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A interação entre adubação nitrogenada, época de semeadura e o ciclo do híbrido afeta 

diretamente o crescimento e desenvolvimento da cultura do milho. Consequentemente, ela pode 

interferir na produtividade e na eficiência de utilização do nitrogênio. Este trabalho foi conduzido 

com o objetivo de avaliar os efeitos da época de semeadura sobre a eficiência agronômica de uso 

do nitrogênio de híbridos de milho com ciclos contrastantes submetidos a doses de N em cobertura. 

O trabalho foi conduzido a campo, no ano agrícola 2016/2017, no município de Lages – 

SC. O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados, dispostos em parcelas sub-

subdivididas, com três repetições por tratamento. Na parcela principal foram testados dois híbridos: 

AG 9025 PRO3 e P30F53 VYH, de ciclos super-precoce e precoce, respectivamente. Nas 

subparcelas foram avaliadas duas épocas de semeadura: época preferencial e época tardia, com a 

semeadura realizada no dia 15/10/2016 e 05/12/2016, respectivamente. Nas sub-subparcelas foram 

testadas quatro doses de nitrogênio em cobertura, equivalentes a 0, 150, 300 e 450 kg de N ha-¹. 

Estas doses foram divididas igualmente em três épocas de aplicação, nos estádios V4, V8 e V12 da 

escala de Ritchie et al. (1993). Cada parcela foi composta por quatro linhas de seis metros de 

comprimento, considerando-se as duas linhas centrais como área útil e as duas linhas externas 

sendo bordadura. 

 A densidade de plantas utilizada foi 75.000 pl ha-¹ e o espaçamento entre linhas de 70 cm. 

A semeadura foi feita com semeadoras manuais, depositando-se três sementes por cova. Foi 

realizado desbaste quando as plantas estavam em estádio V2 para ajustar a população ao valor 

almejado. Na semeadura utilizou-se como adubação de base 30 kg ha-1 de N, 300 kg ha-1 de P2O5 

e 200 kg ha-¹ de K2O, seguindo as recomendações da Comissão de Química e Fertilidade do Solo 

– RS/SC (2004) para obtenção de tetos produtivos de 21.000 kg ha-¹.  

Para a determinação da eficiência agronômica de uso do nitrogênio (EAN) foi utilizada a 

metodologia proposta por Baligar et al. (1990), expressa pela fórmula: EAN= (RF - RNF)/QNA. 

Nesta expressão matemática, RF é o rendimento de grãos dos tratamentos com adubação 

nitrogenada (kg ha-1), RNF é o rendimento de grãos do tratamento sem adubação nitrogenada (kg 

ha-1) e QNA é a quantidade de N aplicada em cobertura (kg ha-1). 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo Teste F. Quando 



                                   
          

Página 2 de 2 

 

significativos, as médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste de Tukey e por análise de 

regressão polinomial, ao nível de significância de 5% (P<0,05). 

A eficiência agronômica de uso do nitrogênio dos dois híbridos decresceu linearmente com 

o incremento na dose de nitrogênio, na média das duas épocas de semeadura (Figura 1 A). As taxas 

de decréscimo da EAN foram de 0,0581 e 0,0358 kg de grãos por kg de N para os híbridos P30F53 

e AG 9025, respectivamente. A eficiência agronômica de uso do N do P30F53 foi maior do que a 

do AG 9025. 

Nas duas épocas de semeadura houve decréscimos na EAN com o incremento da dose de 

N aplicada em Lages (Figura 1 B). Contudo, as taxas de decréscimo médio para os dois híbridos 

foram diferentes, sendo de 0,0673 kg de grãos por kg de N na semeadura de outubro e de 0,0265 

kg de grãos por kg de N na semeadura de dezembro. A eficiência de uso do N foi maior na 

semeadura feita na época preferencial do que na tardia, 

 

Fig. 1- Eficiência agronômica de uso do nitrogênio do milho em função do hibrido e doses de 

nitrogênio em cobertura, na média de duas épocas de semeadura (A) e da época de semeadura e 

doses de nitrogênio em cobertura, na média de dois híbridos (B). As barras de erro representam o 

desvio padrão. 

 
 

Os dados obtidos evidenciaram que quanto maior é o potencial produtivo da cultura maior 

é a eficiência de utilização de nitrogênio e quanto maior é a dose de nitrogênio utilizada menor é 

essa eficiência. O mesmo comportamento foi reportado por Mota et al (2015), testando diferentes 

fontes de N, e Sangoi et al (2015) avaliando doses de N em diferentes níveis tecnológicos de 

condução da lavoura de milho. 

A semeadura realizada fora da época ideal diminui produtividade e a eficiência agronômica 

de uso do nitrogênio do milho, independentemente do ciclo do híbrido 
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