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12515º Encontro Nacional de Plantio Direto na Palha

Cultivo de milho sob preparo convencional e plantio direto no Amazonas 
em área de pastagem degradada1

Inocencio J. Oliveira2, José R. A. Fontes2 

1Atividade de pesquisa do projeto da Embrapa “Técnicas de Recuperação de Pastagens Degradadas na Amazônia”; 2Rodovia AM 010, 
km 29, Zona Rural, CEP 69010-970, Manaus, AM. Fone: (92) 3303-7800. E-mail: inocencio.oliveira@embrapa.br;  

jose.roberto@embrapa.br

O objetivo foi avaliar cultivares de milho sob preparo convencional e plantio direto no Amazonas em área de pastagem 
degradada. O experimento foi conduzido no Campo Experimental do DAS, da Embrapa Amazônia Ocidental. Numa área de 
pastagem degradada fez-se a análise do solo, realizou-se a calagem e após três meses, em dezembro de 2014, fez-se o 
preparo convencional da área e a semeadura de duas cultivares de milho (variedade BR5011 Sertanejo e híbrido AG1051) 
e foram realizados todos os tratos culturais. Em setembro de 2015 foi realizada a semeadura da Brachiaria brizantha – cv 
Xaraés para formação de palhada para a semeadura do milho em dezembro de 2015. O delineamento experimental foi de 
blocos casualizados em parcelas subdivididas com quatro repetições, em que as parcelas foram constituídas pelo manejo 
do solo (preparo convencional com arações e gradagens e Sistema Plantio Direto) e as subparcelas foram constituídas 
por duas cultivares (variedade BR5011 Sertanejo e híbrido AG1051). Na safra 2014/2015, observou-se que o híbrido 
produziu 35,6% a mais que a variedade e na safra 2015/2016 o híbrido apresentou produtividade significativamente 
superior à variedade, assim como o Sistema Plantio Direto em relação ao preparo convencional, não havendo interação 
entre cultivares e manejo do solo.

Palavras-chave: Zea mays L., manejo do solo, variedades híbridas.
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