
INFLUÊNCIA DE tPOCA DE PLANTIO NO RENDIMENTO DE QUATRO CULTIVARES DE MI-
LHO IRRIGADO, NA REGIAO NORTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CARLOS ALBERTO DE SOUZA LIMA, ANTONIO MARCOS COELHO, JAIME BORGES DE ME-
DEIROS

RESUMO
Com o objetivo de verificar a viabilidade de produzir milho no inver

no, em condições de cultivo irrigado e determinar a melhor epoca de
plantio para a cultura do milho neste perlodo, foram conduzidos ensaios
nos municlpios de Jana~ba e Mocambtnho (Manga), MG, em 1978.

Foram estudadas oito epocas de plantio em Jana~ba (lS/04, Ol/OS, lSI
OS, 01/06, 01/10, lS/lO, 01/11 e lS/11 e quatro epocas em ~10cambinho (lS
104, Ol/OS, lS/OS e 01/06), utilizando-se as cultivares: D. Composto.V,
Ag 2S9, Cargi 11 111 e Maya X.

O espaçamento entre fileiras de milho, foi de 1,00 m para as epocas
de inverno e 0,80 para as epocas de verão, em Janauba e 1,00 m em Mocam
binho. A densidade inicial foi de SO.OOO plantas/ha, em ambas localida~
des.

A adubação foi de 400 kg/ha da f6rmula 4-14-8 no plantio e 40 kg/ha
de N em cobertura, em Janauba e 20-60-30 kg/ha de N, P20S e K20 no pla~
tio, mais 40 kg/ha de N em cobertura, em Mocambinho.

O suprimento de umidade no solo foi feito com irrigação por sulcos
em Jana~ba e por aspersão em Mocambinho.

Em Janaiiba , a _anà lise de varianc ia dos dados de produção de grãos mos
trou efeito significativo para as epocas, tanto nos plantios realizados
no perlodo de inverno, como no verão, não sendo significativo o efeito
de cultivares e interação cultivares x epocas de plantio.

No perlodo de inverno, a epoca que apresentou melhor produção de
grãos, foi de lS de maio (4.78S kg/ha), não havendo diferenças signifi-
cativas entre as demais: lS de abril (3.123 kg/ha), 01 de maio (3.019 kg
lha) e 01 de junho (3.347 kg/ha). Verificou-se que os plantios realiza-
dos no inverno, apresentaram incidências maiores de plantas acamadas,
quebradas, espigas doentes e plantas estereis, que os de verão.

No perlodo de verão, as ma iores produções de grãos ocorreram nos p1an
tios de lS de outubro e 01 de novembro (79SS e 7367 kg/ha) respectiva~
mente, tendo a ~ltima epoca, lS de novembro, apresentado u~a redução bem
acentuada, com um rendimento de 4117 kg/ha.

Em Mocambinho, a analise de variancia dos dados de produção de grãos
mostrou nao haver diferenças significativas para epoas de plantio no in
verno, cultivares e interação cultivares x epocas. Entretanto,como ocor
reu em Jana~ba, o plantio efetuado em lS de maio foi o que apresentou
maior produção.
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