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Valria Saldanha Bezerra 1  

O milho no Amapá representa 10,35% do valor -  da produço 

agrLcoia do estado, com produtividade de 1.017 kg/ha, sendo cul-

tivado em área de mata- de terra firme e vrzea. 

O objetivo deste trabalho 	avaliar gentipos de milho em 

vrzea. A deposiço natural de minerais e humus carreados pelas ma-

rs neste ecossistema, acentua o seu potencial para a exploraço 

desta gramÍnea. 

O ensaio foi conduzido is margens do Rio Mazago .(AP) em 

solo Giey Pouco Hdmico- hidromrfico. - A anlise qtifmica revelou 

p11. = 5,4; P = 20ppm; K = Sippm; Ca + Mg
++ 
 = 10,7 meq/100cm 3  - e 

A1r 0,2:meq/100cm' 

O delineamento estatÍstico foi o de bloco ao acasã 	com 

tres repetiçes. 

Em janeiro de 1939 foram semeadas trs sementes por cova, 

no espaçamento de 1,0 mx 0,4 m, deixandQ-se duas plantas após o 

desbaste, quando atingiram 20 cm de altura. Nio houve utilizaçio 

de corretivos e adubos químicos. 
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Compararam-se 15 genatipos: BR 201, BR 51O2 	BR 5103, CMS 

06-MI, BR 5105,  BR 5107, OR  51150,  BR 5110, BR 136,  Composto dè  Ma-

naus r2  br2 , Crioulo de Roraima br 2  br21  CMS 15-MV1, AG 302, .IAC 

8222 e 7 Semànas (testemunha locài)! 

O empalhamento é uma caracteristica dcsejhvcl, 	tendo em 

vista o armazenamento local, sob condiçes rtisticas. Neste aspecto, 

as cultivares se comportaram sem diferença significativa, havendo 

uma variaço d4'0% ('Crioulo de Roraima') a 81% ('EM 136'). 

Quant.o1produtiyidade, as'cuitivares que naië se destaca-

ram foram'BR 2Ø1 i(2750 kg/ha  ), 7 semans (2675 kg/ha) etAC 8222 

(2502 kg/ha) e BR51150 (241 kg/ha), representando um acrscimo na 

produçõ de i70% 163,09%, 145,99% e 137,3 6: cm reiaçc a mdia lo-

cal, respectivamente. 


