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Resumo A produção de milho no Brasil ocorre em duas épocas de plantio. Os plantios 

de verão, ou primeira safra, e mais recentemente a chamada "safrinha", ou segunda 

safra. Resultados de ensaios realizados no Brasil, diante de variadas condições de 

solo, clima e sistemas de cultivo, apresentaram resposta positiva do milho à adubação 

nitrogenada. Este trabalho teve o objetivo de avaliar a melhor época de aplicação da 

adubação nitrogenada de cobertura utilizando o fertilizante formulado 19-04-19 na 

dosagem de 150 kg ha-1. O delineamento experimental foi instalado em blocos 

casualizados, com cinco tratamentos e quatro repetições, completando 20 unidades 

experimentais, divididas em: 1°Tratamento T1: testemunha sem adubação de 

cobertura, 2°Tratamento T2: adubação de cobertura aplicada em v2(duas folhas 

totalmente desenvolvidas), 3° Tratamento T3: adubação de cobertura aplicada em 

v4(quatro folhas totalmente desenvolvidas) 4° Tratamento T4: adubação de cobertura 

aplicada em v6(seis folhas totalmente desenvolvidas), 5°Tratamento T5: adubação de 

cobertura aplicada em v8 (oito folhas totalmente desenvolvidas). Os elementos de 

produção avaliados foram: altura de plantas, altura de inserção de espigas, tamanho 

das espigas, número de fileira por espiga e produtividade de grãos. Todos 

componentes de produção apresentaram maiores resultados no tratamento T3, porém 

estatisticamente a diferença entre os tratamentos não foi significativa. 
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Palavras-chaves: Fertilizante. Produção. Zea mays.   

  

 
 
Introdução  

No Brasil, o cultivo do milho é relevante no cenário econômico e social 

devido, a geração de emprego, seu uso na alimentação humana e animal e ser produto 

de exportação brasileira. Segundo dados da CONAB (2015), o Brasil possui cerca de 

9.587,6 milhões de hectares destinados a produção do milho safrinha, e em igual área, 

empregada para a produção do milho de primeira safra. Na safra 2014/2015 a a 

produção da primeira safra foi de 54.485,1 T. Ribeiro (2005), salienta que o sistema de 

plantio direto, é considerado um processo que revolucionou a agricultura brasileira, ao 

permitir a adoção de um novo sistema de produção - a segunda safra ou safrinha. O 

estado de Goiás apresenta condições de solo e clima altamente favoráveis à produção 

de grãos.  Esses elementos favoráveis foram atrativos para à exploração da segunda 

safra ou safrinha, com culturas de grãos, principalmente com o milho (RIBEIRO, 2005). 

Além dos elementos climáticos, o nitrogênio é considerado um dos maiores fatores de 

produção responsáveis pelo aumento da produtividade e da proteína dos grãos de 

milho. No entanto a relação do nutriente nitrogênio com o solo e a planta é complexa 

refletindo sua eficácia no crescimento e na produtividade das plantas. Sendo assim este 

trabalho teve o objetivo de avaliar a melhor época de aplicação da adubação 

nitrogenada de cobertura utilizando o fertilizante formulado 19-04-19. 

 

 

Material e métodos ou Metodologia  

 

O experimento foi conduzido na Fazenda Cabeceira do Rio Verde, localizado na 

BR 364, km 352, município de Mineiros, região sudoeste do estado de Goiás. O clima 

segundo a classificação de Köppen,(1948) é Aw - com inverno seco e verão chuvoso 

cuja temperatura média do mês mais frio (julho) é maior que 18°C. 



  

Tabela 1 - Análise química do solo da área do experimento, antes da aplicação dos tratamentos e 

plantio do milho, Fazenda Cabeceira do Rio verde, município de Mineiro-GO. 2015 

 

Camadas 

(cm) 

pH MO P K Ca Mg H+Al CTC V 
CaCl2 g/dm3 mg/dm3                           ---------------------------- cmolc/dm3----------------- % 

 

0-20 

 

4,5 

 

19,0 

 

5,6 

 

0,16 

 

1,9 

  

 0,5 

 

6,4 

 

9,1 

 

29,4 

 

A figura abaixo seque com os dados pluviométricos da propriedade no período 

do experimento. 

Figura 1 – Dados pluviométricos do experimento 

 

                    Fonte: Fazenda Cabeceira do Rio verde- Mineiros –GO. 

O delineamento experimental foi instalado em blocos casualizados, com cinco 

tratamentos e quatro repetições, completando 20 unidades experimentais. A unidade 

experimental foi composta de quatro linhas de cinco metros, espaçadas de 0,9 m e 

população de 5 plantas por metro, buscando-se obter 55mil plantas por hectare.  

A área útil foi constituída de duas fileiras centrais, onde foram coletados, nas 

cinco plantas centrais de cada linha, sendo que todos os dados experimentais 

coletados na maturação da cultura. Os elementos de produção avaliados foram: altura 



  

de plantas, altura de inserção de espigas, tamanho das espigas, número de fileira por 

espiga e produtividade de grãos. 

O adubo nitrogenado formulado 19-04-19 foi utilizado como fonte de N. As 

adubações nitrogenadas de cobertura foram realizadas de modo manual, a 20 cm das 

fileiras utilizando a dosagem de 150 kg ha-1. 

O experimento foi realizado somente com uma variedade com quatro épocas 

de adubação distribuídas da seguinte forma: 

1°Tratamento T1: testemunha sem adubação de cobertura 

2°Tratamento T2: adubação de cobertura aplicada em v2(duas folhas 

totalmente desenvolvidas) 

3° Tratamento T3: adubação de cobertura aplicada em v4(quatro folhas 

totalmente desenvolvidas) 

4° Tratamento T4: adubação de cobertura aplicada em v6(seis folhas 

totalmente desenvolvidas) 

5°Tratamento T5: adubação de cobertura aplicada em v8 (oito folhas 

totalmente desenvolvidas). 

 

. 

Resultados e discussão 

 

Foram avaliadas no trabalho as seguintes características: altura de plantas, 

altura de inserção de espigas, tamanho das espigas, número de fileira por espiga e 

produtividade de grãos. 

Tabela 5. Valores médios dos componentes de produção da cultura de milho safrinha, com 
adubação de cobertura com adubo formulado 19-04-19, no município de Mineiros – GO  

Tratamentos 

P 
Sc/ha-1 AP 

(m) 
AE 
(m) 

NFE 
(cm) 

CED 
(cm) 

T1-0(testemunha) 198.57 ns  2.36 ns 1.24 ns 15.70 ns 16.07 ns 
T2-V2 221.70 ns 2.40 ns 1.29 ns 16.00 ns 17.32 ns 
T3-V4 224.25 ns  2.46 ns 1.34 ns 16.57 ns 17.32 ns 
T4-V6 203.10  ns 2.35 ns 1.24 ns 15.30 ns 16.87 ns 



  

T5-V8 213.82 ns 2.36 ns 1.23 ns 15.60 ns 17.10 ns 

Média Geral 212.29 ns  2.39 ns 1.27 ns 15.83  ns 16.94 ns 
CV % 9.82 ns  2.30 ns 4,65 ns 2.31   ns  4.67 ns 
T1: sem adubação; T2: adubação de cobertura aplicada em v2 (150 kg/ha-1 de 19-04-19 );T3: adubação 
de cobertura aplicada em v4 (150 kg ha-1 de 19-04-19);T4: adubação de cobertura aplicada em v6( 150 
kg ha-1 de 19-04-19); T5: adubação de cobertura aplicada em v8(150 kg ha-1 ); P =produtividade sc/ha-1 
AP = altura da planta (m); AE = altura da espiga (m); NFE = número fileira por espiga (cm); CED = 
comprimento da espiga despalhada (cm); CV%: Coeficiente de Variação; ns:  não significativo  pelo 
teste de Tukey  a 5% de probabilidade  

  

Analisando a tabela 5, observa-se que apesar de não existir diferença 

significativa entre as características avaliadas, há melhores respostas para todas os 

componentes de produção com utilização do tratamento T3 onde ocorreu a adubação 

de cobertura aplicada em V4(quatro folhas totalmente desenvolvidas). Este tratamento 

apresentou a maior produtividade entre os demais tratamentos, 224,25sc ha1 pontuando 

um incremento de 25,68 saca em relação a testemunha sem adubação de cobertura. 

Vale ressaltar que a aplicação de 150 kg há-1 do adubo formulado 19-04-19 equivalente 

a 28,5 kg há-1 de N aplicado no estágio de quatro folhas (V4), proporcionou maior 

produtividade de grãos.  

Prosseguindo com a análise da tabela 5, observa-se que os diferentes CV% 

encontrados, para os diferentes componentes de produção analisados, estão abaixo de 

10%, demonstrando que o erro experimental foi baixo, conforme expressa FILHO E 

STOCK, 2007 e PIMENTEL-GOMES (1990) .  

 

Já na variável altura da planta no tratamento T3 com a aplicação em (V4) foi 

o que apresentou a maior altura de planta de 2,46 metros, houve um acréscimo de 

4,06% comparado à testemunha. 

Na variável altura da espiga o tratamento T3 também apresentou maior 

índice de 1,34 m, sendo 7,46% superior à testemunha.  

No variável número de fileira por espiga com 16.57 fileiras por espiga, o 

tratamento T3 foi superior em 5,25% comparado à testemunha.  

Por fim verificou-se que o T2 e T3 apresentaram maior tamanho de espiga 

com 17,32 cm, superando a testemunha em 7,21%.  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão 

 Os resultados, estatisticamente não significação, encontrados nos diferentes 

tratamentos em relação a testemunha e em relação aos tratamentos entre si, indicam 

que o trabalho deve ser novamente realizado para confirmação dos resultados obtido. 
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