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intensificação da produção para elevar a produtividade de milho tem aumentado a demanda por
fertilizantes nitrogenados. Considerando que pouco
se conhece a respeito da necessidade de N para a obtenção de altos
tetos de produtividade de milho e que a adubação nitrogenada acidifica o solo, este trabalho foi realizado com os objetivos de (i) avaliar
as alterações químicas do solo relacionadas à acidez e a resposta do
milho em função de doses de N em cobertura e (ii) definir as doses
de máxima eficiência técnica (MET) e econômica (MEE) de N em
cobertura para maximizar a produtividade de milho, cultivado após
aveia-preta, em sistema plantio direto de longa duração. O experimento foi realizado no município de Candói (Pr), em latossolo
Vermelho de textura argilosa sob plantio direto de longa duração
(30 anos). Os tratamentos, dispostos em blocos ao acaso com quatro
repetições, constaram de cinco doses de nitrogênio (N), na forma de
ureia: 0, 90, 180, 270 e 360 kg ha-1, aplicadas em cobertura no estádio
de desenvolvimento V4. O milho, híbrido P1630, foi cultivado após
aveia-preta, em 2012, com 65 kg ha-1 de N na semeadura.
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Resultados e conclusões:
as doses de N aplicadas em cobertura na cultura do milho
reduziram linearmente o pHCaCl2, os teores de Ca2+ + mg2+ trocáveis, a capacidade de troca de cátions (CtC) efetiva e a saturação
por bases do solo (Figura 1). Os resultados mostraram que, para cada
100 kg ha-1 de N, na forma de ureia, aplicados em cobertura,
houve redução de 0,07 unidades no pHCaCl2 (Figura 1a), de
4,4 mmolcdm-3 nos teores de Ca2+ + mg2+ trocáveis (Figura 1B) e na
CtC efetiva (Figura 1C), e de 2,8% na saturação por bases do solo
(Figura 1D), na camada de 0-20 cm. Com base nesses resultados, é
possível inferir que, para cada 100 kg ha-1 de N, na forma de ureia,
aplicados em cobertura, seriam necessários 440 kg ha-1 de calcário
com poder relativo de neutralização total (PrNt) de 100% para
combater a acidez gerada pela adubação nitrogenada.
Os teores de N nas folhas e nos grãos (Figura 2), a altura das
plantas e da inserção da espiga (Figura 3), o número de grãos por
fileira, a massa de grãos por espiga, a massa de 1.000 grãos (Figura 4)
e a exportação de N pelos grãos de milho (Figura 5) aumentaram
linearmente com as doses de N em cobertura. O número de fileiras
por espiga não foi significativamente alterado com as doses de N,
tendo-se obtido, em média, 18,9 fileiras por espiga.
a produtividade de milho aumentou com as doses de N,
de acordo com o modelo Linear Response Plateau (Figura 5).
a dose de 209 kg ha-1 de N em cobertura proporciona máxima
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Figura 1. Valores de pH em CaCl2 (a), Ca2+ + mg2+ trocáveis (B), CtC efetiva (C) e saturação por bases (D) do solo, na camada de 0-20 cm,
considerando-se as doses de N, na forma de ureia, aplicadas em
cobertura no sistema plantio direto. as doses de N foram aplicadas no estádio V4 de desenvolvimento da cultura do milho, e
as amostras de solo foram coletadas após a colheita. **p < 0,01.
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eficiência técnica e econômica para produtividade de 19,6 t ha-1
de milho, cultivado após aveia-preta, em sistema plantio direto
de longa duração.
as faixas adequadas de teores de N para o híbrido P1630
são de 22,8 a 23,8 g kg-1 nas folhas e de 13,1 a 14,0 g kg-1 nos
grãos.
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Figura 2. Concentrações de N nas folhas (a) e nos grãos de milho (B),
considerando-se as doses de N, na forma de ureia, aplicadas
em cobertura no sistema plantio direto. as doses de N foram
aplicadas no estádio V4 de desenvolvimento da cultura do
milho. **p < 0,01.

A

Figura 4. Número de fileiras por espiga (A), número de grãos por fileira (B),
massa de 1.000 grãos (C) e massa de grãos por espiga de milho (D),
considerando-se as doses de N, na forma de ureia, aplicadas em
cobertura no sistema plantio direto. as doses de N foram aplicadas
no estádio V4 de desenvolvimento da cultura do milho. **p < 0,01.
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Figura 3. altura das plantas (a) e da inserção da espiga de milho (B),
considerando-se as doses de N, na forma de ureia, aplicadas
em cobertura no sistema plantio direto. as doses de N foram
aplicadas no estádio V4 de desenvolvimento da cultura do milho.
*p < 0,05 e **p < 0,01.

24

Figura 5. Produtividade de grãos (a) e exportação de N pela cultura do
milho (B), considerando-se as doses de N, na forma de ureia,
aplicadas em cobertura no sistema plantio direto. as doses de
N foram aplicadas no estádio V4 de desenvolvimento da cultura
do milho. **p < 0,01.
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