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RESUMO 

 

 

O objetivo deste trabalho foi analisar estratégias de fertilização em cobertura, para 

produção do milho verde. O experimento foi conduzido na área experimental da UFSJ, 

Campus Sete Lagoas. O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados, 

com 4 repetições e tratamentos dispostos em esquema fatorial 4 x 4, sendo quatro 

cultivares (RB 9004 PRO, RB 9005 PRO, RB 9077 PRO, RK 3014) e quatro estratégias 

de adubação (N+ K; N+ K + ALGA; ALGA; Controle). A área experimental foi dividida 

em parcelas de 4 fileiras de 5 metros espaçadas em 0,5 m, sendo as duas centrais viáveis 

para coleta de dados. O plantio foi realizado no dia 17/12/2015 e a colheita no dia 

23/03/2016. Foram avaliados: altura de inserção da espiga, altura de planta, 

florescimento, peso de espiga com palha, peso de espiga sem palha, comprimento de 

espiga, diâmetro de espiga, sólidos solúveis, massa verde e massa seca. As cultivares RK 

3014 e RB 9077 proporcionam maiores altura de plantas e de inserção de espigas em 

relação às demais, porém semelhantes entre si. A adubação N+K antecipa o florescimento 

das cultivares RB 9004 e RK 3014. Entretanto, a cultivar RB 9005 foi sempre a de 

florescimento mais precoce. A cultivar RB 9004 não tem o diâmetro de espiga 

influenciado pelas estratégias de adubação. Contudo, as demais cultivares apresentam 

maior diâmetro de espiga com a aplicação de apenas o fertilizante organomineral ALGA 

e na testemunha. A cultivar RB 9005 proporciona espigas mais compridas, enquanto a 

RK 3014 tem um maior grau brix que as demais. As cultivares RB 9004 e RB 9005 se 

mostram superiores às demais quanto à produção de massa verde e massa seca. A 

produção de massa verde, massa seca, a altura das plantas, altura de inserção de espiga e 

o brix de cultivares de milho para produção de espigas verdes são potencializadas com 

aplicação de N e K em cobertura, sem incremento com adição de adubação foliar. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this work was to analyze strategies of fertilization in coverage, for 

production of corn.  The experiment was conducted in the experimental area of UFSJ, 

Campus Sete Lagoas. The experimental design was of randomized blocks, with 4 

repetitions and treatments arranged in factorial scheme 4 x 4, four cultivars (9004 9005 

RB PRO, RB PRO, RB 9077 PRO, RK 3014) and four strategies of fertilization (N + K; 

N + K + SEAWEED; SEAWEED; Control). The experimental area was divided into 

parcels of 4 rows of 5 m spaced at 0.5 m, being the two viable centers for data collection. 

The planting was held on 12/17/2015 and the harvest in 3/23/2016 day. Were evaluated: 

height of insertion of the ear, plant height, flowering, Tang weight with straw, cob weight 

without straw, Spike length, Spike, soluble solids, green mass and dry mass.  The cultivars 

RK 3014 and RB 9077 provide greater plant height and insertion of spikes in relation to 

others, but similar to each other. The N + K fertilization anticipates the flourishing of 

cultivars RB 9004 and RK 3014. However, cultivating RB 9005 has always been to earlier 

flowering. Cultivating RB 9004 doesn't have the diameter of ear influenced by 

fertilization strategies. However, the other cultivars have a higher diameter of the cob 

with only the organomineral fertilizer and SEAWEED on the witness. Cultivating RB 

9005 provides longer spikes, while the RK 3014 has a higher brix degree than the other. 

The RB 9005 and RB 9004 cultivars are superior to the other as the production of green 

mass and dry mass. The production of green mass, dry mass, the height of the plants, 

height of insertion of the cob and the brix of corn cultivars for production of green ears 

are potentiated with application of N and K in coverage, no increase with addition of 

foliar fertilization.  
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1 INTRODUÇÃO 

O milho (Zea mays) é uma das plantas mais difundidas no mundo e também uma 

das mais importantes. É usada na alimentação animal, sendo base na formulação de 

rações; na indústria, para produção de etanol, óleo, bebidas, entre outros; e para 

alimentação humana. 

Há pelo menos 7000 anos o milho participa da história alimentar mundial. Os 

primeiros registros de seu cultivo foram feitos em ilhas próximas ao litoral mexicano, 

mas rapidamente a cultura se espalhou por todo o país. 

No Brasil o milho já era cultivado pelos índios antes mesmo da chegada dos 

portugueses, já que eles utilizavam o grão como um dos principais itens de sua dieta. Mas 

foi com a chegada dos colonizadores, cerca de 500 anos atrás, que o consumo do cereal 

no país aumentou consideravelmente e passou a integrar o hábito alimentar da população. 

O milho, quando colhido para consumo in natura, apresentando grãos 

desenvolvidos, mas ainda imaturos (grão leitoso) é chamado de milho verde. É 

comumente usado como matéria prima para a gastronomia podendo ser consumido 

também assado, cozido, em sucos, entre outros. 

A cultura do milho verde sempre foi uma tradição no Brasil e se tornou uma 

alternativa de grande valor econômico para pequenos e médios agricultores em razão do 

bom preço de mercado e da demanda pelo produto in natura.  

A planta de milho pode ser aproveitada praticamente em sua totalidade. Após a 

comercialização das espigas, os restos da planta podem ser aproveitados como incremento 

de renda, na produção de silagem para a alimentação animal. 

O mercado consumidor de milho verde tem se tornado cada vez mais exigente 

quanto à qualidade do produto. Para isso, identificar no mercado cultivares que atendam 

os padrões exigidos pelo consumidor e definir estratégias de fertilização que permitam 

alcançar um produto de qualidade e economicamente viável são de fundamental 

importância.   

Dentro dessa necessidade desenvolveu-se o presente trabalho, com o objetivo 

analisar estratégias de fertilização em cobertura, para produção do milho verde, 

conduzido em sistema de sequeiro na região central de Minas Gerais. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 A Cultura do Milho Verde – Utilização, produção e comercialização. 

O milho é cultivado a mais de 7.000 anos, sua origem não é clara, mas é 

considerado de origem indígena cultivada pelas zonas do México e América Central, onde 

seus achados mais antigos foram encontrados (GALEON, 2016).  

Hoje é um dos cereais mais difundidos e consumidos em todo o mundo. Por se 

tratar de uma cultura altamente domesticada, possibilitou o desenvolvimento de cultivares 

que se adaptem a diversas condições climáticas, de modo a permitir seu cultivo com bons 

índices produtivos em quase todo território nacional, durante todo o ano. (BRANDÃO, 

2015) 

Cerca de 116 milhões de toneladas de milho são destinadas ao consumo humano 

no mundo. Ele contribui com cerca de 15 a 20% da ingestão calórica diária na alimentação 

de mais de 20 países. (YARA, 2016) 

No Brasil, o milho atualmente é considerado a segunda cultura mais explorada no 

país pela agricultura. A produção de milho vem se consolidando a cada ano, como 

demonstram os dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab, Set/15): onde 

o cereal representou 40% da produção de grãos do país na safra 14/15, com uma produção 

de 84,72 milhões de toneladas, o que representa um acréscimo de 5,8% em relação à safra 

13/14. 

A alimentação animal é responsável pelo consumo de cerca de dois terços da 

produção mundial de milho, podendo ser colhido com grãos maduros para uso na 

produção de rações para alimentação animal, e também de forma precoce sendo um 

volumoso de alto valor energético para alimentação de bovinos. (YARA, 2016) 

O milho é amplamente utilizado na indústria farmacêutica, papel e celulose, 

mineração e construção, aplicando-se a diversos produtos depois de refinado e 

processado. Esses produtos incluem óleo cozinha, sacos biodegradáveis, papel reciclável, 

embalagens de cartão canelado, detergentes, tintas, tecidos, cosméticos, etanol, 

agroquímicos, entre outros. (YARA, 2016) 

Tal como é importante para alimentação animal e para a indústria de forma geral, 

o milho é uma importante fonte de alimento para humanidade. Quando colhido para 

consumo antes de amadurecer, apresentando grãos desenvolvidos, mas ainda imaturos 
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(grão leitoso) é chamado de milho verde (MATOS, 2007). É comumente usado como 

matéria prima para a gastronomia podendo ser consumido também assado, cozido, entre 

outros (PEREIRA FILHO, 2002). 

São escassas as informações quanto, às áreas destinadas ao plantio e os valores de 

produtividade do milho verde no Brasil. Mas de acordo com os dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 1998) referente ao ano agrícola de 1995/96, 

obteve-se uma produção de 292.138 mil toneladas de espigas. Já o censo também 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2009) referente ao 

ano de 2006, apresentou uma produção de 268.265 mil toneladas de espigas, mostrando 

que não houve incremento na produção de milho verde nos últimos anos. 

Ainda assim com este cenário desfavorável, o cultivo do milho verde permite uma 

maior margem de lucro, suas peculiaridades produtivas e comerciais acarretam em 

maiores valores de mercado quando comparado ao milho para grãos, servindo assim de 

atrativo para pequenos e médios produtores, que buscam uma valorização de seu produto, 

além de contribuir para a geração de empregos, principalmente na época da colheita, que 

é realizada de forma manual (MONTECHESI, 2010).  

Conforme Pereira Filho (2002, p.35) “a época de plantio do milho sem irrigação 

é limitada principalmente pela disponibilidade hídrica, temperatura e pela radiação solar”. 

Ainda segundo este autor, o plantio de milho verde tardio na segunda safra, proporciona 

valores de mercado mais elevados. Porém, os riscos ocasionados pelas variações 

climáticas, principalmente por déficit hídrico, desencorajam o plantio em sequeiro neste 

período. 

Segundo Silva e Paterniani (1985), citado por Tsunechiro e Miura (2012), o milho verde 

deve ser colhido com os grãos no estado leitoso, apresentando de 70 a 80% de umidade. 

O ponto de colheita pode se modificar, em função das variações climáticas resultantes de 

diferentes épocas de semeadura ou da região de plantio. De modo geral, quando a lavoura 

se desenvolve em condições de temperaturas mais elevadas, a colheita poderá ser 

realizada entre 70 a 90 dias após o plantio ou entre 18 a 25 dias após a floração, enquanto 

que nos plantios realizados nos meses mais frios o ciclo pode se prolongar, com colheita 

chegando até 120 dias. 
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Para atender a indústria e o consumo in natura, o milho verde precisa atender a 

alguns requisitos para uma melhor aceitação, como bom empalhamento, boa resistência 

ao murchamento, sabugo branco, espigas maiores que 15 cm de comprimento, diâmetro 

superiores a 3 cm, são características fundamentais para sua comercialização 

(ALBUQUERQUE, 2008). 

2.2 CARACTERÍSTICAS DAS CULTIVARES ULTILIZADAS PARA 

PRODUÇÃO DE MILHO VERDE 

Para a escolha da cultivar adequada, Rodrigues e Pinho (2004) apontam os 

seguintes aspectos: 

 Cultivares geneticamente mais homogêneas e prolíficas; 

 Plantas de porte médio; 

 Plantas com pedúnculo (“calcanhar”) firme; 

 Plantas resistentes ao acamamento; 

 Espigas cilíndricas, baixas, com sabugo grosso, bom empalhamento e 

tamanho padronizado (médio a grande); 

 Grãos grandes, amarelo-claros e dentados, e espigas com grãos imaturos 

na ponta tendem a possuir melhor qualidade que espigas nas quais todos 

os grãos já atingiram o tamanho máximo; 

 Grãos com equilíbrio entre os teores de açúcar e amido; 

 Permanência do ponto de colheita das espigas por longo período; 

 Espigas que tolerem um maior período de comercialização, mantendo o 

sabor, a textura, além de conservar a coloração verde palha. 

Existem no mercado cultivares que apresentam características desejáveis para 

produção de milho verde, entretanto elas podem variar de região para região. Segundo 

Oliveira et al., (1987), a escolha da cultivar está condicionada às exigências do mercado, 

cabendo ao agricultor optar pelo cultivar que melhor atenda a sua necessidade. 

Segue abaixo descrição das principais características das quatro cultivares 

utilizadas no trabalho (Dados: Catálogo 2015/2016 da RIBER SEMENTES KWS). 
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2.2.1 RB9005 PRO 

O híbrido simples RB9005 PRO apresenta grande potencial de produtividade de 

grãos em plantios de verão. Demonstra alta resposta ao manejo nas regiões de cerrado 

alto, principalmente ao investimento em fertilidade do solo e ao monitoramento e controle 

fitossanitário. De ciclo precoce, porte e altura de inserção de espiga médios, arquitetura 

ereta, espigas de grande expansão, bem empalhadas e sabugo branco.  

2.2.2 RB9004 PRO 

O híbrido simples RB9004 PRO tem estabilidade de produção, sanidade de 

plantas, raízes e colmo resistentes, acentuado “staygreen”, grande amplitude de adaptação 

às regiões de cultivo, de porte e altura de inserção de espiga médios, arquitetura semiereta, 

sabugo branco e ciclo semiprecoce. Ele tem elevado potencial na produção de grãos de 

qualidade no verão e em cultivos de safrinha.   

2.2.3 RB9077 PRO 

O híbrido RB 9077 PRO possui performance produtiva e sanidade foliar às 

principais doenças de clima tropical o torna confiável nos plantios de verão e abertura de 

safrinha. Apresenta espigas de grande expansão, elevada estabilidade de produção, alta 

resposta ao investimento, resistência ao quebramento de colmo, grãos profundos e 

pesados, acentuado “staygreen”, arquitetura semiereta, sabugo branco e ciclo normal.  

2.2.4 RK3014 

O RK3014 é um híbrido de custo/benefício para plantio nas regiões sul e centro 

no verão e safrinha. Apresenta boa tolerância à limitação hídrica e a níveis intermediários 

de investimento em fertilidade do solo. Recomendado no manejo de áreas novas ou 

plantios tardios, submetidos a maiores riscos climáticos. De ciclo precoce no 

florescimento e enchimento de grãos, com tolerância a acamamento e quebramento, 

elevado potencial produtivo e alto desempenho em grãos e silagem.  

2.3 NUTRIÇÃO E ADUBAÇÃO MINERAL DO MILHO VERDE 

Para uma planta desenvolver-se de maneira normal são necessários uma série de 

nutrientes. Os elementos essenciais para um crescimento adequado são: nitrogênio, 

fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, boro, cloro, ferro, manganês, zinco, cobre, 

molibdênio, níquel e elementos não minerais essenciais, como hidrogênio, oxigênio e 

carbono. Os elementos benéficos são os que promovem o crescimento em várias plantas, 
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mas não são absolutamente necessários para que a planta complete seu ciclo de vida, ou 

que não atue diretamente nela: sílica, sódio, cobalto e selênio (Campos, 2003). 

Os nutrientes indispensáveis são absorvidos pelas plantas em quantidades 

especificas, necessárias para o seu desenvolvimento e podem ser divididos de acordo com 

a concentração relativa nos tecidos da planta em micro e macronutrientes. Os 

macronutrientes N, K, Ca, Mg, P e S fazem parte de moléculas essenciais, são necessários 

em grandes quantidades e tem função estrutural. Os micronutrientes Cl, Fe, B, Mn, Zn, 

Cu, e Mo, fazem parte das enzimas e têm função reguladora, sendo requeridos em 

quantidades menores. Esta divisão não significa que um nutriente seja mais importante 

do que outro, apenas que eles são necessários em quantidades e concentrações diferentes 

(GIRACCA e NUNES, 2006). 

Segundo Coelho (2006), a extração de nitrogênio, potássio, fósforo, cálcio e 

magnésio aumentam com o aumento da produtividade de forma linear, sendo assim, as 

maiores exigências do milho dizem respeito ao nitrogênio e potássio. A quantidade de 

micronutrientes exigidos pela planta de milho são muito pequenas.  

2.3.1 Nitrogênio 

O nitrogênio é um nutriente essencial que mais limita a produção de milho. Este 

macro-nutriente participa na síntese de proteínas e, portanto, é vital para toda a atividade 

metabólica da planta. Sua deficiência provoca reduções graves nas taxas de crescimento 

e expansão foliar da cultura, consequentemente, nas taxas fotossintéticas. Sua deficiência 

é claramente notada nas folhas mais velhas, que apresentam clorose (amarelamento). 

Segundo Muzilli et al. (1989) e citado por Arnuti (2014): 

 Para a tomada de decisão, alguns aspectos devem ser 

considerados, como a demanda de N pelo milho durante seu 

desenvolvimento. A absorção de N pelo milho é intensa no período de 

crescimento vegetativo (entre os 25 a 45 dias), quando a planta chega a 

acumular cerca de 43% do que necessita. Nas fases de crescimento 

vegetativo pleno (8 a 10 folhas ao florescimento), a planta ainda irá 

absorver mais de 31% de suas necessidades totais, o que mostra a 

importância da adequada disponibilidade do N no solo até que seja 

atingido o período de florescimento. 



18 
 

Por se tratar de um nutriente altamente móvel, tanto no solo quanto na planta, é 

recomendado a aplicação do mesmo fracionada quando se desejam produtividades 

elevadas.  

2.3.2 Potássio 

O potássio é o segundo elemento mais absorvido pelo milho, apesar de não fazer 

parte de nenhum composto orgânico dentro da planta é importante na síntese e 

metabolismo de carboidratos, como a fotossíntese e a respiração, enchimento dos grãos, 

translocação de metais pesados, como, por exemplo, o ferro, e no balanço hídrico. Ativa 

as enzimas e controlam suas velocidades de reação, melhora a qualidade dos produtos, 

consequentemente, seu valor nutricional (TAKASU et al.,2012). 

Quando a planta acumula 50% de matéria seca (60 a 70 dias), já absorveu cerca 

de 90% da sua necessidade total de potássio. Em detrimento disso, é recomendável que 

se aplique o fertilizante no sulco de plantio por ocasião da semeadura do milho, 

principalmente em solos deficientes em potássio, em que a aplicação localizada permite 

manter maior concentração do nutriente próximo das raízes, favorecendo maior 

desenvolvimento inicial das plantas (COELHO e FRANÇA, 2006).  

É importante salientar que aplicação de altas doses de potássio na semeadura pode 

trazer problemas quanto a germinação das sementes, portanto, recomenda-se aplicar parte 

da dose em cobertura quando esta for superior a 80 kg/ha. (BRANDÃO, 2015) 

Assim como o nitrogênio, é um elemento altamente móvel na planta e pode ser 

facilmente redistribuído onde se faz necessário, em consequência disto, em casos de 

deficiência, os sintomas serão observados nas folhas mais velhas. 

2.3.4 Aminoagro ALGA 

Aminoagro Alga é registrado no Ministério da Agricultura como fertilizante 

organomineral foliar classe A. Recomendado em períodos em que as plantas necessitam 

de grande disponibilidade de energia (crescimento, floração, frutificação etc.) e de 

quantidades adicionais de nutrientes. É composto basicamente por Matéria Orgânica 

(149,50g/l), Carbono Orgânico (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 o fornecedor. Seu uso justifica-se pela falta de informações na literatura sobre 

fertilizantes organominerais para aplicação foliar na cultura do milho verde. 



19 
 

2.4 APROVEITAMENTO DAS PLANTAS REMANESCENTES PÓS 

COLHEITA  

 Para colheita do milho verde, não é necessário o corte das plantas, que 

permanecem no campo, sendo que algumas ainda ficam espigas fora do padrão comercial.  

Para este fim Pereira Filho (2002) atesta recomendável o uso destas plantas em 

até três semanas após a colheita do milho verde. Durante esse período, a planta continua 

realizando fotossíntese e acumulando carboidrato no colmo. A partir daí o colmo passa a 

perder qualidade rapidamente, devido ao espessamento e lignificação da parede celular, 

cuja fase equivale aos grãos no estádio farináceo–duro. 

O cultivo de milhos especiais, aliado à utilização das plantas remanescentes após 

a colheita das espigas, como alimentação animal na forma de alimento volumoso, surge 

como alternativa viável, econômica e acessível aos produtores brasileiros (RODRIGUES 

et al.,2010). 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido na área experimental da Universidade Federal de 

São João del-Rei, Campus Sete Lagoas, MG, latitude 19º 28’ 32” S, longitude 44º 11’ 

45” W e altitude 770 m (Figura 1), em um Latossolo vermelho distrófico.  

Foi o primeiro ano de cultivo da área, diante deste fato, o preparo do solo foi 

realizado de forma convencional. 

 

Figura 1 - Área experimental da UFSJ e delimitação da área utilizada em amarelo 

O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados, com 4 

repetições e tratamentos dispostos em esquema fatorial 4 x 4, sendo quatro cultivares (RB 

9004 PRO, RB 9005 PRO, RB 9077 PRO, RK 3014) e quatro estratégias de adubação 
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(N+ K; N+ K + ALGA; ALGA; Controle). A área experimental foi dividida em parcelas 

de 4 fileiras de 5 metros espaçadas em 0,5 m, sendo as duas centrais viáveis para coleta 

de dados.  

A semeadura foi realizada manualmente com uma densidade de 5 sementes/metro 

linear (100.000 mil plantas/ha) no dia 17/12/2015. Foram distribuídos 400 kg ha-1 de N e 

K, da formulação NPK 20 00 20 em plantio. As plântulas emergiram no dia 22/12/2015. 

Todos os três tratamentos de adubação em cobertura (N+ K; N+ K + ALGA; 

ALGA; Controle) foram realizados no dia 27/01/2016 com plantas no estágio V6-folhas. 

A fertilização com o adubo foliar (ALGA) foi realizada com auxílio de um 

pulverizador costal de 20 litros. A mistura foi preparada e aplicada de acordo com as 

instruções dos fabricantes para a cultura do milho. 

Os dados gerados faram submetidos a análise de variância com o auxílio do 

programa estatístico SISVAR (FERREIRA, 2000), onde as médias foram comparadas 

pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.  

No dia 23/03/2016 o experimento foi colhido, onde as seguintes características 

foram analisadas: altura de planta, altura de inserção da espiga, florescimento, peso de 

espiga com palha, peso de espiga sem palha, comprimento de espiga, diâmetro de espiga, 

brix, massa verde e massa seca. 

A altura de planta (Figura 2) e altura de inserção da espiga (Figura 3), foram 

determinadas pela distância entre a base e a altura de inserção da folha bandeira e pela 

distância entre a base e a altura de inserção da primeira espiga, respectivamente. 

Observou-se 5 plantas por parcela e posteriormente foi feita a média entre elas. 

                                

                   Figura 2 - Altura de planta                  Figura 3 - Altura de inserção da espiga 
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    Determinou-se o florescimento masculino, pelo número de dias após a 

semeadura, até o dia em que 50% das plantas da parcela apresentavam pendões emergidos 

e anteras expostas. 

Para determinar o peso de espiga com palha, peso de espiga sem palha, 

comprimento de espiga, diâmetro de espiga e o brix: foram coletadas 15 espigas (1 por 

planta) das duas linhas centrais de cada parcela, e mensuradas com o auxílio de balança 

de precisão (Figura 4), paquímetro (Figura 5) e refratômetro digital (Figura 6). 

                           

                   Figura 4 - balança de precisão                      Figura 5 - Paquímetro       

 

       Figura 6 - Refratômetro digital 

Para obtenção da Massa verde foram coletadas e pesadas 15 plantas disposta nas 

duas linhas centrais de cada parcela, sem as espigas. A partir daí foi obtida a massa verde 

da parcela. A Massa verde contida na área útil da parcela é convertida para 1 hectare. 

Este material foi triturado e disposto em sacos de papel, pesados novamente, para 

se obter a massa verde da amostra e posteriormente conduzidos a estufa (Figura 7 e 8) a 

65,5ºC até obtenção da massa seca constante. Após o processo, os sacos foram pesados 

novamente, para obter a massa seca das amostras, permitindo a obtenção da MS da 

parcela empregando uma regra de três. A MS contida na área útil da parcela é convertida 

para 1 hectare. 
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        Figura 7 - Plantas dispostas na estufa               Figura 8 - Plantas pesadas 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os valores inferiores das características agronômicas analisadas no presente 

trabalho, muito provavelmente, se devem ao longo veranico que houve em Sete Lagoas 

durante o período de realização do experimento. A (Tabela 1) evidencia o déficit hídrico 

sofrido pelas plantas, principalmente entre o 5º ao 7º decêndio, que contribuiu para uma 

resposta inadequada na adubação de cobertura em um período de alta demanda na 

absorção de nutrientes (florescimento).  

 

Tabela 1 - Dados de precipitação de Sete Lagoas no período de condução do experimento 

(INMET) 

As cultivares RK 3014 e RB 9007 apresentaram ALTE superiores às demais e 

semelhantes entre si, independente da estratégia de adubação adotada (Tabela 2). Dessas 

estratégias de adubação, N+K proporcionou maior altura; contudo, para a cultivar RB 

9004 as estratégias de adubação pós-plantio proporcionaram ALTE semelhantes entre si, 

mas também superiores à testemunha. Observou-se também, que somente a adubação 

foliar não apresentou incremento na ALTE para as cultivares adotadas, excetuando a RB 

9004, permitindo inferir que apenas com a adubação de cobertura N+K já se consegue 

maiores valores de altura de inserção de espiga. 

Florescimento 
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Segundo Siqueira et al. (2009), a altura de inserção de espiga é o fator que mais 

contribui para o acamamento de plantas, quanto mais alta estiver mais suscetível vai estar 

ao acamamento.  

O mesmo comportamento foi observado nas condições deste trabalho, portanto, 

pode-se inferir que as cultivares utilizadas apresentaram boa resistência ao acamamento. 

Quanto a essa característica, Rocha (2008) não observou quebra de colmo nem 

mesmo nas densidades mais altas, nas quais o diâmetro do colmo é menor. Portanto todas 

as cultivares apresentaram ponto de inserção adequado para um bom equilíbrio da planta.  

Tabela 2 - Altura de inserção de espiga (m) obtida de cultivares submetidas a diferentes 

estratégias de fertilização para produção de milho verde. UFSJ, Sete Lagoas, MG, 2016. 

Cultivar Teste Alga NK + Alga N + K Média 

RB 9005 0,537 Cb 0,730 CBa 0,660 Bb 1,027 Acb 0,738 b 

RB 9004 0,472 Bb 0,775 Aa 0,767 Aba 0,947 Ac 0,740 b 

RB 9077 0,790 Ca 0,650 CBa 0,907 Ba 1,165 Aba 0,878 a 

RK 3014 0,762 Ca 0,642 CBa 0,910 Ba 1,262 Aa 0,894 a 

Média 0,640 C 0,699 C 0,811 B 1,100 A Geral = 0,812 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si, pelo teste de Tukey, 

ao nível de 5% de probabilidade. Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha não 

diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

De maneira geral, assim como na inserção de espiga, as cultivares RB 9077 e RK 

3014 apresentaram altura maior que as demais (Tabela 3); a RB 9004 foi a que a presentou 

alturas de plantas menores nas condições deste trabalho. No que se refere a estratégia de 

adubação adotada, os maiores valores de ALTP foram somente com a adubação N+K em 

cobertura (Tabela 4). 

Comportamento parecido foi encontrado por Brandão (2015), [...] ó qual relata 

que a cultivar RB 9077 proporcionou maiores alturas que as demais e a cultivar RB9004 

as menores alturas de plantas [...]. 

A média geral de ALTP encontrada para o presente experimento foi de 1,377 m. 

Como já era esperado, devido as condições climáticas adversas no período de sua 

realização, os valores de ALTP foram significativamente inferiores aos encontrados por 

Rodrigues Júnior et al. (2014), que obtiveram valores médios de 2,22 m.  
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Tabela 3 - Altura média de Plantas (m) obtida de cultivares para produção de milho verde. 

UFSJ, Sete Lagoas, MG, 2016. 

Cultivar Alt. Média 

RB9004 1,268 C 

RB9005 1,296 CB 

RK3014 1,451 BA 

RB9077 1,494 A 

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na coluna não diferem entre si, pelo teste de Tukey, 

ao nível de 5% de probabilidade. 

Tabela 4 - Altura média de Plantas (m) submetidas a diferentes estratégias de fertilização 

para produção de milho verde. UFSJ, Sete Lagoas, MG, 2016. 

Adubação Alt. Média 

Teste 1,256 B 

Alga 1,344 B 

NK + Alga 1,355 B 

N + K 1,553 A 

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na coluna não diferem entre si, pelo teste de Tukey, 

ao nível de 5% de probabilidade. 

A cultivar RB 9005 foi sempre a de florescimento mais precoce independente da 

adubação (Tabela 4), já a RB 9077 teve o florescimento mais tardio. Notadamente, para 

as cultivares RB 9004 e RK 3014 a adubação N+K proporcionou antecipação do 

florescimento. De maneira geral, todas as cultivares demonstraram diferenças 

significativas entre as médias de tempo de florescimento e esse comportamento se 

adequou ao determinado pelo fabricante em termos de ciclo. 

Aguiar (2012) também observou diferenças significativas entre as médias dos 

híbridos experimentais para o florescimento. [...] porem, não foram encontradas 

diferenças significativas entre os tratamentos com alto e baixo teor de N, 

independentemente das variáveis avaliadas.  

Tabela 5 - Florescimento em dias após o plantio, obtidas de cultivares submetidas a 

diferentes estratégias de fertilização para produção de milho verde. UFSJ, Sete Lagoas, 

MG, 2016. 

Cultivar Teste Alga NK + Alga N + K Média 

RB 9005 62 Ad 62 Ad 62 Ad 62 Ad 62 d 

RB 9004 68 Ac 68 Ac 68 Ac 63 Bc 66,7 c 

RB 9077 70 Ab 70 Ab 70 Ab 70 Aa 70 a 

RK 3014 71 Aa 71 Aa 71 Aa 64 Bb 69,25 b 

Média 67,75 A 67,75 A 67,75 A 64,75 B Geral = 67 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si, pelo teste de Tukey, 

ao nível de 5% de probabilidade. Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha não 

diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 
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O presente trabalho não apresentou diferenças significativas referente ao peso de 

espiga com palha e sem palha, onde as respectivas médias gerais foram: 195 g e 164 g. 

A cultivar RB 9005 proporcionou espigas mais compridas (Tabela 6), sendo que 

foi a única entre as cultivares com valores médios de COPE dentro do padrão de mercado. 

As demais cultivares foram semelhantes entre si. Quanto a adubação em cobertura, não 

houve diferenças significativas entre os tratamentos. 

Silva e Silva (2003), avaliaram os efeitos da aplicação de N e das densidades de 

plantio sobre o rendimento de espigas de milho verde, e verificaram aumento no 

rendimento em doses mais elevadas de nitrogênio.  

Palhares (2003), Barbieri et al. (2005), Silva et al. (2007), Vieira (2007) e Rocha 

(2008) verificaram que o aumento da população de plantas promove a redução do 

comprimento de espigas. 

 Portanto, a população de plantas adotada pode também ter influenciado de forma 

negativa nos valores de comprimento de espiga, que se encontram abaixo do padrão de 

mercado. 

Aguiar et al. (2012) não identificou diferenças significativas entre as cultivares 

em relação ao comprimento e ao diâmetro de espiga. Com média de COPE de 14,11 e de 

diâmetro de espiga a 4,6 cm. 

Tabela 6 - Comprimento de espiga obtido de cultivares submetidas a diferentes estratégias 

de fertilização para produção de milho verde. UFSJ, Sete Lagoas, MG, 2016. 

Cultivar Comp. Médio 

RB 9077 13,9 B 

RB 9004 14,2 B 

RK 3014 14,1 B 

RB 9005 16,4 A 

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na coluna não diferem entre si, pelo teste de Tukey, 

ao nível de 5% de probabilidade. 

Todas as cultivares apresentaram valores médios de diâmetro de espiga acima dos 

padrões exigidos pelo mercado independente do tratamento empregado. A cultivar RB 

9004 não teve seu diâmetro de espiga influenciado pelas estratégias de adubação (Tabela 

7). Contudo, as demais cultivares apresentaram maior diâmetro de espiga apenas com a 

aplicação de apenas o fertilizante organomineral ALGA e na testemunha. 

Oliveira Junior (2009) obteve incremento de produtividade na produção de batata 

com a aplicação de fertilizantes organominerais: com aplicação, a produção foi de 521,04 

sacas/ha e, sem a aplicação, foi de 494,05 sacas/ha.  
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Segundo Rodrigues Júnior (2014), o maior parcelamento da adubação nitrogenada 

não gerou incremento para as variáveis número de grãos por fileira, diâmetro de sabugo, 

diâmetro de espiga, massa de 1000 grãos e produtividade.  

 

Tabela 7 - Diâmetro de espiga (cm) obtido de cultivares submetidas a diferentes 

estratégias de fertilização para produção de milho verde. UFSJ, Sete Lagoas, MG, 2016. 

Cultivar Teste Alga NK + Alga N + K Média 

RB 9077 3,668 Aa 3,630 Aa 2,707 Bb 2,619 Bb 3,156 b 

RK 3014 3,543 Aa 3,562 Aa 3,0195 Ab 2,895 Aba 3,255 ab 

RB 9005 3,217 Aa 3,637 Aa 3,366 Aba 3,479 Aa 3,425 ab 

RB 9004 3,309 Aa 3,796 Aa 4,018 Aa 3,311 Aba 3,609 a 

Média 3,434 BA 3,656 A 3,278 B 3,076 B Geral = 3,615 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si, pelo teste de Tukey, 

ao nível de 5% de probabilidade. Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha não 

diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

De maneira geral, a RK 3014 obteve um brix maior que as demais, independente 

da estratégia de adubação adotada (Tabela 8). As demais cultivares foram similares entre 

si. 

Oliveira Junior (2009) não identificou diferenças significativas no teor de sólidos 

solúveis na produção de batata, com a aplicação de fertilizantes organominerais. 

Todas as cultivares apresentaram percentual de sólidos solúveis superiores aos 

encontrados por Diógenes et al. (2011), independente do tratamento aplicado. Esses 

autores obtiveram maior percentual de sólidos solúveis (10,31%) aos 84 dias após a 

germinação. 

  

Tabela 8 - Sólidos solúveis (%) obtidos de cultivares submetidas a diferentes estratégias 

de fertilização para produção de milho verde. UFSJ, Sete Lagoas, MG, 2016. 

Cultivar Teste Alga NK + Alga N + K Média 

RB 9077 15,8 Aa 11,8 Bb 14,1 BAa 15,2 Aba 14,2 b 

RB 9004 12,1 Bb 12,6 BAb 15,2 Aa 15,3 Aba 13,8 b 

RB 9005 12,8 Ab 13,3 Ab 12,6 Aa 13,1 Ab 12,9 b 

RK 3014 16,4 Aa 17,1 Aa 14,5 Aa 17,1 Aa 16,3 a 

Média 14,3 BA 13,7 B 14,1 BA 15,2 A Geral = 14,3 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si, pelo teste de Tukey, 

ao nível de 5% de probabilidade. Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha não 

diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

A adubação em cobertura de apenas N+K teve maior rendimento (Tabela 9), 

independente da cultivar utilizada. Entretanto, as cultivares RB 9004 e RB 9005 se 

mostraram superiores às demais quanto à produção de massa verde. O mesmo 

comportamento foi observado para Massa seca (Tabela 10). 
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Segundo Rodrigues et al. (2010), o aproveitamento forrageiro das plantas 

remanescentes da colheita do milho verde proporciona excelente produção de matéria 

verde, superiores a 30 t/ha. 

A produção de MV observada por BELEZE et al. (2003) variou entre 42,31 kg/ha 

a 47,93 t/ha para uma densidade de 50.000 plantas/há, sendo que os valores de MS 

tiveram o mesmo comportamento, com rendimento máximo de 17,24 t/ha. 

TEIXEIRA et al. (2009) observaram a maior produção para a cultura do milho 

com o espaçamento de 0,80 m e uma população de 60.000 plantas/ha, com um rendimento 

de 53,17 t/ha de MV. 

Os valores de MV e MS observados no presente trabalho para as cultivares RB 

9004 e RB 9005 com N+K em cobertura, são similares aos valores de maior rendimento 

encontrados na bibliografia. 

Tabela 9 - Massa verde (t/ha) obtida de cultivares submetidas a diferentes estratégias de 

fertilização para produção de milho verde. UFSJ, Sete Lagoas, MG, 2016. 

Cultivar Teste Alga NK + Alga N + K Média 

RB 9077 14,2 Ca 16,0 CBa 20,0 Bb 29,0 Ac 19,8 c 

RK 3014 98,0 Cb 96,0 Cb 23,4 Bba 43,6 Ab 21,6 cb 

RB 9005 14,0 Cba 14,80 Ca 20,2 Bb 44,2 Aba 23,3 ba 

RB 9004 9,8 Db 14,20 Ca 25,0 Ba 48,0 Aa 24,2 a 

Média 11,9 C 13,6 C 22,1 B 41,2 A Geral = 22,2 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si, pelo teste de Tukey, 

ao nível de 5% de probabilidade. Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha não 

diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

Tabela 10 - Massa seca (t/ha) obtida de cultivares submetidas a diferentes estratégias de 

fertilização para produção de milho verde. UFSJ, Sete Lagoas, MG, 2016. 

Cultivar Teste Alga NK + Alga N + K Média 

RB 9077 5,6 Ba 6,0 Ba 5,9 Bb 7,9 Ac 6,3 b 

RK 3014 3,7 Cb 3,0 Cb 6,6 Bba 13,9 Ab 6,8 b 

RB 9004 3,4 Db 5,2 Ca 7,4 Ba 14,5 Aba 7,6 a 

RB 9005 5,4 CBa 4,9 Ca 6,7 Bba 15,4 Aa 8,1 a 

Média 4,5 C 4,8 C 6,7 B 12,9 A Geral = 7,27 

 Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si, pelo teste de Tukey, 

ao nível de 5% de probabilidade. Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha não 

diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

5 CONCLUSÕES  

As cultivares RK 3014 e RB 9007 proporcionam maiores altura de plantas e de 

inserção de espigas em relação às demais, porém semelhantes entre si.  
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A adubação N+K antecipa o florescimento das cultivares RB 9004 e RK 3014. 

Entretanto, a cultivar RB 9005 foi sempre a de florescimento mais precoce.  

A cultivar RB 9004 não tem o diâmetro de espiga influenciado pelas estratégias 

de adubação. Contudo, as demais cultivares apresentam maior diâmetro de espiga com a 

aplicação de apenas o fertilizante organomineral ALGA e na testemunha. 

A cultivar RB 9005 proporciona espigas mais compridas, enquanto a RK 3014 

tem um maior grau brix que as demais. 

As cultivares RB 9004 e RB 9005 se mostram superiores às demais quanto à 

produção de massa verde e massa seca. 

A produção de massa verde, massa seca, a altura das plantas, altura de inserção de 

espiga e o brix de cultivares de milho para produção de espigas verdes são potencializadas 

com aplicação de N e K em cobertura, sem incremento com adição de adubação foliar. 
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