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RESUMO
O milho (Zeamays L.) é uma cultura que possui elevada exigência em nitrogênio durante o seu ciclo, pois faz parte de
várias estruturas das plantas como aminoácidos, clorofila, etc. Este trabalho teve como objetivo avaliar a produtividade
de milho sob seis fontes de nitrogênio, aplicados em cobertura, sob o sistema de semeadura direta. O delineamento
experimental utilizado foi o de blocos casualizados com 7 tratamentos e 5 repetições. Os tratamentos contaram de fontes
de  nitrogênio  em cobertura,  (Uréia  (45% N),  Sulfato  de  Amônio  (20% N),  Sulfammo (22% N),  Super  N  (45% N),
YaraBellaNitromag (27% N) e Sulfato Intercuf (37% N)), além da testemunha. Foram avaliadas: altura de plantas, altura
da inserção da primeira espiga,  número de fileiras por espiga,  peso de 1000 grãos e produtividade da cultura.  Os
resultados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. O uso dos
fertilizantes  nitrogenados  em cobertura  sob  o  sistema  de  plantio  direto  proporcionou  um melhor  desempenho  nas
características agronômicas da cultura. 

PALAVRAS-CHAVE: Fontes de nitrogênio; Resposta do híbrido, Zea mays.

1 INTRODUÇÃO

O milho é uma das culturas mais importantes para a agricultura brasileira, devido à grande
diversidade de épocas de plantio, permanecendo no campo durante, praticamente, todo o ano (Silva
e Schipanski, 2006).

Nos últimos anos, a cultura do milho, no Brasil,  vem passando por importantes mudanças
tecnológicas, resultando em aumentos significativos da produção. Ao planejar a adubação do milho,
deve-se levar em consideração os seguintes aspectos: - diagnose adequada da fertilidade, histórico
da área, fonte, modo e época de fertilizantes, entre outros (EMBRAPA, 2017).

O nitrogênio é o elemento que as plantas necessitam em maior quantidade. Na sua maior
proporção é absorvido pelas raízes na forma de amônio e nitrato, após o processo de mineralização
do nitrogênio orgânico. Na planta o nitrogênio faz parte de muitos compostos, principalmente as
proteínas (MALAVOLTA, 2011).

Na safra, pode ser aplicado de 20 a 40 kg ha -1 de N no sulco de plantio e de 60 a 120 kg ha -1

em cobertura, dependendo da cultura de inverno e do potencial de produção da lavoura. Caso o
milho seja cultivado em sucessão a leguminosas a adubação tanto de base quanto de cobertura
pode ser diminuída, a critério do responsável pelo projeto. Já no milho segunda safra, pode ser
aplicado 15 kg ha-1 de N no sulco de plantio e de 30 e 45 kg ha-1 em cobertura para milho cultivado,
respectivamente,  em sucessão a soja e milho. Caso haja necessidade operacional  de reduzir  a
quantidade de N no plantio de ambas as safras, adicionar a diferença por ocasião da adubação
nitrogenada em cobertura. (IAPAR, 2003).

De  acordo  com  Yamada  e  Abdalla  (2000)  sob  condições  de  campo,  sabe-se  que  a
recuperação do fertilizante nitrogenado pela cultura raramente é maior que 50%. Yamada (1995)
afirma que em milho tanto em experimentos de pesquisa como nas práticas dos agricultores, devido
as perdas por lixiviação, é regra a aplicação de uma pequena dose de N na semeadura reservando-
se  a  maior  porção  do  nitrogênio  para  aplicação  em  1-2  coberturas,  após  30-45  dias  após
emergência.
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 A velocidade de absorção de nitrogênio na forma de uréia está entre 1 a 36 horas para
absorção de 50% da quantidade aplicada (Malavolta, 2011). 

O objetivo deste estudo foi avaliar a eficiência de diferentes fontes de nitrogênio, aplicadas em
cobertura, sob um sistema plantio direto. 

2    MATERIAL E MÉTODOS

O experimento  foi  conduzido no município  de Brasilândia do Sul  -  PR com as seguintes
coordenadas geográficas 24º 05’ 51,42” S e 53º 29’ 16,50” O e uma altitude de, aproximadamente,
368  m.  O  solo  utilizado  foi  classificado,  como  um Argissolo  Vermelho-Amarelo  distrófico  típico
(EMBRAPA, 2013). As amostras de solo foram coletadas na camada de 0-0,20m e apresentaram as
seguintes propriedades químicas: pH = 5,40, Ca=3,43,  Mg=0,97, K=0,45, H+Al=3,42 cmol c dm-3,
P=47,45 mg dm-3, M.O = 17,72 g dm-3 e V=58,65%. A análise granulométrica apresentou 65%, 5,0%
e 30% de areia, silte e argila, respectivamente.

O híbrido  utilizado para  o experimento  foi  o  Pioneer  30F53 HR (hibrido  simples  de ciclo
precoce com resistência a lagarta do cartucho e ao herbicida Glifosato). A semeadura foi realizada
com espaçamento entre linhas de 0,70 m e entre plantas de 0,26 m. Foi realizada uma adubação de
base com o formulado 11-15-15, na dose de 290 kg ha-1.  

A  adubação  de  cobertura  foi  dividida  em  7  tratamentos,  sendo  uma  testemunha  e  seis
fertilizantes  nitrogenados,  aplicados em cobertura:  Uréia  (45% N),  Sulfato  de  Amônio  (20% N),
Sulfammo (22% N), Super N (45% N), YaraBellaNitromag (27% N) e Sulfato Intercuf (37% N) e 5
repetições por tratamento. Cada parcela possuía uma área de 14.4 m2, sendo (3,6 m de largura por
4 m de comprimento. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso. As adubações em
cobertura foram aplicadas em 2 vezes, uma no estádio V4 (30 dias após a emergência) e outra em
V8 (48 dias após a emergência). 

Foram realizadas as seguintes avaliações altura de plantas e altura de inserção de espiga,
realizada aos 70 dias após emergência; número de fileiras por espiga, massa de 1000 grãos e
produtividade do milho. Os resultados obtidos para todas as variáveis foram submetidos à análise de
variância  através  do  teste  F  e  as  médias  comparadas  entre  si  pelo  teste  de  Tukey,  a  5% de
probabilidade, sendo utilizado para este cálculo o programa estatístico Sisvar. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com os resultados obtidos (Tabela 01), pode-se observar que todas avaliações
apresentaram diferenças significativas entre os tratamentos, sendo que as fontes de nitrogênio não
diferiram entre si.

Para altura da inserção da primeira espiga, a testemunha foi o que demonstrou a menor altura
(0,99  m),  diferindo  significativamente  dos  outros  tratamentos,  os  quais  apresentaram  altura  de
inserção da primeira espiga, em média de 1,07 m. Apenas o tratamento com a uréia apresentou a
altura de 1,06 metros. Para a altura de plantas, a testemunha foi o que demonstrou menor resultado
(1,80 m). O tratamento com YaraBellaNitromag apresentou maior altura de plantas (2,00 m), não
diferindo significativamente dos tratamentos que foram aplicados a outras fontes de nitrogênio.

Para número de fileiras por espiga, pode-se observar que o tratamento testemunha foi o que
demonstrou  o  menor  valor  de  16  fileiras  por  espiga.  Já  o  tratamento  que  se  destacou  foi  o
tratamento com o sulfato de amônio seguido pelo tratamento Super-N, YaraBellaNitromag, Sulfato
Intercuf.
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Para massa de 1000 grãos observa-se entre os tratamentos  utilizados,  que o tratamento
testemunha foi o que apresentou o menor valor de 342,0 g. O tratamento que apresentou o maior
valor foi quando aplicou super-N com 392,8 g. A menor produtividade obtida ocorreu no tratamento
em que não se utilizou nitrogênio em cobertura (8.484 kg ha -1). No tratamento em que foi aplicado
Super-N  e  Sulfato  Intercuf  (11304  kg  ha-1),  em  cobertura,  porém,  houve  diferença  significativa
apenas entre a testemunha. Em relação aos demais tratamentos, não houve diferença significativa. 

Tabela 01: Características agronômicas e produtividade do milho, sob diferentes fontes de nitrogênio

Tratamentos
Altura inserção

espiga
(m)

Nº de fileiras
por espiga

Altura
planta

(m)

Massa de 1000
grãos

(g)

Produtividade
(kg ha-1)

1 - Testemunha 0,99 b 16,00 b 1,80 b 342,00 b 8.484 b
2 – Uréia 1,06 a 18,00 a 1,97 a 389,00 a 10.740 a
3 - Sulfato de amônio 1,07 a 18,40 a 1,95 a 387,00 a 11.040 a
4 – Sulfammo 1,07 a 18,00 a 1,96 a 389,60 a 11.172 a
5 - Super-N 1,07 a 18,40 a 1,97 a 392,80 a 11.304 a
6 - YaraBella Nitromag 1,07 a 18,40 a 2,00 a 390,00 a 11.268 a
7 - Sulfato Intercuf 1,07 a 18,40 a 1,99 a 389,60 a 11.304 a
C.V. (%) 2,82 4,83 1,61 3,42 3,40

4 CONCLUSÃO
O  uso  dos  fertilizantes  nitrogenados  em  cobertura  sob  o  sistema  de  plantio  direto

proporcionou um melhor desempenho nas características agronômicas da cultura. 
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