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O trabalho teve o objetivo de estudar a acumulação de massa'
seca, de P, K, Ca e Mg, em dois híbridos de milho, CMS 201 X e CMS 202
X, com e sem irrigação suplementar, em solo LEd, fase cerrado. Os trata
mentos, em duas repetições, foram constituídos pelas épocas de amostra=
gem: 15, 30,45,60, 75, 90, 120, 142 e 154 dias apÓs a germinação. Em
cada parcela coletaram-se seis plantas para as determinações de massa se
ca , teor de P, K, Ca e Mg nas seguintes partes das plant as: co Imo, fo=
lhas, espigas, grãos e pendão. Não houve diferença entre os tratamentos
com e sem irrigação. Entre os dois materiais, o CMS 202 X apresentou u-
ma produção de grãos 24% superior, com taxa máxima de acumulação de mas
sa seca total de 18 g m-2 . dia-1, aos 88 dias após a germinação. O CMS
201 X alcançou a taxa máxima com 23 g m-2 . dia-1, aos 77 dias após a
germinação. Houve evidência de que o híbrido mais produtivo possui me-
nor acumulação de massa seca nos colmos e folhas apÓs o florescimento
masculino e menor massa seca de pendão. Não houve diferença entre híbri
dos para as quantidades máximas absorvidas de P, K, Ca e Mg, cujos vaio
res foram, respectivamente, 23, 71, 29 e 18 kg/ha. No ponto de máximo a
cúmulo, o CMS 202 X apresentou a eficiência de 237 kg .de grão/kg de P e
75 kg de grão/kg de K absorvidos. O CMS 201 X apresentou a eficiência de
292 kg de grão/kg de P e 95 kg de grão/kg de K absorvidos. .
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