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 A melhoria do nível de fertilidade.na camada de 0,10-0,20 m pode elevar a produtividade de 

espécies agrícolas anuais. Além disso, sob baixa disponibilidade de fósforo (P), a adubação 

fosfatada na linha de semeadura apresenta melhores resultados em termos de produtividade, em 

comparação a adubação à lanço, na superfície do solo. Com base no exposto, o objetivo do 

trabalho foi avaliar a resposta da elevação dos níveis de P nas camadas 0,0-0,10 e 0,10-0,20 m e 

modos de aplicação fosfatada na produtividade de milho. 

O experimento foi instalado na fazenda experimental do Centro de Ciências Agroveterinárias 

da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), em Lages, SC. O solo é classificado 

como Cambissolo Húmico Alítico típico, de textura franco argilosa, com elevada acidez e níveis 

de P classificados com muito baixos. O estudo foi baseado em um delineamento inteiramente 

casualizado, em esquema bifatorial, com três níveis de P em superfície (muito baixo, médio, alto) 

e três níveis de P em subsuperfície (muito baixo, médio, alto) (Fator A); adicionou-se ainda um 

tratamento complementar, no qual buscou-se elevar os teores de P a muito alto na camada 0,0-

0,10 e 0,10-0,20 m (resultados deste tratamento não serão apresentados neste trabalho). Buscou-

se elevar os teores de P no solo aos valores de 15, 30 e 45 mg dm-3 para atingir as classes médio, 

alto e muito alto, respectivamente. O fator B consiste na adubação superficial subdividida em 

dois modos de aplicação: a lanço e na linha de semeadura. Cada tratamento teve três repetições, 

totalizando 60 subparcelas. Cada subparcela apresentava uma área total de 8 m² (4x2 m), 

totalizando 480 m² de área total cultivada.  

A implantação da cultura do milho (Zea mays), cultivar Dekalb 240 VT PRO 2, foi realizada 

no dia 8 de dezembro de 2016. Utilizou-se espaçamento entre linhas de 0,50 m e entre plantas de 

0,33 m, objetivando uma população final de 60000 sementes ha-1. Desta forma, cada subparcela 

foi constituída por 4 linhas de plantas. Ao final da semeadura de todas as parcelas, realizou-se a 

aplicação das doses de SFT a lanço (na parte da parcela com aplicação a lanço). Além disso 

realizou-se, concomitante à semeadura, a aplicação de 20 kg ha-1 de K2O (na forma de KCl 

contendo 58% de K2O) e 20 kg ha-1 de N (na forma de ureia), ambos a lanço. O restante da 
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adubação nitrogenada exigida pela cultura, 60 kg ha-1 de N, foi aplicada durante o crescimento do 

milho.  

A colheita do milho foi realizada no dia primeiro de maio. Para isto foram coletadas as espigas 

das duas linhas centrais de cada subparcela, descartando-se 0,50 m das extremidades de cada 

linha. A produtividade final de cada condição foi homogeneizada para a umidade de 13% dos 

grãos. Os resultados foram submetidos a análise de variância (NOVA), e as médias, quando 

significativas, comparadas pelo teste de Tukey (p <0,05). 

A produtividade de milho aumentou com a elevação dos níveis de P tanto na camada de 0,0-

0,10 m quanto na camada de 0,10-0,20 m, sem interação, no entanto, entre as camadas (tabela 1). 

Em ambas as camadas diagnósticas, a elevação dos níveis de P a teores médios resultou em 

produtividade superior à condição sem adubação. Na média, a elevação do teor de P a médio 

resultou em ganhos em produtividade de 18 e 13% considerando as camadas 0,0-0,10 e 0,10-0,20 

m, respectivamente, em comparação à condição sem adubação. O modo de aplicação da 

adubação fosfatada na linha de semeadura apresentou produtividade de milho superior em 

comparação à adubação a lanço (tabela 2), na magnitude de 14%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab 1. Produtividade de grãos de milho 

em função de níveis de P do solo nas 

camadas de 0,0-0,10 e 0,10-0,20 m.  

Nível de P  
Camada diagnóstica 

0,0-0,10 m 0,10-0,20 m 

 ..........Kg ha-1.......... 

Baixo 10642,1 b 10828,1 b 

Médio 11366,6 ab 11466,8 ab 

Alto 12564,5 a 12278,3 a 

Tab 2. Produtividade de grãos de milho sob 

influência da adubação fosfatada na linha de 

semeadura e à lanço na superfície do solo. 
 

Modo de aplicação  Rendimento de grãos 
 .....Kg ha-1..... 

Lanço 10790,3 b 

Linha 12258,5 a 


