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RESUMO 

 

Para produção de minimilho é necessário atentar para vários fatores, desde a 

escolha da cultivar, espaçamento adequado, densidade de semeadura, adubação, 

controle de plantas daninhas, pragas e doenças, finalidade do produto, até a época da 

colheita. Em função da falta de informações sobre estas questões para o cultivo do 

minimilho, este trabalho tem o objetivo estudar estratégias de fertilização sobre 

características agronômicas de cultivares de milho. O experimento foi conduzido de 

abril a junho de 2015 na Fazenda experimental da EPAMIG, localizado no município de 

Prudente de Morais/MG. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos 

casualizados, com 3 repetições, e tratamentos dispostos em esquema fatorial 5x4, 

envolvendo 5 cultivares comerciais (RB9004 PRO, RB9077 PRO, RB9110 PRO, 

RB9108 PRO e RK3014) e 4 estratégias de adubação: 1 – N80kg/ha+RAIZ; 2 - 

N80kg/ha+ALGA; 3 - N80kg/ha+K60kg/ha; 4 – N80kg/ha (controle). A parcela 

experimental foi composta de quatro linhas de 5 metros, espaçadas a 0,9 metros. Foi 

utilizada irrigação por aspersão convencional (pivô central). As características avaliadas 

foram altura das plantas, diâmetro das plantas, massa seca e massa verde. A cultivar 

RB9007PRO proporcionou sempre massa seca e massa verde superior às cultivares 

RB9110, RK3014 e RB9004, independentemente da adubação nas condições de 

realização deste trabalho. As cultivares RK3014 e RB9108PRO responderam 

satisfatoriamente aos tratamentos realizados para produção de massa seca. A cultivar 

RB9077 PRO é uma cultivar excelente para produção de massa forrageira nas condições 

de realização deste trabalho, e existe uma relação positiva entre a produção superior de 

massa verde e massa seca da cultivar RB9077 com maiores valores de altura e diâmetro 

de plantas.  
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ABSTRACT 

 

For the production of baby corn it is necessary to consider several factors, from the 

choice of the cultivar, adequate spacing, seeding rate, fertilization, control of weeds, 

insects and diseases, the purpose of the product, to the harvest time. Due to the lack of 

information about these issues for the cultivation, this work has the objective to study 

fertilization strategies on agronomic characteristics of corn cultivars. The experiment 

was conducted from April to June in 2015 in the experimental farm of EPAMIG, 

located in the municipality of Prudente de Morais – MG. The experimental design was 

randomized blocks, with three replications, and treatments arranged in a 5x4 factorial 

scheme, with 5 commercial cultivars (RB9004 PRO, RB9077 PRO, RB9110 PRO, 

RB9108 PRO e RK3014) and 4 fertilization strategies: 1 – N80kg/ha+RAIZ; 2 - 

N80kg/ha+ALGA; 3 - N80kg/ha+K60kg/ha; 4 – N80kg/ha (control). The experimental 

plot consisted of four rows of 5 meters, spaced apart in 0.9 meters. The irrigation 

method used was conventional sprinkler (central pivot). The characteristics assessed in 

this experiment were plant height, plant diameter, dry matter and green mass. The 

cultivar RB9007PRO always provides higher dry andfresh matter than the cultivars 

RB9110, RK3014 e RB9004, regardless the fertilization conditions of this work. The 

cultivars RK3014 e RB9108 PRO satisfactorily responded to treatments performed to 

dry matter production. The cultivar RB9077 PRO is an excellent cultivar for the 

production of fodder, obtaining taller plants and larger stalk diameter in the conditions 

of this work, and there is a positive correlation between the superior production of fresh 

and dry mass of the cultivar RB9077 PRO and the higher values of plant height and 

diameter. 

 

 

Keywords: Baby corn, organo-mineral, fertilization, rooter 

 

 



 
 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

Figura 1 - Pivô da área experimental da EPAMIG e delimitação da área utilizada em 

círculo amarelo ............................................................................................................... 10 

Figura 2 e Figura 3- Plantio manual e milho germinado .............................................. 11 

Figura 4 – Plantas pesadas para obtenção de MVP ....................................................... 12 

Figura 5 – Plantas picadas e pesadas para obtenção de MVA ...................................... 12 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1: Composição Química do solo da Fazenda da EPAMIG, 2015. ..................... 10 

Tabela 2 - Massa verde da parcela de cultivares submetidas a diferentes estratégias de 

fertilização da cultura para produção de minimilho. UFSJ, Sete Lagoas, MG, 2015. ... 14 

Tabela 3 - Massa seca da parcela de cultivares submetidas a diferentes estratégias de 

fertilização da cultura para produção de minimilho. UFSJ, Sete Lagoas, MG, 2015. ... 15 

Tabela 4 – Diâmetro de colmo de cultivares submetidas a diferentes estratégias de 

fertilização da cultura para produção de minimilho. UFSJ, Sete Lagoas, MG, 2015. ... 15 

Tabela 5 – Altura de plantas submetidas a diferentes estratégias de fertilização da 

cultura para produção de minimilho. UFSJ, Sete Lagoas, MG, 2015. ........................... 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

EPAMIG - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais 

MVP - Massa Verde da Parcela 

MVA - Massa Verde da amostra 

MSA - Massa Seca da amostra 

MSP - Massa Seca da Parcela 

MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

USDA – Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Sumário 

1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................................... 1 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ................................................................................................... 2 

2.1 A CULTURA DO MINIMILHO – DEFINIÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO. ..................... 2 

2.2 CARACTERÍSTICAS DAS CULTIVARES UTILIZADAS PARA PRODUÇÃO DO 

MINIMILHO ................................................................................................................................. 4 

2.2.1 RB9110 PRO......................................................................................................................... 4 

2.2.2 RB9108 PRO......................................................................................................................... 4 

2.2.3 RB9004 PRO......................................................................................................................... 5 

2.2.4 RB9077 PRO......................................................................................................................... 5 

2.2.5 RK3014 ................................................................................................................................. 5 

2.3 NUTRIÇÃO E ADUBAÇÃO MINERAL DO MINIMILHO ................................................. 5 

2.3.1 NITROGÊNIO .......................................................................................................................... 6 

2.3.2 POTÁSSIO ............................................................................................................................... 7 

2.3.3 AMINOAGRO RAIZ ................................................................................................................. 8 

2.3.4 AMINOAGRO ALGA ................................................................................................................ 8 

2.4 – UTILIZAÇÃO DAS PLANTAS REMANESCENTES NA ALIMENTAÇÃO ANIMAL. . 9 

3 MATERIAL E MÉTODOS ..................................................................................................... 10 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................................................. 13 

5 CONCLUSÃO ......................................................................................................................... 17 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1 INTRODUÇÃO 

Minimilho é o nome dado às espiguetas, ou seja, espigas jovens que são colhidas 

antes da polinização e, portanto, antes da formação de grãos. O minimilho pode ser 

consumido in natura, conserva ou picles caseiro, mercado bastante crescente no Brasil. 

O minimilho é considerado como uma hortaliça em função de seu ciclo que pode 

durar de 45 a 70 dias dependendo da época de plantio. A diferença do milho cultivado 

para essa finalidade da do milho convencional é a densidade de plantio, que é 

praticamente três vezes maior, e no momento da colheita.Ou seja, os tratamentos 

fitossanitários são basicamente os mesmos. No entanto, não existe uma cultivar 

específica para a produção do minimilho. 

De acordo com Pereira Filho et al.(2009) o consumo de minimilho tem crescido 

e levado as indústrias a demandar mais pelo produto, uma vez que parte dele ainda é 

importado. Para Paulaet al. (2014), as condições brasileiras também são ótimas para 

produção do minimilho em termos de ambiente e mercado, mas requer informações 

técnicas sobre produção e manejo da cultura. 

O minimilho pode ser uma alternativa para pequenos produtores, objetivando-se 

buscar maior rentabilidade com a cultura do milho. A maior rentabilidade é devido ao 

menor custo de produção,em função da colheita precoce,a qual diminui o uso de 

defensivos para controle de pragas e doenças. Além disso, os restos culturais é um 

subproduto que poderá ser utilizado na alimentação de animais. 

Na estação seca, as gramíneas têm sua produtividade diminuída, sendo assim, a 

silagem de milho é uma das principais fontes de volumosos para alimentação animal. O 

material remanescente do minimilho após a colheita das espigas não fertilizadas é uma 

das opções para alimentação animal, pois essa cultura tem baixos custos de produção e 

o material é rico em nutrientes, especialmente em  proteínas.  

As características agronômicas de uma planta são fatores para avaliar a melhor 

cultivar com finalidade de produção de silagem, entre estas características, a massa seca 

é uma das principais características observadas.  

O minimilho é uma cultura ainda carente de informações sobre cultivares, época 

de semeadura, adubação e manejo. Portanto, conhecer o comportamento de diferentes 

cultivares de milho com diferentes estratégias de fertilização é importante na obtenção 

da máxima produtividade e retorno econômico. 
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Mesmo com o grande potencial das cultivares de minimilho ainda faltam 

informações sobre o manejo do milho para essa finalidade, bem como recomendações 

das empresas fornecedoras sobre os híbridos com maior aptidão para esse cultivo.  

Assim desenvolveu-se o presente estudo buscando-se estudar estratégias de 

adubação para cinco híbridos comerciais.  

O objetivo deste trabalho foi estudar estratégias de fertilização sobre 

características agronômicas de cultivares de milho. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 A Cultura do Minimilho – Definição, comercialização e utilização. 

O milho (Zea mays) está entre os grãos mais consumidos do mundo, uma vez 

que possui diferentes formas de consumo, seja na alimentação humana ou na 

alimentação de animais, sendo esta última, o principal destino da safra. Cerca de 80% 

dos grãos produzidos no Brasil são utilizados para alimentação animal, principalmente 

para setores de aves e suínos com demanda variando de acordo com o mercado 

(DUARTE et al. 2010 apud MOREIRA et al. 2014). 

O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de milho. A produção de milho na 

safra 2009/2010 foi 53,2 milhões de toneladas (MAPA, 2010). Para a safra 2015/2016, 

estima-se 75 milhões de toneladas, de acordo com o primeiro levantamento da safra, 

realizado em maio/2015(USDA, 2015). Há previsão de umaredução de 3 milhões de 

toneladas em relação a safra de 14/15. 

O cultivo do milho em diversas localidades do mundo se dá pela sua alta 

capacidade de adaptação a diferentes condições climáticas, por meio de melhoramento 

genético. No Brasil tem a vantagem de poder ser cultivado em quase todo território 

nacional, durante todo ano. O milho pode ser também uma alternativa em pequenas 

áreas, que objetiva buscar maior rentabilidade com a cultura do milho. Esse é o caso do 

cultivo das lavouras para produção de milhos especiais, como o minimilho ou “baby 

corn” (PAULA et al. 2014).  

O minimilho é o fruto da colheita da inflorescência feminina, antes da 

fertilização na forma jovem da planta de milho. Em outras palavras, é a espiga jovem 

antes da formação dos grãos.  
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A Tailândia domina o mercado mundial de minimilho, na produção tanto como 

in natura, como enlatado (TOMÉ, 2002 apud QUEIROZ et al. 2010).  

O consumo do minimilho é cada vez mais crescente no Brasil, sendo 

preferencialmente consumido in natura, em forma de conserva ou picles caseiro. 

Segundo Jesus (2014), além de ter aproveitamento alimentar diversificado, é composto 

por 90% de água exibindo a vantagem de conter baixo teor calórico. Tal fato vem 

aumentando a demanda de indústrias de conservas alimentícias e de produtores 

nacionais com lavouras mais próximas das indústrias a fim de adquirir o produto com 

um preço mais baixo (PAULA et al. 2014). O minimilho tem mostrado grande potencial 

no mercado internacional para os principais países importadores do mundo como 

Estados Unidos e Japão. (PEREIRA FILHO, 2008). 

Existe um padrão de comercialização oriundo da preferência da maioria dos 

consumidores que deve ser respeitado pelas indústrias alimentícias. São utilizadas 

espigas de coloração branco-pérola a amarelo-claro, forma cilíndrica com ovários 

pequenos em fileiras uniformes e simétricas; diâmetro de 10 a 18 mm; comprimento de 

40 a 120 mm (MOREIRA et al. 2014). 

O ciclo do minimilho é considerado curto, e dura cerca de 45 a 70 dias. Essa 

variação se dá pela época de semeadura e condições climáticas que variam de localidade 

para localidade. Assim, o minimilho plantado em locais ou épocas de altas temperaturas 

tem um ciclo mais curto, podendo chegar até a 45 dias em algumas situações. Por isso, o 

minimilho se enquadra como hortaliça. 

Grande parte do processo produtivo assemelha-se ao milho plantado para 

produção de grãos, assim como o manejo da cultura. Porém, além do menor ciclo a 

densidade de plantio deve ser maior quando comparado ao milho para grão. “Para 

grande produção de espiguetas por área, os genótipos utilizados para a atividade devem 

ser prolíficos e semeados com densidade populacional três vezes maior que o milho 

comum, dependendo da cultivar, utilizando-se até 15 sementes por metro linear.” 

(SANTOS et al. 2014, v. 61, p. 122). 

A alta rentabilidade da cultura se dá por vários fatores como, por exemplo, 

menor custo de produção por ter colheita precoce, fator que diminui o uso de defensivos 

agrícolas para controle de pragas e doenças. A cultura “[...] permite até cinco colheitas 

anuais na mesma área de cultivo [...]” (QUEIROZ, 2008 apud SANTOS et al. 2014), 
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considerando que haja irrigação nos períodos de deficiência hídrica. Além disso, o 

produtor tem como subproduto os restos culturais que podem ser utilizados também na 

alimentação de animais por serem ricos em nutrientes, especialmente proteínas 

(LEKAGUL et al. 1981). 

De acordo com Pereira Filho, (2014) o ponto ideal da colheita é de dois dias 

após o aparecimento dos primeiros cabelos, mas deve-se ter cuidado para não quebrar a 

planta, pois ela poderá produzir ainda mais duas ou três espiguetas. 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS DAS CULTIVARES UTILIZADASPARA 

PRODUÇÃO DO MINIMILHO 

Por ser considerada como atividade nova no cenário agrícola brasileiro e por ser 

uma cultura na maioria das vezes de cultivo escalonado, o minimilhoé carente de várias 

informações, como cultivares e época de semeadura. (LOPES 2012; PEREIRA FILHO 

et al. 2009; PEREIRA FILHO et al. 2010; VASCONCELLOS et al. 2001). De acordo 

com Paula (2014), “As pesquisas com minimilho no Brasil estão praticamente se 

iniciando e há uma escassez de informações precisas sobre o tema [...]”.  

Normalmente utilizam-se cultivares de milho pipoca, milho doce ou milho 

comum para produção de minimilho, pois não existem cultivares comerciais específicas 

para esta finalidade. Segundo Moreira et al. (2014) existem programas de melhoramento 

genético buscando selecionar cultivares específicas para minimiho adaptadas ao clima 

tropical. Abaixo estão descritas as principais características das cinco cultivares que 

serão utilizadas no trabalho. Como não há avaliações agronômicas oficiais sobre os 

híbridos, todas as informações abaixo são da fornecedora das sementes. 

2.2.1 RB9110 PRO 

De acordo com Riber KWS sementes é um híbrido simples que tem dentre as 

características agronômicas: baixo porte, baixa inserção da espiga, arquitetura 

semiereta, sabugo branco e ciclo superprecoce.  

2.2.2 RB9108 PRO 

De acordo com Riber KWS sementes,o RB9108 PRO é também um híbrido 

simples e possui como características agronômicas alto porte de planta, alta inserção da 

espiga, arquitetura semiereta, sabugo branco e ciclo precoce.  
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2.2.3 RB9004 PRO 

De acordo com Riber KWS sementes, o híbrido simples RB9004 PRO possui 

como características agronômicas; porte médio de plantas, inserção da espiga na altura 

média, arquitetura semiereta, sabugo branco e ciclo semiprecoce.  

2.2.4 RB9077 PRO 

De acordo com Riber KWS sementes, o híbrido simples RB 9077 PRO possui 

características agronômicas; alto porte de plantas, alta inserção da espiga, arquitetura 

semiereta, sabugo branco e ciclo normal.  

2.2.5 RK3014 

De acordo com Riber KWS sementes, o híbrido RK3014 tem tolerância ao 

acamamento e quebramento, elevado potencial produtivo e alto desempenho em grãos e 

silagem.  

 

2.3 NUTRIÇÃO E ADUBAÇÃO MINERAL DO MINIMILHO 

 As plantas necessitam de 17 nutrientes essenciais para completar seu ciclo, os 

quais são divididos em macro (C, H, O, N, P, S, K, Ca e Mg) e micronutrientes 

(LEMOS, 2008). Normalmente como o C, H, O são fornecidos pela água e CO2, todos 

os demais devem ser fornecidos, via adubação, de acordo com exigência de cada 

cultura.  

A adubação do minimilho, como de qualquer cultura depende da disponibilidade 

de nutrientes no solo, avaliada pela análise do solo e da expectativa de produtividade. 

No caso do milho, há diversas informações na literatura para produção de milho para 

grão e para silagem. Também, destacam-se as informações referentes à extração e 

exportação de nutrientes pela cultura (COELHO, 2006).  

No entanto, não há informações na literatura sobre adubação, extração e 

exportação da cultura destinada à produção de minimilho. 

O manejo de adubação é um dos fatores mais importantes no sistema de 

produção, pois o bom manejo minimiza os riscos de perda de nutrientes, garantindo a 

extração na quantidade correta pela planta e contribuindo com questões ambientais. 

Dentre os conhecimentos para auxiliar neste manejo está o conhecimento das exigências 
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nutricionais da planta e do acúmulo dos nutrientes em diferentes fases de seu 

desenvolvimento. (SANTOS et al. 2014). 

Os nutrientes são absorvidos durante todo ciclo da planta, porém, em 

determinadas fases de seu desenvolvimento existe uma absorção maior ou menor de 

determinados nutrientes, a este fator dá-se o nome de marcha de absorção de nutrientes. 

Essa marcha é influenciada pelo clima, pela cultivar e sistemas de cultivo. (COELHO & 

FRANÇA, 2006). Ainda segundo estes autores, as perdas por lixiviações nos diferentes 

tipos de solo, associada às informações anteriores é fator importante para definição de 

parcelamento da adubação, principalmente em condições de cultivo irrigado. 

Acredita-se que a dependência de fertilidade do solo e adubação da cultura do 

minimilho é menor, quando comparado com a produção de milho para grão ou silagem, 

pois o milho é colhido antes da fertilização. Segundo Santos et al.(2014),como o 

minimilho é colhido precocemente, tanto as quantidades de nutrientes, quanto o 

parcelamento desses podem ser diferenciados necessitando de experimentos para 

verificar as quantidades ideais. 

2.3.1 Nitrogênio 

O nitrogênio é um elemento que encontra-se na forma orgânica, inorgânica e 

gasosa. É um elemento altamente móvel na planta, ou seja, pode ser redistribuído às 

partes das plantas que mais necessitam dele ou esteja em crescimento. Dessa forma em 

casos de deficiência, esta será observada na planta nas folhas mais velhas. 

O nitrogênio participa como constituinte de muitos componentes da célula 

vegetal, incluindo aminoácidos e ácidos nucleicos (TAIZ e ZEIGER, 2004). Bull (1993) 

cita que além de fazer parte de diversas moléculas de proteína, o nitrogênio apresenta 

importante função como integrante da molécula de clorofila. 

Para a maioria das culturas o nitrogênio é o nutriente mais absorvido e que 

representa o maior custo, comparado aos demais. Dentre diversas condições de clima, 

solo e sistemas de cultivo, experimentos realizados por muitos autores mostram que 

cerca de 70 a 90% dos ensaios de adubação com milho respondem à aplicação de 

nitrogênio (CRUZ et al. 2005). 

Para produção de milho a adubação nitrogenada varia, de modo geral, de 90 até 

270 kg/ha de N, de acordo com a produtividade esperada (OHLAND et al., 2005; 

PAVINATO et al., 2008 apud GOES et al., 2012) isso porque as formas de N 
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disponíveis no solo para absorção da planta, nitrato (NO3) e amônio (NH4) representam 

apenas cerca de 1% do nitrogênio total do solo. Portanto, faz-se necessário a 

recomposição de N ao solo por meio da adubação de cobertura.  

Para Vasconcelloset al. (2008), a recomendação básica para adubação de 

cobertura de minimilho é de 60 kg/ha de N, que deve ser realizada quando o milho se 

encontrar com 4 a 5 folhas bem desenvolvidas. Segundo Vasconcellos et al. (2008), a 

adubação nitrogenada de cobertura é aplicada em menor quantidade devido a colheita 

precoce. Não havendo formação de grãos e, portanto, não havendo grandeexportação 

deste nutriente. A mesma informação é compartilhada por Vasconcellos et al. (2001) e 

Santos et al. (2014). 

Em relação a agricultura irrigada, a quantidade de N em cobertura varia de 100 a 

200 kg/ha, em função do uso de alta tecnologia para obtenção de altas produtividades. 

Estes valores se enquadram aos citados por Souza et al. (2003), que discorre sobre as 

recomendações para adubação nitrogenada em cobertura, variando entre 120 e 150 

kg/ha
-1

. Para o milho, de acordo com Cruz et al. (2008), a absorção do nitrogênio no 

período de 40 a 60 dias após a germinação é a mais intensa. 

Existe um conceito entre produtores e técnicos de que o aumento do número de 

parcelamento de adubações nitrogenadas faz com que aumente a eficiência do uso deste 

nutriente, reduzindo as perdas. Devido às facilidades dos sistemas de irrigação, é 

bastante comum utilizar parcelamento do fertilizante nitrogenado de quatro até oito 

vezes durante o ciclo da cultura (COELHO e FRANÇA, 2006). 

2.3.2 Potássio 

O potássio é o segundo nutriente mais absorvido pelo milho e está relacionado 

com a produção de fito-hormônios envolvidos no crescimento de tecidos meristemáticos 

e também muito importante no processo de fotossíntese (SANTOS et al. 2014). 

Segundo Taiz e Zeiger (2004), o potássio também desempenha funções de ativação 

enzimática, participação ativa no estabelecimento do turgor celular, no transporte de 

carboidratos, na síntese de proteínas, na expansão celular e no movimento estomático 

(MARSCHENER, 1995 apud OLIVEIRA, 2012). 

É um nutriente também altamente móvel na planta, sendo redistribuído onde se 

faz necessário e por isso, em casos de deficiência, os sintomas serão observados nas 

folhas mais velhas. 
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De acordo com Coelho e França (2006), a análise do solo é bastante útil para 

mostrar respostas do milho à adubação potássica, pois tem sido observado um aumento 

na produção, em solos com teores baixos. Ainda segundo os autores, nos solos 

brasileiros a quantidade de potássio disponível geralmente é baixa e, portanto, a 

adubação com este nutriente tem trazido bons resultados.  

A absorção do potássio pela planta de milho ocorre principalmente em sua fase 

inicial. A planta acumula 50% de matéria seca no período de 60 a 70 dias quando já 

absorveu cerca de 90% de sua necessidade total de potássio (COELHO e FRANÇA, 

2006). De acordo com Vasconcellos et al. (2008), até o momento da colheita das 

espiguetas, o milho extraem 190 kg/ha de K2O, destes, 20 kg/ha são exportados para 

espiguetas.  

Em anos com alto déficit hídrico, a aplicação de altas doses de potássio na 

semeadura pode trazer problemas quanto à germinação das sementes. Portanto, 

recomenda-se aplicar parte da dose em cobertura quando esta for superior a 80 kg/ha, e 

deve ser aplicado no máximo até 30 dias após o plantio (COELHO e FRANÇA, 2006). 

Há grande carência de informações no que diz respeito à adubação de nitrogênio 

e potássio para produção do minimilho, tal fator é confirmado por Santos et al (2014) e 

Matias Júnior et al. (2012), justificando a necessidade desse estudo. 

2.3.3 Aminoagro RAIZ 

Aminoagro Raiz é registrado no Ministério da Agricultura como fertilizante 

organomineral foliar classe A. Sua composição é basicamente Matéria Orgânica Total 

(195,50 g/l), Carbono Orgânico Total (115,00 g/l), Nitrogênio (solúvel em água) 

(126,50 g/l) e Potássio (K2O solúvel em água) (11,50 g/l) de acordo com a empresa 

fornecedora. Justifica-se seu uso a falta de informações na literatura sobre fertilizantes 

organomineral para aplicação foliar na cultura do minimilho.  

2.3.4 AminoagroALGA 

Aminoagro Alga é registrado no Ministério da Agricultura como fertilizante 

organomineral foliar classe A. Sua composição é basicamente Matéria Orgânica Total 

(149,50g/l), Carbono Orgânico Total (92,00 g/l), Nitrogênio (solúvel em água) (115,00 

g/l), Manganês (solúvel em água) (11,50 g/l) e Zinco (solúvel em água) (5,75 g/l) de 

acordo com a empresa fornecedora. Justifica-se seu uso a falta de informações na 



9 
 

literatura sobre fertilizantes organomineral para aplicação foliar na cultura do 

minimilho.  

 

2.4 UTILIZAÇÃO DAS PLANTAS REMANESCENTES NA ALIMENTAÇÃO 

ANIMAL. 

Após a colheita das espigas ainda não fertilizadas resta ainda no campo o 

material verde que também pode ser usado na alimentação animal na forma de 

volumoso picado verde ou ser conservado na forma de silagem (SOUZA et al., 1990; 

TEIXEIRA et al., 2001). 

As características agronômicas de uma planta servem como base para avaliar a 

melhor cultivar com finalidade de produção de silagem, e o milho é uma das plantas que 

reúne o maior número de qualidades para produção de uma boa silagem. (SANTOS, 

2009). Ela consegue aliar alta produção de matéria seca, bom valor nutritivo e adequado 

teor de carboidratos solúveis, sendo considerada como uma das plantas tropicais que 

produz maior quantidade de energia por unidade de área (FARIA, 1994). Segundo 

Araujo et al. (2010), o milho para silagem apresenta produtividade média de 20-30 t ha
-1

 

de massa verde, porém, existem casos em que seu potencial produtivo é superior a 20 t 

ha
-1

 de massa seca. Para Santos, (2009), a massa seca de forragem deve ser um dos 

principais pontos observados.  

As plantas para produção de minimilho são semelhantes às de milho normal, 

sendo diferenciado apenas pelo manejo adotado, especialmente quanto à densidade de 

semeadura e à época de colheita (ARAUJO et al. 2010). Na alimentação de animais, o 

colmo, as folhas, as palhas e os estilo-estigmas das plantas com finalidade de produção 

de minimilho podem ser utilizados, por serem ricos em nutrientes, especialmente 

proteína. (ARAUJO et al. 2010). 

Na estação seca as gramíneas tropicais apresentam baixa disponibilidade de 

forragem, elevando assim custos de produção, pois os produtores são obrigados a 

suplementarem o rebanho. A silagem de milho é uma das principais fontes de volumoso 

nessa suplementação (ARAUJO et al. 2010), e o subproduto do minimilho trás respostas 

positivas e baixos custos de produção para alimentação animal.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi instalado e conduzido na Fazenda da EPAMIG, localizada em 

Prudente de Morais/MG. Possui coordenadas geográficas 19º 28’55”S e 44º 09’ 18” W 

e altitude aproximadamente 748 metros. 

O solo da área é classificado como latossolo vermelho distrófico de textura 

argilosa, comum na região. A análise química do solo, antes da instalação do 

experimento é apresentada na Tabela 1. 

A área foi irrigada por aspersão (pivô central) (Figura 1) segundo manejo 

adotado baseado na evapotranspiração da cultura. A área foi cultivada anteriormente 

com milho. Antes do plantio do milho foi realizado o preparo do soloda forma 

convencional, com uma aração e duas gradagens. 

Tabela 1: Composição Química do solo da Fazenda da EPAMIG, 2015. 

 

pH1 MO2 P3 K3 Na3 Ca4 Mg4 Al4 H+Al5 SB t T V m B6 
Cu

3 
Fe3 Mn3 Zn3 

 
dag/k

g 
.mg/dm³. ...............................cmolc/dm³....................................... ....%...... 

.................mg/dm³..........................

. 

00

20 
5,1 2,6 10,4 96 0,1 2,6 0,5 0,2 6,8 3,5 3,7 10,2 34 5 0,4 1,8 26,4 17,1 5,4 

20

40 
5 1,6 2 40 0,1 2 0,4 0,1 6,1 2,6 2,7 8,7 30 4 0,3 1,6 33,6 10,4 1,2 

1 pH em água; 2/Colorimetria; 3/Extrator: Mehlich-1; 4/Extrator: KCl I mol/L; 5/pH SMP; 6/Extrator: BaCl2; 7/Extrator; 

Ca(H2PO4)2, 500 mg/L de P em HOAc 2mol/L; 8/Solução equilíbrio de P. SB, Soma de Bases: t, CTC efetiva; T, CTC a pH7; V, 
Saturação por bases; m, Saturação por alumínio; P-rem, Fósforo remanescente; CE, Condutividade Elétrica. Dag/kg = %; mg/dm³ = 

ppm; cmolc/dm³ = meq/100cm³ 

 
 

 

 

 

Figura 1 - Pivô da área experimental da EPAMIG e delimitação da área utilizada 

em círculo amarelo 
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O delineamento experimental utilizado foi blocos casualizados, com três 

repetições, e tratamentos dispostos em esquema fatorial 5x4, envolvendo 5cultivares 

comercias (RB9004 PRO, RK3014, RB9108 PRO, RB9110 PRO e RB9077 PRO) e 4 

estratégias de adubação (1 – N80kg+RAIZ; 2 - N80kg+ALGA; 3 - N80kg + K60kg; 4 – 

N80kg - Controle). A área do experimento foi divida em 60 parcelas, representando 5 

(cinco) cultivares. As parcelas foram constituídas de quatro fileiras de 5 metros 

espaçadas em 0,9 metros, sendo as duas centrais consideradas como úteis para coleta de 

dados. 

O experimento foi realizado de Abril a Junho de 2015. A semeadura foi 

realizada de forma manual no dia 17/04/2015, plantio extemporâneo, utilizando o adubo 

de formulação NPK 04-30-10, na dose de 300 kg ha
-1 

no sulco de plantio (Figura 2). A 

germinação (Figura 3) aconteceu no dia 24/04/2015. 

  
Figura 2 e Figura 3- Plantio manual e milho germinado 

 

Foram realizados 4 (quatro) tratamentos, a saber: 1 – N80kg+RAIZ; 2 - 

N80kg+ALGA; 3 - N80kg + K60kg; 4 – N80kg - controle. O primeiro tratamento 

(N80kg+RAIZ) foi realizado no dia 06/05, quando o milho se encontrava com 3 (três) 

folhas. O segundo tratamento (N80kg+ALGA) foi realizado no dia 18/05, quando o 

milho se encontrava com 5 folhas, o terceiro e o quarto tratamentos (N80kg+K60kg) e 

(N80kg - controle) foram realizadosno dia 30/5, quando o milho se encontrava com 6 

folhas. 

As aplicações dos adubos foliares e enraizador ALGA e RAIZ foram realizadas 

com o auxilio de uma bomba costal de 20 litros com bombeamento manual. Os produtos 

foram aplicados de acordo com as instruções dos fabricantes para a cultura do milho.  

Os dados foram coletados nos dias 11 e 13/06/2015. No dia 11 foram coletadas 

plantas que se encontravam no espaço de 1metro das duas linhas centrais de cada 
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parcela e pesadas, obtendo-se a Massa Verde da Parcela (MVP) (Figura 4). 

Posteriormente, o material coletado foi picado, pesado e colocado em um saquinho de 3 

kg obtendo-se a Massa Verde da amostra (MVA) (Figura 5). Ao final deste processo os 

saquinhos foram colocados na estufa com temperatura de 65ºC até atingir massa 

constante.  

No dia 13 obtiveram-se médias do diâmetro e altura de 5 (cinco) plantas de cada 

parcela. No dia 14/06 foram pesados os saquinhos com material já seco para obter a 

Massa Seca da amostra (MSA).  

 
Figura 4 – Plantas pesadas para obtenção de 

MVP 
 

 
Figura 5 – Plantas picadas e pesadas para 

obtenção de MVA 

 

 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância com o auxílio do 

programa estatístico SISVAR (FERREIRA, 2000), e para as diferenças significativas 

identificadas pelo teste F foi aplicado o teste de médias de Scott-Knott (5%). 

As variáveis analisadas foram:  

 Altura de plantas: determinada em 5 plantas representativas da área útil 

de cada parcela, pela distância em metros do nível do solo até a inserção 

da folha bandeira; 

 Diâmetro de plantas: determinada em 5 plantas representativas da área 

útil de cada parcela medidas no segundo entrenó; 

 Massa Verde da Parcela: determinada pela coleta de plantas em um 

espaço de 1 metro das duas linhas centrais e pesada no campo; 

 Massa Seca da Parcela: determinada após secagem do material em estufa. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A MVP dos híbridos não variou nos tratamentos que receberam 60 kg/ha de K2O 

ou o tratamento raiz juntamente com 80 kg/ha de N (Tabela 2). Independentemente da 

adubação, de maneira geral, observa-se que a cultivar RB9004 proporcionou sempre 

massa verde inferior às demais e a cultivar RB9077 foi sempre superior às demais. 

Contudo, na cultivar com menor produção de massa verde (RB9004) houve 

resposta quando se usou as alternativas de fertilização. É relevante destacar que a 

adição de potássio (N80kg + K60kg) ao N em cobertura (N80kg) provocou efeitos 

positivos na produção de massa verde forrageira para essa cultivar, mas o mesmo não 

se observa para a massa seca (Tabelas 2 e 3). 

Em trabalho realizado por PEREIRA (2011), onde avaliou-se o desempenho 

agronômico e forrageiro de minimilho e milho verde em diferentes épocas de 

semeadura e idades de corte das plantas remanescentes, a produção de massa seca da 

parte aérea diminuiu à medida que se aumentou as idades de corte das plantas de milho 

apresentando maior produção de massa seca de parte aérea quando o corte das plantas 

ocorreu no mesmo dia da colheita das espigas. Obteve-se também maior produção de 

massa seca em semeadura de milho realizada em abril. Além disso, a semeadura de 

minimilho realizada em agosto proporcionou maiores produções de massa seca e massa 

verde das plantas remanescentes e para lavouras semeadas em agosto e em abril, a 

produção de massa seca da parte aérea das plantas remanescentes aumenta com o 

avanço da idade de corte das plantas. 

Os comportamentos observados para a produção de massa seca e de massa verde 

permite destacar a cultivar RB9077, como cultivar de maior produção de massa 

forrageira (Tabela 3). Também possibilita, para algumas cultivares, afirmar ser o uso de 

produtos enraizadores e adubos foliares interessantes para incremento da produção de 

forragem. 

Araujo et al. (2010) analisou produção de fitomassa (massa verde e fresca) dos 

resíduos da cultura do minimilho e encontrou massa seca com valor médio de 17,05 t 

ha
-1

, que foi superior ao encontrado por Lima et al. (2007) para cultura do milho para 

silagem, 14.842 Kg ha
-1

 e superior também aos valores encontrados por Mittelmann et 

al. (2005), onde as médias variaram de 11,27 a 14,83 t ha
-1

 para produção de massa 
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seca. Menores valores foram encontrados por Almeida Filho et al. (1999) com 12,72 e 

12,62 t ha
-1 

de massa seca para os híbridos que se destacaram. 

Cruz et al. (2001) encontrou valores que variaram entre 4.590 e 22.180 Kg/ha
-1

 

de produtividade de massa seca de milho quando estudadas diferentes cultivares de 

milho.  

Tabela 2-Massa verde da parcela decultivares submetidas a diferentes estratégias de 

fertilização da cultura para produção de minimilho. UFSJ, Sete Lagoas, MG, 2015. 

CULTIVAR 

ADUBAÇÃO  

Média 

(g) 

N80+Alga 

(g) 

N80+K60 

(g) 

N80+Raiz 

(g) 

N80 

(g) 

RB9004 286,0 Ab 357,3 Aa 324,7 Aa 202,0 Bc 292,5 c 

RK3014 390,7 Ab 414,0 Aa 388,7 Aa 476,0 Aa 417,3 b 

RB9108 406,7 Ab 417,3 Aa 399,3 Aa 372,0 Ab 398,8 b 

RB9110 373,3 Ab 393,3 Aa 388,7 Aa 386,0 Ab 385,3 b 

RB9077 509,3 Aa 494,7 Aa 436, 0 Aa 502,0 Aa 485,5 a 

Média 393,2 A 415,3 A 387,5 A 387,6 A  
Média com as mesmas letras minúsculas na coluna não diferem entre si pelo teste Scott-Knott a nível de 

5%. 

Média com as mesmas letras maiúsculas na linha não diferem entre si pelo teste Scott-Knott a nível de 

5%. 

 

Para Massa Seca da Parcela (MSP) não se observou diferença significativa entre 

as adubações adotadas, independentemente da cultivar. Contudo, independentemente da 

adubação, a cultivar RB9077 PRO foi superior às demais e a cultivar RB9004 PRO foi 

sempre inferior às demais, ou seja, sempre a cultivar RB9077 PRO obteve maiores 

valores de Massa seca. Pode-se também inferir que as cultivares RK3014 e RB9108 

responderam bem as adubações adotadas para produção de massa seca (Tabela 3) com 

valores pouco abaixo da RB9077 PRO. 

Em trabalho realizado por Alvarez et al. (2006) que avaliou produção de 

forragem e grãos de milho em diferentes densidades e espaçamentos de entrelinhas, 

observou-se maiores produções de massa seca quando reduziu o espaçamento de 0,9 m 

para 0,7 m, independentemente da densidade e do ano de plantio. Observou-se também 

que o aumento da densidade de 55.000 plantas ha
-1 

para 75.000 plantas ha
-1 

proporcionou aumento de produção de massa seca e de grãos além de maiores alturas de 

plantas, independentemente do ano de plantio e espaçamento adotado.  
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Tabela 3- Massa seca da parcela dascultivares submetidas a diferentes estratégias de 

fertilização da cultura para produção de minimilho. UFSJ, Sete Lagoas, MG, 2015. 

CULTIVAR 

ADUBAÇÃO  

Média 

(g) 

N80+Alga 

(g) 

N80+K60 

(g) 

N80+Raiz 

(g) 

N+80 

(g) 

RB9004 42,0 Ab 51,3 Aa 40,0 Ab 32,0 Ac 41,3 c 

RK3014 61,3 Aa 56,0 Aa 58,7 Aa 56,0 Ab 58,0 b 

RB9108 58,0 Aa 58,7 Aa 57,7 Aa 49,0 Ab 55,8 b 

RB9110 53,0 Ab 51,0 Aa 59,3 Aa 49,0 Ab 53,1 b 

RB9077 73,3 Aa 70,0 Aa 64,0 Aa 73,0 Aa 70,1 a 

Média 57,5 A 57,4 A 55,9 A 51,8 A  
Média com as mesmas letras minúsculas na coluna não diferem entre si pelo teste Scott-Knott a nível 

de5%. 

Média com as mesmas letras maiúsculas na linha não diferem entre si pelo teste Scott-Knott a nível de 

5%. 

No trabalho realizado por Aminura et al. (2005) sobre aplicação de produtos 

organominerais líquidos comerciais e experimentais, é o caso dos produtos que são 

divididos em três grupos: (Grupo Aminolom Foliar) A1 e A2, (Grupo Lombrico Mol 

75) L2, L3, L4, L5 e L6, (Grupo Nobrico Star) N1, N2, N3 e N4, para produção de 

mudas de repolho obteve-se resultados satisfatórios em relação as massas seca e fresca 

da parte aérea com os produtos comerciais Aminolom Foliar e o experimental A1 e com 

todos os produtos do grupo Lombrico Mol 75. 

Para diâmetro de colmo a cultivar RB9077 foi sempre, de maneira geral, 

superior às demais, independentemente da adubação. O inverso pode se dizer para 

cultivar RB9004 que proporciona menores valores de diâmetro. Contudo, cabe destacar 

também a cultivar RK3014 que proporcionou, secundariamente, bons valores (Tabela 

4).  

Tabela 4– Diâmetro de colmo de cultivares submetidas a diferentes estratégias de 

fertilização da cultura para produção de minimilho. UFSJ, Sete Lagoas, MG, 2015. 

CULTIVAR 

ADUBAÇÃO  

Média 

(mm) 

N80+Alga 

(mm) 

N80+K60 

(mm) 

N80+Raiz 

(mm) 

N+80 

(mm) 

RB9004 1447,7 Ab 1398, 7 Ab 1373,7 Ab 1349,0 Ac 1392,2 d 

RK3014 1598, 3 Bb 1579,0 Ba 1579,3 Bb 1754,0 Aa 1627,7 b 

RB9108 1553,3 Ab 1522,3 Aa 1493,3 Ab 1498,0 Ab 1516,7 c 

RB9110 1486,0 Ab 1384,3 Ab 1428,3 Ab 1333,0 Ac 1407,9 d 

RB9077 1819,3 Aa 1691,0 Aa 1818,3 Aa 1696,0 Aa 1756,2 a 

Média 1580, 9 A 1515,1 A 1538,6 A 1526, 0 A  
Média com as mesmas letras minúsculas na coluna não diferem entre si pelo teste Scott-Knott a nível de 

5%. 

Média com as mesmas letras maiúsculas na linha não diferem entre si pelo teste Scott-Knott a nível de 

5%. 
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O mesmo comportamento observado para diâmetro de colmos se vê para altura 

de plantas, com a cultivar RB9077 proporcionando maiores alturas que as demais e a 

cultivar RB9004 as menores alturas de plantas nesta fase de desenvolvimento da cultura 

(Tabela 5). Destaca-se que, assim como para MVP, a adição de potássio (N80kg + 

K60kg) ao N em cobertura (N80kg) provocou efeitos positivos para altura de plantas da 

cultivar RB9004, mas o mesmo não se observa para diâmetro de colmo (Tabelas 4 e 5). 

Entretanto a de se destacar o momento da colheita das plantas e dos dados de 

altura e diâmetro ter ocorrido no início do estádio 2 (FANCELLI, 1996) quando as 

plantas estavam com oito folhas totalmente desenvolvidas e não atingiram o máximo 

desenvolvimento do seu porte e da sua arquitetura. 

Observa-se também uma relação entre a produção superior de massa verde e na 

massa seca da cultivar RB9077 com maiores valores obtidos de diâmetro e de altura das 

plantas.Vale destacar também que a cultivar RK3014 não respondeu a nenhuma das 

adubações adotadas. 

Almeida Filho et al. (1999) encontraram variação para altura de plantas entre 

1,50 e 1,98 m. Silva et al. (1999) avaliando potencial produtivo de forragens, 

encontraram altura de 2,33 m e produção de massa seca de 10,28 t ha
-1

. Rosa et al. 

(2004) estudando comportamento agronômico de híbridos em milho para produção de 

silagem obtiveram 1,84 m de altura de plantas, 38.144 Kg ha
-1

 de massa verde e 12.471 

kg ha
-1

 de massa seca ensilável. 

Luz et al. (2010) em trabalho realizado com alface encontraram resultados 

positivos quanto a resposta das mudas ao uso de fertilizantes organominerais para seu 

desenvolvimento. Arimura et al. (2005) encontraram resposta positiva para altura da 

parte aérea de todos os produtos organominerais testados. Os dados corroboram com os 

de Lemos (2008) quando os adubos foliares/enraizadores utilizados não influenciaram 

na altura das plantas. 
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Tabela 5–Alturade plantas submetidas a diferentes estratégias de fertilização da cultura 

para produção de minimilho. UFSJ, Sete Lagoas, MG, 2015. 

CULTIVAR 

ADUBAÇÃO  

Média 

(cm) 

N80+Alga 

(cm) 

N80+K60 

(cm) 

N80+Raiz 

(cm) 

N+80 

(cm) 

RB9004 83,3 Ac 87,0 Ab 88,0 Ab 73,0 Bc 82,8 c 

RK3014 99,7 Bb 101,3 Ba 101,0 Ba 112,0 Aa 103,5 a 

RB9108 98,0 Ab 96,3 Aa 89,7 Ab 98,0 Ab 95,5 b 

RB9110 91,7 Ac 92,0 Ab 89,3 Ab 91,0 Ab 91,0 b 

RB9077 111,3 Aa 103,0 Aa 104,3 Aa 106, 0 Aa 106,2 a 

Média 96,8 A 95,9 A 94,5 A 96,0 A  
Médias com as mesmas letras minúsculas na coluna não diferem entre si pelo teste Scott-Knott a nível de 

5%. 

Média com as mesmas letras maiúsculas na linha não diferem entre si pelo teste Scott-Knott a nível de 

5%. 

 

5 CONCLUSÃO 

A cultivar RB9007PRO proporcionou sempre massa seca e massa verde superior 

às cultivares RB9110, RK3014 e RB9004, independentemente da adubação nas 

condições de realização deste trabalho. 

As cultivares RK3014 e RB9108PRO responderam satisfatoriamente com 

produção de massa seca as adubações adotadas. 

As cultivares com menor potencial de produção de massa verde respondem bem 

a adubações foliares e aplicação foliar de enraizadores. 

RB9077 PRO é uma cultivar excelente para produção de massa forrageira nas 

condições de realização deste trabalho. 

Existe uma relação positiva entre a produção superior de massa verde e massa 

seca da cultivar RB9077 com maiores valores de altura e diâmetro de plantas.  
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