos 10,95**

H.D. VS Dinii 10 O, 30115 

C.F. V'' ,, C.D. O, 6 8115 

. 7 7. 

Interação A X M o, 80115 3,22* 4,08* 4,48**

C. V.% 4,56 15, 9 3 11, 77 8,38 

Médias dos Materiais 

Piranão 20,13 

H.D. 20,50 

C.F. 19, 25 

C.D. 19,50 

Dina 10 20,25 

Médias dos Adubos 

Mineral 20,95 222,45 38,10 35,95 

Orgânico 18,85 231,60 31,15 34,00 

ns = nao si gni fi cativo (P > O ,05) 

* = significativo (P < 0,05) 

** = significativo (P < 0,01) 
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Quadro 21. Valores de F para o desdobramento dos graus de liber 

dade da interação adubos x materiais (A x M) e mé 

dias dos materiais dentro de cada fertilizante para 

os micronutrientes Fe, Mn, Zn (ppm), aos 70 dias . 

Causas de Dentro do Fertilizante 

Variação Mineral 

Fe Mn Zn

Piranão vs Iemais l,46ns 0 152ns l,59ns 

HÍbridos VS Corrg:x)s tos 0,03ns 5,97** 7,94** 

H.D. vs Di.na 10 13,29** 16, 37** 0,36ns

C.F. vs C.D. l,38ns 0 HfS

, 3 73ns

/. 

fudias cbs Materiais 

Piranão 242,00 36, 75 34,25 

H.D. 262,50 47,00 39,00 

C.F. 204,25 35,25 32,50 

C.D. 234,25 36,50 36,25 

Dina 10 169,25 35,00 37,75 

ns 

* 

= nao significativo (P > 0,05) 

=, signif�cativo (P < 0,05) 
'�: 

** ='significativo (P < 0,05) 

Ientro do Fertilizante 

Orgânico 

Fe Mn Zn 

O,lOns 7, 39* 2,33ns

0,30ns

13,65** 4,20* 

0,07ns

O,llns 7,06* 

6,16* 0,2Gns 4,72* 

236, 75 38,25 36,00 

228, 75 35,25 32,25 

267,00 27,25 34,25 

203,50 28, 75 29,75 

222,00 36 ,25 37, 75 
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lizante orgânico e, significativo para o Mn no orgânico. Pela 

média dos materiais, com relação ao Mn, observa-se que o Pi-ra 

'.não apresenta o maior valor médio em. comparaçao com os demais 

materiais, dentro do fertilizante orgânico. 

Para o Híbridos vs Compostos, verifica-se que 

nao houve diferença significativa para Fe, tan_to dentro do 

fertilizante mineral quanto do orgânico; para o Mn e o Zn ocor 

rem significativas nos fertilizantes mineral e orgânico e, ve 

rifica-se que os Híbridos aparecem com maior valor médio para 

os micronutrientes Mn e Zn, dentro do fertilizante mineral ' 

o mesmo comportamento é observado também dentro do 

zante orgânico. 

fertili 

Com relação aos Híbridos, observa-se que as di 

ferenças foram não significativas para o Zn, dentro do 

lizante mineral e para o Fe e Mn dentro do fertilizante 

ferti 

org� 

nico; significativas para o Fe e Mn, dentro do ferti liz ante 

mineral e para o Zn dentro do fertilizante orgânico, consta 

tando-se que o Híbrido Duplo apresenta teores superiores de 

Fe e Mn em comparação com o Dina 10, dentro do fertilizante 

mineral. Dentro do fertilizante orgânico o Híbrido Duplo 

apresenta teores inferiores em relação ao Dina 10 para o Zn. 

Observando o comportamento dos Compostos, veri 

fica...:se que as diferenças foram não si gni fica tivas para o 

Fe, Mn e Zn, dentro do fertilizante mineral e para o Mn den 

tro do fertilizante orgânico, enquanto que para o Fe e Zn,deg 

tro do fertilizante orgânico as diferenças foram significati 
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vas, com o Composto Flint apresentando superioridade nos teo 

res de Fe e Zn. 

Alguns estudiosos como GERLOFF (1963), EPSTEIN 

& JEFFERIES (1964), SPRAGUE (1969) e EPSTEIN (1972) apreseg 

taram citações sobre a influência do germoplasma na absorção, 

translocação e utilização de nutrientes nas p�antas. 

Procurando elucidar o mecanismo de absorção do 

Fe pelas plantas, CLARK & BROWN (1974) cultivaram, separad!:: 

mente e juntos, em solução nutritiva, dois materiais de mi 

lho, genotipicamente diferentes. A presença da linhagem " efi 

ciente" não beneficiou algumas substâncias redutoras para a 

solução. Estes autores concluíram que., os fatores para " efi 

ciência" devem agir internamente, e não externamente. 

Por outro lado, BROWN et alii ( 19 72 ). 

ram que as linhagens de núlho ineficientes para a 

constata 

absorção 

de ferro apresentaram maiores concentrações de fosfato 

(H2Po;), cobre (Cu++) e outros ions antagônicos ao Fe.

HALIN et alii (1968) verificaram que o grau de 

deficiência do zinco em milho depende do genótipo, sendo que 

algumas variedades apresentam deficiência mais acentuada no 

inicio do ciclo e outras, no final. 

T;rabalhos desenvolvidos por VASCONCELLOS et alii (1983) 

demonstraram haver diferença entre cultivares quanto à taxa de conversão 

de nutrientes assimilados em grãos, alertando ainda que há, um objeti 

voa se;r perseguido quanto à eficiência de cultivares em utili 

zar mais eficientemente os nutrientes aplicados. 
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4.8. Avaliação da Produção 

O Quadro 22 reporta as análises para os dados 

de produção em suas várias expressões, na amostragem realiza 

da aos 150 dias após a semeadura. 

4.8.1. Comprimento das Espigas 

Através dos valores de F presentes no Quadro 22, 

verifica-se que para o parâmetro comprimento das espigas, no 

que se refere aos Adubos, as diferenças foram não significati 

vas, indicando que os tipos de fertilizantes não influem nes 

sa característica. 

Ainda através dos dados do Quadro 22 ,observa-se 

que a interação A x M foi significativa. Objetivando melhor 

esclarecer este comportamento, realizou-se o desdobramento 

dos graus de liberdade desta interação apresentado no Quadro 

23. Pela análise do Quadro, observa-se que o componente Pira

nao vs Demais, dentro do .fertilizante mineral, não foi signi 

ficativo, o que ocorre dentro do orgânico, com o Piranão apre 

sentando comprimentos de espigas inferiores aos dos 

materiais. 

demais 
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Quadro 23. Valores de F para o desdobramento dos graus de li 

herdade da interaç�o adubo x materiais (A x M) e 

médias dos materiais dentro de cada ferti li zan te 

para os dados de comprimento das espigas, aos 150 

dias. 

Causas de 

Variação 

Dentro do Fertili Dentro do Fertili 

Piranão vs Demais

Híbridos vs Compos tos

H.D. vs Dina 10

C.F. VS C.D.

Médias dos Materiais 

Piranão 

H. D.

C.F.

C.D.

Dina 10 

zante Mineral 

1, 88ns

11,59**

O, O 3ns

3,53ns

16,02 

17,54 

16,59 

15,30 

17,65 

ns = nao s·ignificativo (P > 0,05) 
f

{ 

** = significativo (P < 0,01) 

zante Orgânico 

20,29**

8,27** 

8,73**

0,6l
ns

14,15 

16,28 

15,62 

16, 16 

18,30 
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Para o componente Híbridos vs Compostos, verifi 

ca-se que ocorrem diferenças, signifieati vas entre estes mate 

riais, tanto dentro do fertilizante mineral como do orgânico 

e, pelas médias, observa-se que os Híbridos aparecem com va 

lores médios superiores àqueles dos Compostos, 

te do tipo de fertilizante. 

independemen 

Entre os Híbridos, observa-se que houve diferen 

ça significativa para o parâmetro comprimento das espigas,com 

o valor médio alcançado pelo Híbrido Duplo (16,28 cm) infe 

rior ao do Diria 10 (18,30 cm) para o fertilizante orgânico , 

ao passo que, para o fertilizante mineral não se constata 

ferença significativa entre esses mat�riais. 

di 

Analisando o comportamento dos Compostos, veri 

fica-se que as diferenças entre estes materiais, com relação 

ao comprimento das espigas, não foram significativas. 

Finalmente, com relação ao parâmetro comprimen 

to das espigas, pode-se auferir que o fertilizante mineral 

apresenta um valor médio superior (16,62) ao do fertilizante 

orgânico, que é de (16,10). 

4.8.2. Circunferência das Espigas 

Com relação a:os dados de circunferência das es 

pigas apresentados no Quadro 22, verifica-se que as diferen 

. ças foram não significativas com relação aos tipos de adubos 

utilizados, indicando que estes não influem na circunferência 
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Observando o comportamento dos diversos mate 

riais de milho, verifica-se que para o componente Piranão vs 

Demais, entre os Híbridos e entre os Compostos as diferenças, 

quanto aos valores médios de circunferência das espigas,foram 

não significativas, enquanto que para o compo�ente, Híbridos 

vs Compostos, estas diferenças foram significativas, consta 

tando-se que os Compostos apresentam-se com valores médios su 

periores aos dos Híbridos. 

·com relação à interação A x M,ainda pelo Quadro

22, observa-se que as diferenças com relação a 

eia das espigas, foram não significat�vas. 

circunferên 

4.8.3. Número de Fileiras de Grãos por Espiga 

Analisando o número de fileiras de graos por es 

piga, cujos dados estão apresentados no Quadro 22, veri.fica -

se que as diferenças observadas com relação à este parâmetro, 

foram não significativas_quando se analisam as seguintes cau 

sas de variação: Adubos, entre Híbridos e a interação A x M .

Analisando o componente Piranão vs Demais, ob 

serva-se que o Piranão apresenta o menor número de fileiras 

de grãos por espiga (11,28) de todos os materiais utilizados. 

Para o componente Híbrido vs Compostos, obser 

va-se que os Compostos apresentam um valor médio maior (13,09) 

do que o dos Híbridos (11,83), com relação ao número de fi 
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leiras de graos. 

Observando o comportamento dos Compostos, com 

relação ao número de fileiras de grãos por espiga, verifica -

se que o Composto Flint apresenta um valor médio maior do que 

o Composto Dentado.

Finalmente, com relação ao tipo de fertilizan 

te, ainda com base nos dados apresentados no Quadro 22, veri 

fica-se que a média do fertilizante orgânico (12,37) e maior 

do que a do fertilizante mineral (12,08) com relação ao núme 

ro de fileiras de grãos por espiga. 

4.8.4. Número de Grãos por Fileira 

Os dados relativos ao número de graos por fi 

leira encontram-se apresentados no Quadro 22, através do 

qual verifica-se que as diferenças observadas, com relação 

aos tipos de adubos utilizados, não foram significativas. 

Com relação aos materiais de milho utilizados , 

observa-se que as diferenças foram não significativas entre 

os Híbridos e entre os Compostos e, significativas para Pira 

não vs Demais e Híbridos vs Compostos� 

Através das médias dos materiais, verifica

se que o Piranão aparece com o menor valor médio (30,38) ,qua� 

to ao parâmetro número de grãos por fileira, observando-se 

também que o valor médio dos Composto (30,89) é menor 

o dos Híbridos ( 36, 86) •

1 

que 
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Observando o comportamento dos Compostos veri 

fica-s� através das médias destes materiais, que o Composto 

Flint apresenta média de número de fileiras de grãos por es 

piga ·,maior do que aquela observada para o Composto Dentado. 

Analisando a interação A x M, através dos va 

leres de F, observa-se que as diferenças foram nao sig

nificativas com relação ao parâmetro de fileiras de graõs

por espiga. 

Finalmente, verifica-se através dos valores das 

médias dos fertilizantes utilizados, que o mj_neral apresenta 

um valor maior (33,70 ) que o fertilizante orgânico (32,60). 

4.8.5. Peso da Espiga Principal 

Com relação ao peso da espiga principal, pelos 

dados do Quadro 22, observa-se que as diferenças foram nao 

significativas para Adubos, indicando que os tipos de ferti 

lizante não afetam o peso da espiga. 

Analisando o comportamento dos materiais, veri 

fica-se que as diferenças foram significativas apenas para 

Piranão vs Demais, com o Piranão apresentando espigas com me 

nor peso (123,23 g) em relação aos demais (145,94 g). 

4.8.6. Peso de Quinhentos Grãos 

Através do Quadro 22, com relação ao parâmetro 
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peso de quinhentos graos, verifica-se que as diferenças foram 

não significativas quanto ao tipo de adubos utilizados, cons 

tatando-se diferenças significativas apenas para Híbridos vs 

Compostos e entre os Híbridos. 

Analisando as médias dos materiais, observa-se, 

nó càso dos Híbridos vs Compostos, que o maior valor médio 

(158,98 g) foi obtido pelos Compostos, contra o valor médio 

(144,69g)para os Híbridos, em relação ao peso de 

graos. 

quinhentos 

Observando o comportamento dos Híbridos, verifi 

ca-se que o peso de quinhentos grãos foi superior (150,51 g) 

para o Dina 10, em comparação ao do Híbrido Duplo que foi de 

{138, 87 g). 

4.9. Análise Qualitativa da Produção 

4.9.1. Proteína Total dos Grãos 

Com relaçã� ao teor de proteína dos grãos,cujos 

dados estão apresentandos no Quadro 24, observa-se que as di 

ferenças, com relação aos tipos de fertilizantes, não são sig 

nifi cativas. 

Com relação ao comportamento dos diversos culti 

vares de milho utilizados, com base no teor de proteína dos 

graõs, observa-se que, as diferenças foram significativas ap� 

nas para.os seguintes componentes: Híbridos vs Compostos e en 
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tre os Híbridos. 

Pela análise das médias dos cultivares, observa

se que os Compostos apresentam um valor médio superior(8,87%) 

ao dos Híbridos, que foi de 8,49(%) de proteína nos graõs e , 

que o Dina 10 apresenta um teor de proteína nos graos 

rior {8,83 %) ao do Híbrido Duplo (8,16 %). 

sup� 

Alguns autores como ALEXANDER et alii (1969) , 

LOFFER & BUSCH (1982) e CARTER et alii (1982), analisando o 

comportamento de várias plantas cultivadas, constataram que 

rendimento de grãos e percentagem de proteína nele contida , 

nao apresentam correlação linear. 

Com relação à interação A x M verifica - se 

que as diferenças, quanto ao teor de proteína dos graos, 

foram nao significativas, e observando-se as análises 

dos fertilizantes utilizados, verifica-se que o mineral ap� 

rece com um valor médio superior (8,83) ao do orgânico, 

com 8, 51. 

O Quadro 25 mostra, em resumo, o comportamento 

dos diversos cultivares de milho estudados, em relação às ea� 

�acte�isticas analisadas, assim como, os valores de �, para 

a causa de variação adubos e a média final observada em rela

ção ao tipo de fertilizante utilizado. 



Quadro 24. Valores de F, coeficientes de variação, médias dos 

materiais e médias dos adubos para os dados de 

teor de proteína (%) dos grãos. 

Causas de 

Variação 

Adubos (A) 

Piranão vs Demais 

Híbridos VS Compostos 

H.D. vs Dina 10

C.F. vs C.D.

Interação A x M

e. v. %

Piranão 

H.D.

C.F.

e.o.

Dina 10 

Médias dos Adubos 

Mineral 

Orgânico 

ns = não significativo (P > 0,05) 

* 

** 

= significativo (P < 0,05) 

= significativo (P < 0,01) 

Valor de 

F 

3,70ns 

0,06 ns 

4 ,.22 * 

6,38* 

3,8lns 

2,17 ns 

8,63 

8,16 

. 9 ,13 

8,61 

8,83 

8,83 

8,51 

.90. 
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Quadro 25. Comportamento dos diversos cultivares de milho estu 

dados em função dos 

de a causa de 

parâmetros analisados, valores 

variação Apubos e médias dos F para 

tipos de fertilizante utilizados. 

r �E 

o PI RAN�O NIBRIOO COHPOSTO COlf'OSTO NIBRI 00 

p DUPLO nlNT O[NTAOO DINA 10 
A 

CAUSA DE VARIAÇ� !'[DIAS 

ADUBOS HINERAL DRfÃHICO 

ALTURA DA PLANTA (a,) X 1.02ns 185 40 183 38 

HOMERO or fOLHAS X D,l)ns 10,64 I0,49 

A•EA FOLIAR (dm2 ) X o.s&"' 285.54 2� 

� 
COMPRIM!NTO 00 COlhO (cM} X 

< COLHO y 

� 
� BAINHA 

.. 

O l'Sns 18a, as t8S 89 

,, n,.ns. " ,. ,, '" 

O 19"$ 15,64 15 10 
.,, 

� tAl11NAS. F"OllARES 

g 
X 

< 

i 
., INflOP.ESC. M.SCUtlMA 
f 

.,. INnORESC. fEKININA 

O.Jtf5 24,JI 23,46 

o-.o·o"' 4,33 4,32 

0.26"' 120,80 116,26 

NAT[RIA SECA TOTAL (g) X 0,21"5 217,39 211,46 

. ... .,t;. ', •• , .. f ,, 

p .;n L___ll..5L. n ., n >/ 

i � 
i 

� 
5 Ca X X 

, ,_,.ns. '" ' ,. 

O- 06M-
O 42 O 42 

! R
� Hn 

:, .,, 
e, o Cu -l" � " 

u- o,•� O 16 O 18 

5J.4S .. 20 o< 1a as 
.. .,, 

t" 
� 3 :g 
1 f! :e "' ,/" 

O 64"' 221 4< 231 60 

I' .,.. 'ª '" " ,, 

ln i" ' 21• ,. ., 14 00 

PRODUÇÃO 
. . . 

COlf'RIHENTO DAS ESPICAS!_cm) X 2,Bs"s- 16,62 16, 10 

� CIR[UiF. DAS !SPICAS {cm) X 2,90ns IJ,,2 13, ]O 

is H! DE FltEIP.AS OE, CMOS POI\ e X 

� 
«PI,_. 

N! ot CP.ÃO POR FILEIRA < X 

2.6sns 12,08 12,37 

1,2,"' 33,70 32,60 
g PESO M ESPIGA PRINCIPAL{g) .. X < 1,77ns 146,08 1)6,71 

PESO Of (!UlHHt�TDS CI\ÃDS(g) J,84"' 155,65 148,83 

PROTEINA TOTAL DOS CI\ÃOS(;I X 
l ... n� 

8,8) 8,51 .,. 

, 

X= valores mais elevados, nas diversas epocas de arrostragens. 

x
º =-no fertilizante orgânico. 

>fl = no fertilizante mireral. 



5 . CONCLUSÕES 

Após os estudos efetuados com a cultura do mi 

lho {Zea may-0 L.), através dos seguintes çl,lltivares: Piranão, 

Híbrido Duplo 7974, Composto Flint, Composto Dentado e Híbri 

do Dina 10 e duas fontes de nutrientes, no caso fertilizante 

mineral e fertilizante orgânico, com aplicação de quantidades 

equivalentes a 60 kg/ha de nitrogênio, observadas as condi 

çoes em que foi conduzida a presente pesquisa, e após a anã 

lise dos resultados obtidos, pode-se concluir que: 

a) De maneira geral, as diferenças observadas 

no desenvolvimento dos diversos materiais de milho estudados 

nao foram devidas ao tipo de fertilizante utilizado. 

b) O mesmo comportamento observa-se com relação

aos parâmetros de produção analisados, ou seja, as diferen 

ças observadas não foram significativas com relação às fontes 
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de nutrientes utilizadas. 

c) A melhor resposta, em termos de peso da espi

ga principal, foi obtida pelo Híbrido Dina 10. 

d) Quanto ao teor de proteína total dos graos ,

observa-se que o maior valor médio em %, foi obtido pelo Com 

posto Flint. 

Deve-se ressaltar que as respostas observadas no 

presente trabalho foram obtidas com a aplicação dos fertili 

zantes: mineral de forma tradicional (semeadura + cobertura) e 

o fertilizante orgânico, na quantidade equivalente, de uma so

vez, aproximadamente uma semana antes da semeadura. Necessá 

rio se torna realizar pesquisas com tempo de duração longo 

objetivando analisar não só o comportamento de diferentes cul 

turas, mas também o efeito da apli'cação destes 

no solo ao longo dos anos. 

fertilizantes 
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Apêndice l. Do.dos Hé� te o rol é'igi. cos Diários - Novcrnbro/19 84. Jabot.i

cabal - SP. 

Temperutura ºe UR Precip.i. LDçZ,o lnsolaç:3o 

Dias Mux. Min. Méc1i a i (mm) (Horas)

01 33,6 19,7 27,l 51,3 9 , (i 

02 34, 7 21,4 27,9 44,8 10,6 

03 35,6 20,9 28,0 34, O 11, 2 

04 36,2 21,3 28,1 46,5 10,8 

05 36,2 20,2 27,4 53, 5 1,4 7,5 
06 32,7 21,7 25,8 6 9, 5 o t 4 3,6 

07 34,5 21,5 28,3 51,0 9 / 5 

08 35,8 19,9 28,2 36,8 11,8 

09 34, 3 20,2 26,2 48,0 3,5 6,0 

10 26,1 20,4 23,5 81, 8 0,7 0,0 

11 33,4 20,8 25,2 74, 5 35, l 5,8 

12 25,0 20,0 21,6 89,8 17,3 0,0 

13 28,7 19,7 23,2 80,3 5,1 

14 31,1 14,4 2 3, 1 60,8 11,8 

15 31,2 15,9 2 3, 8 52,8 11,4 

16 33,4 17,0 24,9 56,5 6,0 9,7 
17 27,2 16,8 22,0 82,8 1,6 

18 25,8 19,6 22,1 81,8 4,5 0,2 

19 30,2 17,3 23,9 70,5 8,4 

20 29,7 19,4 22,3 85,8 23,9 2,5 

21 27,5 18,0 22,2 74,3 8,3 

22 26,2 17,7 22,0 85,0 0,5 0,0 

23 29,7 19,2 24,0 74,0 8,5 

24 31,5 19,8 23,8 72,5 27,0 7,4 
25 27,0 20,0 23,4 86,8 50,0 5,6 

26 28,6 20,0 22,3 84,0 23,7 4,0 

27 27,5 18,2 21,7 87,0 8,9 4,4 
28 29,8 16,3 23, l 64,3 12,0 

29 31,1 17,7 23,7 70,8 11,9 

30 30,0 17,6 24,5 72,8 l0
l

2

Média 30,8 19,1 24,4 67,5 

TOTAL 202,9 209,4 
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Apêndi cc 2 .Dados KetcorolÕgicos Di<�rios - Dczcmbro/1984. cíwbo 

ti cabal - SP. 

'l'cmperaturu ºe UH P re ci pi i.:ziç Z,o ln,;olaçi't0 

Dia Max. Mi n. Média ô 
'Ô (mm) ( Hcn~ ni;) ·--

01 30,0 19,8 24,5 80, 5 27,0 4, 7 

02 26,2 19,2 21,7 91,2 3 ,  4 2,7 

03 30,1 18,6 24, 7 76,5 9, 3 

04 30,3 19,5 24,3 80,7 0,5 6,9 

05 29,2 20,2 23,G 83,7 1, O 5,8 

06 26,0 18,8 23,0 80,0 ] 1 8

07 27,2 20,3 22 1 7 92,5 14,2 o ,o

08 26,3 19,6 22,l 88,5 5, 4 0,3 

09 29,0 17,8 23,l 80, 2 5,2 

10 31,8 18,2 25,2 78,7 8,0 

11. 31,8 18,0 25,6 71,5 9,2 9,1 

12 26,5 17,6 23,1 84,2 3,7 0,1 

13 26,6 21,0 22,5 9 4, 5 26,3 1,7 

14 27,0 20,0 22,5 88, 7 2 4, 4 o/ 3 

15 28,2 20,2 22,2 89, 7 0,7 0,3 

16 30,9 18,4 23,6 82, 7 0,5 8,6 

17 29,5 20,3 23,0 84,2 1,5 3,7 

18 29,6 20,0 23,9 71,5 8,9 

19 29,6 17,9 22, 7 69,2 11,2 

20 30,5 16,8 23,6 61,2 11,9 

21 31,8 18, l 24,6 59,0 11,9 

22 30,2 20,5 24,3 56,5 11, 6 

23 31,7 16,0 24,0 57,7 11,3 

24 32,6 15,4 25,5 58,7 10,l 

25 30,S 20,7 24,l 74,0 0,3 3,5 

26 30,6 20,5 24,2 79, 7 35,7 8,1 

27 29,8 19,2 24, 3 79, 2 0,5 5,5 

28 27,8 19,l 22,9 85 ,2 1,6 

29 28,0 20,0 23,6 83,7 25,0 2,9 

30 
_\r 

27,0 20,0 22,4 92,0 5,3 o,o 

31 26,0 18,0 22,8 86, 7 2,2 

Média 29,1 19,0 23,5 78,8 

TOTAL 184 ,6 169,2 



. 11 5. 

ApêJ,d.isc 3. Dudos Meteorológicos Di Zirios - Janciro/JCJ 85. LTaboU

cabal - SP.

Temperatura ºe UR Prccipitaç2ío Insolaç2ío 

Dia Max. Min. Média % ( mrn) (Horas) 

01 30,0 19,3 24,8 82,2 5, 0 8,6 

02 30,0 19,4 25,7 73,0 11,6 

03 30, 3 18, O 25,7 69,5 12,0 

04 29,5 18,7 25,1 76,0 8,1 

05 29,0 19,2 25,4 74, 2 1,0 9,6 

06 2 8, 9 21,2 25,2 84,7 11,5 ?,5 

07 27,9 20,2 22,1 88,7 44,9 0,9 

08 25,6 20,2 21,3 96,0 87,5 0,0 

09 27,8 i6,2 21,3 74,2 11,8 

10 29,7 15,2 22,1 72,7 11,7 

11 30,9 17,2 24,3 72,2 11, 7 

12 31,6 19,4 25,3 70,0 11,4 

13 31,9 20,2 2.1,8 75,7 8,5 8,1 

14 29, 5 19,2 24,5 74,7 8,5 

15 30,4 19,6 24,8 77,2 32,2 7,4 

16 27,2 19,6 22,7 90,0 14,2 1,8 

17 27,4 20,0 22,2 9 3, O 20,9 0,0 

18 28, 2 19,5 22,8 84,0 7,0 1,8 

19 29,5 19,4 24,0 81,5 27,9 4,3 

20 28,6 21,0 23, 4 89,7 11, 5 0,8 

21 27,6 21,2 23,4 89,5 0,8 1,7 

22 28, 8 21,0 24,0 82,0 0,1 6 ,9 

23 26,3 21,7 2 3, 3 92,0 15,2 

24 27,2 20,0 22,6 91,0 0,5 

25 26,3 21,2 22,6 95,7 22,8 

26 26,2 19,7 22,4 89,0 3,4 0,1 

27 25,4 18, 4 21,7 84,7 0,2 

28 28, 1 18,1 22,6 83,7 2,5 

29 31,2 19 ,4 25,4 76,2 8,8 

30 29,2 18,7 22,4 93, 7 11,6 1,4 

31 30,3 19, 7 23,3 89,0 3,0 4,4 

Média 28,7 19,4 23,5 82,8 

TOTAL 329,0 159,l 
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Apêriqi ce 4 .Dados J1eteorológicos Diários - Fevereiro/1985. Jabo 

ti cabal - SP. 

Temperatura ºe UR Precipitaçüo Insolação 

Dia Max. Min. Média % (mm) (Horas)

01 30,0 20,3 23,3 88,2 5,3 5,8 

02 31,7 19,7 25,6 79,7 11,6 9,4 

03 32,2 19, 7 25,7 72,7 11.,0 

04 33,1 19,8 25,G 72,2 9,7 

05 31,6 19,2 24,3 79,2 9,1 8,1 

06 32, 7 19, 8 25,2 72, 7 10,4 

07 32,5 20,3 25,1 77,2 9,3 

08 31,9 20,2 24,8 77,7 87,8 7,1 

09 31,2 18, 9 24,7 79 ,5 8,9 

10 29,3 18,7 24,4 86,0 2,7 5,7 

11 30,9 20,5 24,5 84,2 0,3 3,5 

12 31,4 20,7 24,3 83,7 6,8 5,4 

13 32,9 20,2 25,7 79,5 7,3 8,7 

14 31,9 19,7 25,0 76,0 7,4 

15 33,5 19, 8 26, O 74,2 7,7 10,5 

16 32,8 21,0 26,0 77,2 0,2 6,8 

17 32, 8 20,9 25,4 72, O 10,9 

18 32,5 20,5 25,5 69,0 8,1 

19 32,2 20,7 26,5 63, 2 11,6 

20 33,2 20,3 26, 7 5 8, 2 11,3 

21 32,4 20,5 25,6 71,5 0,7 5,4 
22 30 I 5 20,9 24,3 84,5 6,2 8,6 

23 29,6 20,8 23,4 87,2 2,8 

24 2 8, 3 19,3 22 t 8 81,2 1,4 1,0 

25 29,5 19,9 23,6 87,5 12,5 5,5 
26 26,2 20,3 22,6 91,5 1,5 

27 28,1 20,6 23,2 88,2 6,8 1,2 

28 28,9 20,2 22,4 84,7 71,0 1,7 

Média 31,1 20,1 24,7 78,3 

TOTAL 237,4 197,3 
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Ji.pêndi ce 5. D2dos Mcteorológi cos Diário,; - Harço/1985. Jabotic2 
b.:ü - SI'.

'fernperatura ºe UR Precipi taç,Zio Insolaç::í.o
Dias Max. Min. Média % (mm) (Horas)

01 23,2 19,2 20,8 9J,,5 14,7 0,0 
02 22,7 19,7 21,2 96,5 19,0 0,0 
03 23, 4 18, 9 21,5 93,7 1,8 0,0 
04 26,3 19,0 20,9 90,5 1,9 0,7 
05 27,2 19, 3 22,5 91,0 1,5 1,6 
06 23, 8 19, 7 21,4 94,0 2,7 o t i1 

07 2 8, 8 19, 8 23,4 89, 2 2,2 2,5 
08 30,1 21, O 24,5 80,2 0,3 7,8 
09 31,3 20,1 25,1 79, 2 10,0 
10 29, O 19,5 23,6 84, 7 12,5 3, 7 
11 29, 3 21, 2 24,2 82,2 6,2 4,4 
12 2 8, 9 17,8 22,5 69,2 9,8 
13 29 I 8 15,2 23,1 6 3 t 5 9 I 7 
14 31,2 17, O 24,3 74,5 9,5 
15 29,4 21,0 23,7 85 I 5 31,7 3,0 
16 27,8 20,2 22,6 92,0 2,2 1,9 
17 29,2 20,8 23,2 87,2 24,5 4,9 
18 29, 7 19,6 23,9 84,0 8,3 
19 31,2 18,7 23, 9 77,5 4,8 9,5 
20 29,4 19,7 24,5 85,0 4,7 5,0 
21 31,3 20,0 24,8 81,0 7,6 
22 32,4 21, 3 25,4 74,0 2,1 8,7 
23 32,0 20,6 25, 8 72,7 9,1 
24 33,2 20,2 26,7 6 8, O 9,6 
25 34, 7 20,1 26,9 68, O 9,7 
26 33,1 21, 2 25,9 76, 7 8,2 
27 33,0 20,7 26,6 73,2 1,1 9,4 
28 31,6 20,8 24,9 83,5 5,7 

29 32,6 20 ,5 25,5 79., 7 ·:"' . 7,4 
· 30 31,9 20,6 24,0 91,7 2,:3 0,6 

31 28,7 20 ,4 24,0 83,0 5,0 

Média 29,5 19 ,8 23,9 82,0 

TOTAL 136,2 176,7 
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Apêndice .6.Dados Meteorológicos Diários - Abril/19 85. Jabotica 

bal - SP. 

Temperatura ºe UR Prccipi tação Insolação 

Dias Max. Min. Média % (mm) (Horas)

01 31,5 20 ,5 25,4 73,2 9,3 
02 32,0 20,7 26,1 69,5 10,7 9,3 
03 31,9 20, 8 24,4 77,2 3,9 8,5 

04 27,1 19,9 22,3 85,0 0,1 0,3 

05 30,4 19,2 22,9 84,0 2,9 6,7 

06 2·8,:2 19, 3 23,2 84,2 2, 4 

07 30,7 19, 3 23,8 81,5 13,2 8,4 

08 30,5 19, O 23,1 80,2 9,0 

09 31,4 18,3 22,6 89,5 22,7 6,1 

10 30,0 17,6 2 3, 4 75,0 8,1 

11 29,2 20,0 23,6 80,0 4 I 3 

12 29,9 19,2 23,8 74,5 0,5 8,8 

13 29,0 18,8 22,3 81,7 15,6 8,9 
14 29,5 18,9 23,3 82,0 6,1 

15 29,8 19,2 23,6 79,5 8,1 

16 26,8 20,5 22,5 91,0 15,2 1,1 

17 26,2 20, 7 21,4 94,0 12,0 1,0 

18 28,6 18,7 22,9 87,5 6,9 

19 28,6 19,0 22,0 78,7 9,9 

20 27, 2 15,6 20,6 73,5 10,4 

21 26,6 15,2 20,3 6 8, 7 9,6 
22 27,5 13,2 19,6 67,7 10,5 
23 28 ,4 13,8 21, 2 69, 7 9,1 
24 28,2 18, 2 21,9 71,7 9,2 
25 28,5 16,6 21,3 75,7 1,3 8,9 
26 26,7 18,0 21,2 73,5 16,6 5,3 
27 29,4 17,4 22,2 68,2 1,1 8,7 
28 30,2 17, 3 23, 4 66,7 9,0 
29 30,2 18,2 24,1 71,7 8,8 

30 27,1 18,8 22,9 78,7 2,3 3,8 

Média 29,0 18,4 22,7 77,8 

TOTAL 118,1 216,5 
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Apêndic� 7. Dados Meteorológicos Diários - Maio/1985. ,Tabotica 

bal - SP. 

Temperatura ºe UR Precipitação Insolação 

Dias Max. Min. Média % (mm) (Horas)

01 26,2 19,9 22,1 82,0 2,8

02 26,6 16,4 20,5 82,2 8,8 

03 26,2 15,0 19,4 77 ,2 9,2 

04 26,3 13,9 17,9 .76,7 10,2 

05 24,4 9,6 16,9 66,7 9 ,9 

06 28,6 9,5 20,6 61,0 9,1 

07 28,2 11,8 21,3 65,0 9,2 

08 27,6 13, 4 21,7 81,0 9,2 

09 25,4 14,7 20,8 77,2 0,1 

10 26,6 19,0 22,0 69,0 8,3 

11 26 ,·o 12,2 19,6 6 7, 7 9,1 

12 25,7 11,9 19 ,O 6 3, 5 9,3 
13 26,3 11,6 18,1 6 8, O 8,5 

14 27,3 11,3 18,9 64,2 10,0 

15 27,4 11,3 18,9 64,2 10,0 

16 29,2 12,9 20,4 65,0 9,7 
17 30,0 13,9 21,7 63,7 9,7 
18 29,2 15,0 21,7 59,0 9,9 
19 29,2 14,8 21,6 63,2 9,8 

20 28,2 17,1 22,7 69,5 0,4 

21 · 28,6 18,2 21,0 78,7 4,9 5,0 

22 25,5 14,9 19, 8 85,7 8,0 

23 28,2 13,7 20,8 70,2 9,5 
24 28, 8 15,0 21,5 70,5 8,7 

25 27,5 15,0 21,1 63,0 9,6 

26 28,6 14,1 21,3 61,7 9,3 
27 27,7 14,0 20,4 65,5 9,3 
28 29,0 13, 4 21,1 64,2 9,7 
29 28, 2 13,9 20 ,3 65,2 9,7 

30 28,2 13,8 20,0 53,7 9,5 
31 26, 8 13,6 20,0 63, O 9,6 

Média 27,5 14,0 20,4 68,6 

TOTAL 4,9 261,1 




