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O estudo procurou investigar o estado nutricional de plantas de milho em áreas
demonstrativas na região noroeste do Rio Grande do Sul através da verificação
das concentrações de nitrogênio, fósforo, potássio e zinco a partir de análise
foliar. De posse dessas concentrações, foi aplicado o sistema DRIS com o
objetivo comparar seus resultados com um padrão internacional para a cultura,
criar um padrão local e determinar qual dos nutrientes estava sendo limitante
para a produção de grãos. O DRIS é um sistema baseado na análise foliar de
nutrientes, onde o ponto ótimo é obtido pela média dos níveis de nutrientes em
plantas sadias e altamente produtivas. Este sistema utiliza as razões entre as
concentrações de nuthentes na interpretação da análise foliar, sendo que os
desvios do ponto ótimo são estimados pelo coeficiente de variação do grupo de
plantas altamente produtivas. Tomou-se amostras de folhas de milho, coletadas
no estádio de enchimento de grãos, de seis híbridos e duas variedades de
polinização aberta em onze áreas demonstrativas com bom potencial produtivo
de sete municípios da área de ação da Cotrijuí na safra 1995/96. As amostras
foram enviadas ao laboratório de análise de tecidos da Fundacep, onde foram
obtidas as concentrações de nitrogênio, fósforo, potássio e zinco nas folhas.
Os resultados do DRIS mostraram, para uma base de dados com 77 observações
e produtividade média das áreas demonstrativas de 8,7 toneladas de grãos por
hectare, as seguintes médias e desvios-padrão para as relações entre nutrientes:
N/P= 9,936 e 2,230; N/K= 1,232 e 0,368; P/K= 0,122 e 0,032; N/I00Zn= ;
100Zn/P= 1,084 e 0,230; 100Zn/K= 0,129 e 0,05. Foram obtidos índices zero
para a média dos nutrientes analisados, porém apenas o potássio manteve essa
tendência, quando foram incluídos os desvios padrão das médias obtidas. O
estudo concluiu que a base de dados local foi bastante próxima do padrão
internacional, foi também adequada para a produtividade obtida e que nenhum
dos elementos estava limitando a produtividade das áreas demonstrativas.
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