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RESUMO
O ensaio nacional de milho tem por objetivo testar, no territõrio na

cional, as cultivares de milho desenvolvidas pelas diversas firmas eins
tituições de pesquisa do país. .

O ensaio foi instalado em oito locais, em 1977/78 e nove locais, em
1978/79, do Estado de Minas Gerais.

No ano agrícola de 1977/78 o ensaio foi constituído por 36 cultivares
e no ano sequinte (1978/79) por 42 cultivares de milho. O delineamento
experimental usado foi o de lãttice simples duplicado, 6 x 6 (77/78) e
6 x 7 (78/79), utilizando-se dois arranjos bãsicos, num total de quatro
re~etições de cada tratamento. A parcela foi constituída de uma filei-
ra de 10 m (77/78) e 8 m (78/79), sendo o espaçamento entre fileiras de
1,0 m e entre covas de 0,40 m. A densidade pronramada foi de 50.000 plantas/ha. . -

Anotaram-se as características anron6micas·mais imoortantes dasculti
vares.

A produtividade média dos ensaios em dois anos e nos 11 locais foi
de 5402 kg/ha. Os maiores rendimentos médios, acima de 6.000 ko/ha, ve-
rificaram-se em Sete Lagoas, Patos de Minas, Capinõoolis e Jaíba e o me
nor (3706 kq/ha) em Mocambinho. A orodução média nos 11 locais do híbrT
do Cargill 121 (6770 kn/ha) foi a mais elevada e a do híbrido Pioneer X-
313 (3686 ka/ha) a menor.

Nos locais: Capinõpolis, Rio Paranaíba, São ~otardo e ~overnador Va-
ladares, com maior índice de plantas acamadas, as cultivares: X-d8l7,X-
4816, X-3l3 e X-5859 (Pioneer), Ag 30l-C, Ao 301-1 e Ag 401, seriam
mais indicadas, devido ao menor porte, alertando oara o fator doenças nas
cultivares da Pioneer, reduzindo a produtividade, apesar de mais resis-
tentes ao acamamento.

Considerando-se que, a maior incidência de doenças ocorreu em Rio Pa
ranaíba e Governador Valadares, a utilização das cultivares Dina-05 (DT
na milho), B-670 (Dekalb), Ex 7601 (Dekalb), Aq 401 e Cargill 3l5,seria
mais interessante, por apresentarem maior tolerância às doenças, aliado
ao bom potencial produtivo.

Considerando-se orincipalmente, o peso médio de grãos das cultivares,
relacionado às demais características aqron6micas as melhores cultiva-
res foram: Cargill 121, B-670 (Dekalb), IAC Phoenix 1514, Cargi11 315,
Cargi11 125, Carui l l11-S, Ex-7601 (Deka lb}, BR 126 VIII (CNPMS), Car-
gi11 115 e Ag 401.
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