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Resumo 

Objetivou-se determinar a melhor relação entre 
população de plantas de milho (Zea mays) e adubação 
na semeadura em sítios de manejo do solo de baixa, 
média e alta fertilidade. Os tratamentos consistiram no 
controle (75 mil sementes e 500 kg ha

-1
 da formulação 

de NPK 18-10-00 na semeadura), 05, 10, 15 e 20% a 
menos e a mais que o tratamento controle. Os nove 
tratamentos foram aplicados nos três sítios de manejo do 
solo. As variáveis analisadas foram: população inicial, 
componentes de rendimento da cultura do milho e o 
retorno econômico. Concluiu-se que a resposta ao 
incremento de plantas e adubo foi linear para população 
inicial e componentes de rendimento. No que se refere 
ao retorno econômico para sítios de manejo em solo de 
baixa fertilidade pode-se reduzir as sementes e adubo 
em até 20% da recomendação padrão, para solos de 
média fertilidade aumentar em até 1% da recomendação 
padrão e em alta fertilidade se elevar em até 20% a 
quantidade de sementes e adubo. 

Introdução  

A produtividade do milho é consequência do 
manejo aplicado à cultura, definindo a melhor população 
em relação à fertilidade do solo, adubação empregada, 
concorrência com plantas daninhas, histórico da 
ocorrência de pragas e doenças (EMBRAPA, 2017). 
Utilizando a agricultura de precisão pode-se mapear a 
propriedade, levantando o potencial produtivo do local 
confrontando informações físicas e químicas do solo, 
perdas na população, infestação de organismos não 
desejados, componente de rendimento e mapas de 
produtividade (ARTUZO et al., 2017).  

Material e Métodos 

O experimento foi instalado na safra 2019-20, 
Fazenda Tapera, localizada no município de Ponta 
Grossa, PR. O delineamento experimental foi em blocos 
aleatorizados, com nove tratamentos e três repetições. 
Os tratamentos consistiram no controle (recomendação 
padrão da propriedade de 75 mil sementes e 500 kg ha
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da formulação de NPK 18-10-00 na semeadura), 05, 10, 
15 e 20% a menos e a mais que o tratamento controle. 
Os nove tratamentos foram aplicados nos três sítios de 
manejo do solo (baixa, média e alta fertilidade). As 
parcelas tinham 50 m

2
. O híbrido empregado foi DKB 

230 PRO3
®
. 

Os demais manejos da cultura seguiram as 
orientações do profissional responsável pela área. As 
variáveis analisadas foram: população inicial, 
componentes de rendimento da cultura do milho (espigas 
ha

-1
, grãos por espiga, massa de mil grãos e 

produtividade) e o retorno econômico.  

 
Os valores registrados foram submetidos aos 

testes de Hartley, para verificação da homocedasticidade 
das variâncias, e Shapiro-Wilk, para examinar a 
normalidade dos dados. As variáveis mensuradas foram 
analisadas pelos testes Fisher-Snedecor e regressão 
polinomial; com um grau de confiança superior a 95% de 
probabilidade. 

Resultados e Discussão 

As populações inicial e final apresentaram 
regressão linear crescente para todos os sítios de 
manejo. A quantidade de grãos por espigas reduziu 
linearmente ao se elevar a quantidade de sementes e 
adubo na operação de semeadura, variando de 520 a 
594 grãos por espiga. A elevação do número de espigas 
por hectare diminuiu linearmente a massa de mil grãos 
nos três sítios de manejo, variando entre os tratamentos 
de baixa a alta fertilidade em 418 e 347 gramas. A 
produtividade, resultante da combinação dos 
componentes de rendimento, se elevou numa equação 
de primeiro grau, para os três sítios de manejo de solo. 

O retorno econômico não foi significativo para 
solos de baixa fertilidade, quadrático para solos de média 
fertilidade (com melhor relação custo/benefícios pela 
elevação de 1,0% da recomendação padrão, ao se 
derivar a curva) e linear ascendente para sítio de manejo 
de alta fertilidade. Corroborou-se com as afirmações da 
EMBRAPA (2017) e ARTUZO et al. (2017).  

Conclusão ou Conclusões 

A resposta ao incremento de plantas e adubo foi 
linear em todas as variáveis analisadas nas plantas; 
reduzindo o número de grãos por espigas e massa de mil 
grãos e elevando a população inicial, população final e 
produtividade. No que se refere ao retorno econômico 
para sítios de manejo em solo de baixa fertilidade pode-
se reduzir as sementes e adubo em até 20% da 
recomendação padrão, para solos de média fertilidade 
aumentar em até 1% da recomendação padrão e em alta 
fertilidade se elevar em até 20% a quantidade de 
sementes e adubo. 
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