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altas' produtividades "

o milho é uma planta pertencente à família GramiDeae, cienti-
ficamente denominada Zea mays L, , Pode-se dizer, sem receio de
eriQ, que é uma ~ascu,lturas mais pesq~sa~as pela EMBRAPA, de-
vido à iqlportância que o cereal representa 'no quadro de produção
agiícola nacional, AflWti, o milho é a cultura mais largamente culti-
vada no Brasil; ocupando uma mea em tomo' de 12 milhões d~ 1Í~~ :'.-. '. .." ....:s:
lares.

Este fato, sem sombra de diívida, se deve à cultura ser a maior
e principal fornecedora de matéria-prima alimentícia para • inddstria -'-
de rações (suinocultura, avicultura e bovinocultura), além de ser um
produto responsável pela maior taxa de ocupação da mão-de-obra do .
.setor rural, Na alimentação humana, tem-se várias opções (polenta,
'milho-verde, broas, .pamonhas, curau e .outros doces), ou ainda, em
substituição parcial da farinha de trigo na composição de massas
alimentícias. .•

Contudo, a despeito das contribuições de técni~ de maior .
efiCácia desenvolvidas pela EMBRAPA e outros 6rgãos de pesquisa,
a produção de milho brasileira registra Indices médios de produtivi-
dade muito baixos. não superando a casa de 2 toneladas por hectare
Todavia, esses índices podem ser facilmente aumentados, bastando
para tanto, que o produtor procure empregar técnicas de eficiência
comprovada, o que provocaria ganhos de produtividade superiores a
6 toneladas por hectare (3 vezes a média nacional).
• O Campo Experimental Fazenda Santa Mônica, unidade do

Centro Nacional dePesquisa.de Gado de Leite (EMBRAPA),locali-
.zada em Barão de Juparanã -, RJ, testou a validade de tecnologias,
obtendo altas produtividades, pari isso, foi desenvolvido o seguinte

" .'. . l- ." .. ," "
manejo para a cultura: . -, . . "i .» ' •

12) Avaliação da fertilidade do solo: através de amostras de
terra do local onde foi instalada a cultura.

22) Utilização ,de variedades indicadas pela pesquisa: optou-se
pela BR-201 (desenvolvida pela EMBRAPA de Sete Lagoas-MG.
Centro Nacional de Pesquisa de Milho é Sorgo). ' .• '

32) Época de pi!lDtio:plantpu-se logo nas primeiras chuvas do ;
- ano de 1989 (101l0;8~ ~tiI7IIO(~9). . '.",

42) Adubação de manutenção da cultura: feita durante o plan-
tio, baseando-se ria ~álise de solo (100Kg de sulfato de amôoio;
400 Kg de SUP,!rlosfato simples; 40 Kg de cloreto de podssio), Aos
, "", .

, 60 dias após ~ plantio, realizou-se adubação em cobertura (100 Kg,~ ". .
. de sulfato de amônio). .". ' ,
, 52) Espaçamento e densidade: adotou-se' o espaçamento de

: l,QOm entre IID.haS. com uma densidade de 8 r!eJnen~ por meti:o . I
',' 62) Tratos Culturais: foi realizada apenas uma capina. e não'
'hou~e necessidad~ de ~tróie d~ ~as e <Jcienças.,' . ",:,

~

.,,\ '7!> P~~tiv~dade: " atingiu-se .o rendimento de ~6.300
"K~ de,graos de,~" .i: f", . i(,,,".' .....' '

: "',,,' 82) Ciclo da Cultura; .até.9,e~&io~e ~os~~:.!I~,ul~te-
.. "ve u~. cicl~ d~ ISO dias. ~ara colheita ~essec.ultiv.ar,(BR-201) co-!

mo silagem, espera-se um ciclo de Llü dias, 'i"'" '"
""' .i.r: ~ ..•~" ··t~ ""-.,


