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Considerando que no cultivo do milho com alto nivel de tecnologia 0 clima e
a variavel nao controlada mais importante, objetivou-se, com este trabalho,
conhecer e quantificar 0 efeito de mudan~as em elementos do clima na produ-
tividade. Para tal, instalou-se, mensalmente, de outubro/90 a setembro/9l,
ensaios compostos de 18 cultivares de milho, com 3 repeti~oes, em duas con-
di~oes climaticas diferentes (Sete Lagoas e Janauba). Por meio de uso de
tensiometros e de analises de solo, foram estabelecidos niveis de agua e
nutrientes, de modo que nao fossem parametros limitantes. Os ensaios foram
localizados proximos as Esta~oes Climatologicas Principais, onde obtiveram-
se os elementos climaticos. Para compara~ao entre epocas e cultivares, fo-
ram avaliadas caracteristicas fenologicas e produ~ao. Os resultados mostra-
ram que a produ~ao e 0 ciclo das cultivares se diferenciaram entre locais e
entre epocas do ano. A produtividade media em Janauba variou de 5.000 Kg/ha
a 8.200 Kg/ha, atingindo valores absolutos de 10.100 Kg/ha, enquanto que em
Sete Lagoas a produ~ao media variou de 1.800 Kg/ha a 4.900 Kg/ha, com 0

maior valor absoluto de 6.000 Kg/ha. As menores produtividades nos dois 10-
cais foram as dos plantios de janeiro e fevereiro, alcan~ando em Sete La-
goas, 35% da maior produ~ao e, em Janauba, 60% da produ~ao maxima. Os para-
metros fenologicos tambem se modificaram com a epoca do ano, principalmente
as fases de flora~ao e matura~ao fisiologica. Observou-se, tambem, que a
variavel que mais se diferenciou, nao somente entre locais, mas tambem en-
tre os meses do ano, foi a temperatura, indicando, com isso, ser 0 parame-
tro climatico que pod era explicar melhor as diferen~as observadas nao so-
mente na produ~ao, mas tambem nos caracteres fenologicos.
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