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AVALIA<;AO E SELE<;AO DE ACESSOS TROPICAIS DE MILHO
EM SOLOS DE BAIXA FERTILIDADE COM LIMITA<;OES DE
FOSFORO. Manoel Xavier dos Santos (1); Hello Wilson Lemos de Carvalho (2); Carlos
Eduardo Prado Leite (1); Ramiro Vilela Andrade (1) & Carlos Alberto Vasconcellos (1)_

(ll£mbrapa Milho e Sorgo, Sete Lagoas-MG, (2) - Embrapa Tabuleiros Costeiros, Aracaju-
SE.

No Brasil, extensivas areas tern problemas de baixa fertilidade natural dos solos e, em
algumas regiOes, a disponibilidade de fosforo para as plantas e baixa. A explorayao desses
solos para ftns agricolas e limitada e, em geral, a pesquisa tem sido direcionada para
modiftcar 0 ambiente em funyao da planta (Christiansen, 1982). Essa tendencia,
~ntretanto, pode ser mudada, uma vcz que a variabilidade genetica cxistcnte no rnilho
permite adaptar a planta ao ambiente. Isto e grande prioridade dentro do processo de
agricultura sustentavel. Nessas areas com limitayoes de nutrientes, 0 milllo IS uma tradiyao
que entra como componente essencial na alimenta((ao humana e animal, ajudando,
consequentemente, a manter a sustentabilidade dos pcquenos sistemas de produ((ao. Os
fertilizantes podem corrigir essas limita((oes dos solos, mas seus altos custos e a incerteza
de wn retorno economico em regioes tropicais sao fatores de altos riscos para os
produtores. A situa((ao e ainda mais agravada pela pobreza prevalecente em algumas
regioes onde os pcquenos produtores nao tern recursos financeiros ou financiamento para
suas lavouras (Embrapa, 1993). Os recursos geneticos podem contribuir
signiftcativamente para os sistemas de produC(aoe programas de melhorarnento, desde que
permitam a detecyao de germoplasmas que usem eficienternente os nutricntcs disponivcis
no solo (Francis, ] 990; Caccarelli et at, ] 992). Explorar a variabilidade genetica
disponivel nos bancos de genes e uma estrategia que porle identificar germoplasmas
valiosos para uso imediato ou uma fonte de novos genes. Considerando que 0 Banco
Ativo de Germoplasma da Embrapa .Milho e Sorgo dispoe de acessos coletados desde a
decada de 50, procurou-se, inicialmente, identificar as amostras da regiao Nurdeste. 0
traballio foi iniciado com 0 obj~tivo de caracterizar os acessos em solos com haixa
fertilidade natura~ onde 0 fosforo c mIl dos btores limitantcs a produyao, c selecionar os
mais promissores para incorporayao no programa de me1horamento. Foram utilizados 269
acessos, os quais foram avaliados em dois latices simples lOx 10 c 13 x 13,
respectivamente. Em 1994/95, os dois ensaios foram conduzidos nos rnunicipios de
Lagarto-SE e Janauba-MG, onde os S0108tern baixa fertilidade e 0 f08foro ewn dos
fatores criticos. As variedades BR 106 e BR 136, selecionadas, respectivamente, sob
condiyoes de boa fertilidade e em solos de cerrado com adubayao, rorarn utilizadas como
testemunhas intercalares. Nenhuma adubayao foi usada nos experimentos e nenhurn dos
ensaios sofreu estresse de umidade. as resultados da analise quimica do solo sao
mostrados na Tabela 1.



Tabela 1. Analise quimica dos solos em Lagarto-SE e Janauba-MG

Locais pH Ca1 Mgl Kppm Pppm MO% NH4 NO]
Janauba-MG
0-20 cm 6,4 5,5 0,95 210 4,4 2,1 2,61 9,29

20- 40cm 6,5 5,4 0,86 118 2,0 1,1 2,92 4,16- Lagarto-SE
0- 20cm 6,1 1,68 0,82 56 10 1,1 1,26 2,68

20- 40cm 5,7 1,03 0,38 60 6 0,7 1,57 1,15
1 - eq.mgI100ml.

Em Lagarto-SE, 0 solo e classificado como latosolo amarelo dis1r6fico de textura media;
em Janaiiba-MG, e classificado como latosolo vermelho distr6fico de media textura. A
analise de variancia para 0 carater peso de espigas foi feita individualmente para cada
local e latice , sendo, em seguida, efetuada a analise combinada de variancia. A analise
combinada revelou significancia para tratamentos (F<0,01) ern cada urn dos
experimentos. A intera~ao tratamcntos e ambientes foi significativa no latice 10 x 10
(acessos coletados em diferentes estados) e nao signiticativa no l:itice 13 e 13 (acessos
coletados na Bahia). A amplitude de varia~ao para peso de espigas dos 100 acessos
avaliados foi de 2.079 a 5.704 kgIha e de 2.452 a 5.547 kgIha para os 169 acessos. Os
20% dos acessos selecionados no Iatice lOx 10 e na media dos dois locais tiveram
produ~Oes variando de 4.668 a 5.704 kglha, enquanto que a melhor testemwtha (BR 106)
produziu 4.301 kg/ha. No latice 13 x 13, os 20% dos acessos selecionados na media dos
dois locais variaram suas produ{(oes de 5.547 a 4.545 kgIha, enquanto que a melhor
testemtmha (BR 106) produziu 4.893 kg/ha. Verifica-se, aU-aves dos dados medios de
produ~ao, que a sele9ao de plantas em ambientes favoraveis (BR 106) pode nao ser a
estrategia mais adequada para ambientes onde ocorram estresses, uma vez que muitos
fatores influenciam a adap~ao das plantas ao ambiente. Esses resultados preliminares
mostraram a existencia de variabilidade genetica em acessos de milho coletados em
regiOes com estresses minerais, os quais podem ser aproveitados em program as de
melhoramento direcionados para adaptar plantas ao ambiente. Al6m do desenvolvimento
de cultivares adaptadas para condi90es de baixa fertilidade constituir wn fato£ de sucesso
para uma agricultura sustentavel, em pequenos sistemas de prod~ao, e tambcm urn fator
chave para a conservayao e utilizayao dos recursos geneticos (Flores et a!., 1991).
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