
ura.
ente, 7

Ql
+-'
C

'"~
'">'" '~.~
(f)

'""O

ai
:::J
C

'"E
ui

o+-'o
Li.

o milho (Zea mays L.) é uma cultura de
grande importância nos sistemas de
produção utilizados pelos agricultores
amapaenses. As produtividades da cultura
que são obtidas no Estado não tem
estimulado os produtores a ampliarem
suas áreas de cultivo. O cultivo em solos
de terra firme de reduzida fertilidade
natural, a ausência de fertilizantes devido
aos preços proibitivos e a não utilização
de cultivares de comprovada qualidade
genética, podem ser apontados como
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algumas das causas para o fraco
desempenho produtivo da cultura do milho
no Amapá.

O Estado possui extensas áreas de
várzeas inundáveis, cujos solos
apresentam fertilidade superior às áreas
de terra firme, que poderão ser
incorporadas ao setor produtivo agrícola,
especialmente com culturas de ciclo curto
como é o caso do milho.
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2 I Época de Plantio de Milho em Várzea do Amapá

No ecos sistema de várzea do Amapá já
foram desenvolvidos trabalhos de pesquisa
com esta gramínea onde os resultados
mostraram o grande potencial produtivo
apresentado por inúmeros genótipos
avaliados.

Um dos fatores que tem prejudicado de
forma marcante o desempenho produtivo
do cultivo do milho nas várzeas do Estado
diz respeito a época mais adequada para
se realizar o plantio, assim como o
excesso de umidade durante o
desenvolvimento vegetativo.

Neste trabalho, baseado em dados de
pesquisa, objetiva-se indicar as épocas
ideais para realização do plantio de milho
nas várzeas do Amapá.

Características gerais das várzeas
As várzeas, especificamente na Região
Norte, são àquelas áreas inundáveis
periodicamente por águas dos rios. Estes
rios geralmente são, via de regra, de águas
barrentas e que carregam boa quantidade
de detritos orgânicos e minerais em
suspensão. A deposição destes detritos
nos solos de várzeas conferem-lhe uma
fertilidade que poderá ser aproveitada
para a exploração agrícola.

Na maioria das vezes, quando se avança
da margem de rio para o interior, encontra-
se a várzea alta, a várzea baixa, o igapó e
a terra firme, na mesma seqüência. A
várzea alta seca completamente durante
os meses menos chuvosos (agosto a
novembro). Logo em seguida à faixa
marginal vem a várzea baixa, onde a
influência da inundação se exerce por mais
tempo, sendo umidecida ou invadida
parcialmente durante quase todo o ano.
Penetrando-se mais para o interior, chega-
se a um ponto onde a cota é tão baixa em
relacão às anteriores (várzea alta e várzea
baixa) que o solo fica constantemente

inundado e pantanoso, é o igapó. De um
modo geral, na várzea baixa as
propriedades físicas do solo não são
adequadas, originadas pelo sedimentos
finíssimos transportados pelas marés,
enquanto o solo da várzea alta apresenta
propriedades físicas melhores, devido o
acúmulo de partículas de maior tamanho.

Espaçamento e densidade de plantio
O espaçamento recomendado é de 1,0 m
entre linhas mantendo-se as covas
afastadas de 0,4 m. A densidade ideal
está no intervalo de 40.000 a 60.000
plantas por hectare com a utilização de
duas plantas por cova. Utilizando-se
sementes de elevado percentual de
germinação é necessário entre 20 kg a 25
de sementes para o plantio de um hectare.

Época de plantio
A época de plantio de milho nas várzeas
do Amapá é fator limitante para se
conseguir boas produtividades. Plantio em
período inadequado tem levado o agricultor
ribeirinho à perdas significativas de suas
lavouras, devido o excesso de umidade no
solo. As várzeas do estado oferecem duas
épocas distintas para plantio:

Primeira época
Plantio compreendido entre a segunda
quinzena de dezembro até a primeira
quinzena de janeiro. Para esta época o
produtor deve utilizar as áreas de solo
consideradas como de várzea alta. Em
função da colheita ser realizada ainda em
meses com elevada queda pluviométrica a
produção está mais propensa à ser
utilizada como grãos, em função da
dificuldade de secagem, encontrada pelo
pequeno agricultor, nas condições de
várzeas. Na escolha da cultivar a ser
utilizada no plantio é aconselhável o
produtor atentar para a característica de
bom empalhamento das espigas.
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Segunda época
Plantio compreendido entre a segunda
quinzena de julho e durante o mês de
agosto. Para esta época poderá ser
utilizado os solos de várzea alta. Contudo,
preferencialmente, o agricultor deve
utilizar os solos de várzea baixa. Em
função da colheita ser realizada em
período seco a produção, via de regra,
mostra boa qualidade para ser utilizada
como sementes.
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