MILHO

O VITAL NITROGÊN

O elemento é o nutriente fornecido em maior quantidade nas adubações
para lavouras de milho. No Brasil, normalmente 70% do nitrogênio
aplicado nas lavouras do cereal é fornecido em cobertura, e o adubo
nitrogenado sólido mais utilizado é a uréia
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NIO EM COBERTURA
A

rem na resposta das culturas aos fertilizantes. A exigência de cada cultura por
nutrientes pode ser inferida a partir da
extração total e da marcha de absorção
dos nutrientes, principalmente pela existência de picos de máxima absorção pela
planta. No caso do milho, o nitrogênio
(N) e o potássio (K) são extraídos e,
juntamente com o fósforo, são exportados nos grãos em grandes quantidades.
O acúmulo de matéria seca do milho se processa de forma contínua até a
maturidade dos grãos, ocorrendo período de acumulação mais intensa imediatamente antes do florescimento. Para
a maioria das cultivares a taxa de absorção do N é mais acentuada em período anterior ao florescimento (60% a
70% do total é acumulado até o florescimento), e para alguns genótipos modernos podem ocorrer dois picos de
absorção, um antes do florescimento,
no estádio de 12 a 18 folhas, e outro
durante o enchimento dos grãos. Os
híbridos modernos acumulam mais nitrogênio durante o enchimento dos grãos
do que os antigos, com menor remobilização do colmo para as espigas. Já o
enxofre é acumulado na planta durante

todo o ciclo da cultura e o K é mais
cedo em comparação ao N e P (mais de
80% do acúmulo total de K ocorre antes do florescimento).
Mais da metade da quantidade total
de N, P e zinco (Zn) acumulados na
matéria seca da parte aérea das plantas
de milho encontram-se nos grãos. Mesmo com a manutenção da palhada na
área de produção, faz-se necessária a
reposição desses nutrientes em cultivos
seguintes em decorrência das grandes
quantidades que são exportadas pelos
grãos.
Doses de nitrogênio — O nitrogênio é o nutriente fornecido em maior
quantidade nas adubações. Também é o
que tem o manejo e recomendação de
adubação mais complexo, pela dificuldade de avaliar sua disponibilidade no
solo (uso da análise de solo para a recomendação), devido às múltiplas reações
a que está sujeito, mediadas por microorganismos e afetadas por fatores climáticos de difícil previsão. As lavouras
de milho com maior potencial produtivo extraem e exportam maiores quantidades de nutrientes e, portanto, necessitam de doses mais elevadas de adubos.
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adubação das culturas deve ser
embasada em conhecimentos
sobre a nutrição de cada espécie, a fertilidade dos solos e os aspectos econômicos desta prática. Para nortear as decisões de técnicos e agricultores, existem as tabelas de recomendação de adubação, construídas a partir
dos resultados da pesquisa, que simplificam os inúmeros fatores que interfe-
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Tomando como referência que a
extração e exportação dos nutrientes são
proporcionais a produtividade de grãos,
o Boletim 100 IAC recomenda cerca de
1 quilo/hectare de N por saca de milho
produzida por hectare, em ambientes de
alta resposta ao nitrogênio (solo arenoso e/ou histórico de gramíneas). Considerando uma produtividade de grãos
igual a dez toneladas por hectare (167
sacas), é extraído cerca de 240 kg/ha
de N do solo (Duarte, 2003). E, conforme já citado, recomenda-se próximo
de 167 quilos de N. Já para condições
de menor resposta, como em áreas com
histórico de leguminosas, a quantidade
de N recomendada é reduzida em mais
de 30% (1 kg/ha de N para produzir
cerca de 1,5 saca/ha de milho).
Outro fator que deve ser considerado é o histórico de uso da gleba. Características do solo tais como textura, além
da cultura anterior, podem interferir na
eficiência de uso do N aplicado ou contribuir mais ou menos com o fornecimento de N para o milho. Mais de 95%
do N do solo está na forma orgânica. O
N mineral, e mais especificamente o
amônio e o nitrato, são as formas predominantemente absorvidas pelas plantas. Dependendo da atividade dos microorganismos, umidade do solo e disponibilidade de carbono oxidável, pode
ocorrer maior ou menor disponibilidade

Os híbridos modernos
acumulam mais nitrogênio
durante o enchimento dos
grãos do que os antigos, com
menor remobilização do
colmo para as espigas
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de N inorgânico por meio da mineralização da matéria orgânica ou, inversamente, uma redução drástica no teor de
N inorgânico por sua imobilização na
fração orgânica.
O uso do teor de matéria orgânica
ou, indiretamente, o teor de N total do
solo para a recomendação de adubação
nitrogenada pressupõe a liberação de
uma porcentagem mais ou menos constante do N do solo para as culturas, razão porque esse índice é pouco usado.
No Brasil, apenas nos estados do Rio
Grande do Sul e Santa Catarina, a análise do solo, através da determinação da
matéria orgânica, é usada para ajustar a
recomendação de N para o milho. E,
mais recentemente, nos Cerrados, onde
o N da matéria orgânica é computado
na base de 30 kg/ha de N liberado para
cada 10 gramas/kg de matéria orgânica
do solo. Mesmo assim, a contribuição
do resultado da análise de solo para a
definição da dose de N é relativamente
pequena.
O histórico da área auxilia a previsão da resposta do milho ao nitrogênio
no sistema plantio direto, mas quando
ocorrem excessos hídricos a resposta
ao N pode ser acentuada independente
da(s) espécie(s) já cultivada(s) na área.
Ressalte-se que durante os primeiros
anos de implantação do SPD há uma
relativa maior imobilização de N que ten-

de a ser reduzida com o tempo de adoção do sistema, concomitantemente, ao
aumento da mineralização no nitrogênio
orgânico.
Épocas e modos de aplicação — A
aplicação de N em milho tem sido, tradicionalmente, feita no Brasil de forma
parcelada, com uma pequena dose na
semeadura, geralmente cerca de 30%
ou menos do total, e o restante em cobertura. As razões para o parcelamento
incluem evitar o excesso de sais no sulco de semeadura, mas, principalmente,
perdas de N por lixiviação de nitrato. A
decisão de parcelar a adubação nitrogenada de cobertura, além daquela recomendada para a aplicação no estádio de
quatro a oito folhas, depende do tipo de
solo, dose a ser aplicada, cultivar e manejo da cultura. Embora possa ocorrer
absorção significativa de N após o florescimento, normalmente não é necessário o parcelamento da adubação nitrogenada nesse período devido ao sistema radicular estar bem desenvolvido,
permitindo a absorção de N em grande
volume de solo, que pode ser oriundo
do fertilizante ou não.
O adubo nitrogenado sólido mais
utilizado no Brasil é a uréia, a qual, aplicada sobre a superfície de solos está
sujeita a perdas de N por volatilização
de amônia, que podem atingir valores
superiores a 30% do N aplicado. Em

Ressalte-se que
tem sido possível
aumentar o potencial produtivo das
lavouras de milho
porque os novos
híbridos são capazes de produzir sob altas densidades de
plantas. Consequentemente, está aumentando a taxa diária de acúmulo de matéria seca e nutrientes e as exigências nutricionais da cultura.
Interação genótipo e nitrogênio —
Cerca de ¼ dos cultivares de milho presente no mercado brasileiro apresenta
magnitude de resposta à adubação nitrogenada diferente dos demais, independente da origem do germoplama. Logo, a
resposta à adubação nitrogenada é mais
acentuada em alguns híbridos, compensando maiores investimentos em adubação. Uma característica de alguns híbridos que tem despertado interesse é a capacidade de manter as folhas verdes até
próximo da maturidade dos grãos (stay
green). Isso aumenta a produção de fotoassimilados durante o enchimento dos
grãos e a capacidade de absorver N do
solo tardiamente, que são qualidades ligadas à alta eficiência de absorção de N.
A maior capacidade de absorver N em
estádios tardios pode ser levada em conta no manejo da adubação para a obtenção de altos rendimentos, especialmente
em culturas irrigadas.

Para a maioria das cultivares
de milho, a taxa de absorção
do nitrogênio é mais
acentuada em período
anterior ao florescimento

áreas de plantio direto, com o acúmulo
de palha na superfície, as perdas de N
da uréia por volatilização de amônia tendem a ser mais intensas e rápidas devido a maior atividade da urease nos resíduos vegetais. A incorporação da uréia
ao solo, no entanto, reduz significativamente ou evita tais perdas. Pode-se ainda, utilizar a uréia recoberta com inibidor da urease ou substituir a uréia pelo
nitrato de amônio, mas o custo do nitrogênio nessas fontes é maior do que
na uréia.
A antecipação da adubação nitrogenada de cobertura do milho no sistema
de plantio direto, para o momento do
manejo da espécie cultivada para a produção de palha no outono-inverno, tem
sido praticada em algumas regiões pela
facilidade operacional. Já a antecipação
da aplicação do N pode ser uma prática
pouco segura pelo risco de chuvas frequentes e/ou intensas até os estádios
críticos de absorção de N pelas plantas,
especialmente em solos arenosos – mais
sujeitos a perdas por lixiviação.
Os solos em que a antecipação da
adubação nitrogenada tem apresentado
bons resultados geralmente estão sob
plantio direto há vários anos, e têm acúmulo de matéria orgânica. Deve-se levar em conta que, na maior parte do
Brasil, não tem sido observado um grande acúmulo de palha no SPD em virtude dos invernos secos. Assim, de maneira geral, para a maior parte das áreas
cultivadas, existe grande risco na alteração da atual recomendação de parcelamento do N para a cultura do milho,
que compreende a aplicação de uma fração menor do N na semeadura e uma

dose maior em cobertura.
População e adubação nitrogenada — Visando ao aumento da produtividade, existe uma tendência de reduzir
o espaçamento e aumentar a população
de plantas por área para a maioria dos
novos híbridos. De maneira geral, os
benefícios da redução de espaçamento
na produtividade de grãos são observados quando ocorre também o aumento
da população de plantas. Considerando
que, dentro de certos limites, populações mais elevadas de milho extraem
mais nutrientes, é necessário aumentar
a adubação nitrogenada para viabilizar
os efeitos positivos da população de
plantas.

RECOMENDAÇÃO DE ADUBAÇÃO NITROGENADA PARA SPD CONFORME
CULTURA E COBERTURA, TEOR DE MATÉRIA ORGÂNICA DO SOLO E
PRODUTIVIDADE ESPERADA. RECOMENDAÇÃO PARA 6 A 9 T/HA (*)
Produção matéria
seca da cobertura
antecedente
t/ha
Leguminosas
<2
2a3
>3

N recomendado para teor de matéria
orgânica no solo, g/kg
< 25
25 a 50
> 50
———————— kg/ha de N ————————
120
100
90

90
60
50

70
40
30

Gramínea
<2
2a4
>4

160
160
170

100
110
130

70
80
90

Pousio de inverno

160

120

80

*

Milho em rotação anual com soja no verão: reduzir 20% da recomendação de N
Fonte: Comissão de Fertilidade do Solo – RS/SC, 2004
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