
Experimentos foram conduzidos em urnLatossolo Vermelho-Escuro distrafico, textu-
ra argilosa (LEd), em Sete Lagoas, MG. Os tratamentos consistiram de quatro n1-
veis de nitrogenio aplicado em cobertura (0,50, 100 e 200 kg/ha de N), combina-
das corn laminas de agua obtidas atraves do sistema "line source", aue fornece urn
padrao de distribui~ao decrescente de agua a medida que se afasta da linha de ir
riga~ao. Irrigou-se todas as vezes que a tensao de agua no solo, entre as duas
fileiras de milho praximas a linha de irriga~ao, atingiu valores entre -0,6 e
-0,7 bars, com 0 controle feito atraves de tensiometros. Todos os tratamentos re
ceberam a mesma aduba~ao no sulco por ocasiao do plantio, anos cada cultivo. Uti
lizou-se a cultivar BR 201, no espa~amento de 0,90m entre linhas e densidade de
60.000 plantas/ha. Os dados apresentados sac de experimentos conduzidos nos in-
vernos de 1988, 1989 e 1990. Nao houve resposta a aduba~ao nitrogenada em cober-
tura nos dois primeiros cultivos. As produtividades maximas estimadas, com ou
sem aduba~oes nitrogenadas em cobertura, foram de 7.860 e 7.580 kg/ha para os
anos de 1988 e 1989, respectivamente, 0 que demonstra uma boa capacidade de su-
primento de nitrogenio pelo solo nesses dais cultivos. Entretanto, a resposta a
aduba~ao nitrogenada em cobertura aumentou rapidamente apas cada cultivo. Apas
quatro cultivos sucessivos na mesma area, a produtividade caiu drasticamente, de
7.860 kg/ha, em 1988, para 4.350 kg/ha, em 1990. A intera~ao nitrogenio e agua ,
observada em 1990, evidencia que a produtividade f1sica maxima foi alcan~ada
com diferentes laminas de agua, sendo influenciada pela dose de nitrogenio. In-
dependente da dose de nitrogenio, 0 aumento na lamina de agua aumentou a produti
vidade ate atingir a lamina adequada.
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