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O milho no Território Federal do Amapá apresenta 	rendimen 

tri médio em torno de 600 kg/ha, enquanto a média regional gira 	em 

torno de 950 kg/ha. A produtividade dessa caltura tem sido limitada 

pelo primitivismo exploratório, carancia de técnicas agronmicas ade 

quadas, falta de sementes melhoradas, além do pouco uso de instintos 

modernos que contribuam de maneira decisiva para o aumento de produ-

ção - 

As cultivares tradicionalmente plantadas, apesar is apreseu 

tarem alta adaptação às condiçes ecológicas e aos sistemas de produ 

ção em uso, não possuem um rendimento satisfatório, haja vista as 

baixas produtividades alcançadas. Devido a isso, a UEPAT-Macapá vem 

conduzindo experimento com o objetivo de analisar o comportamènto de 

cultivares de milho adaptadas âs condiçes ecológicas do Territóriõ. 

Através de comparação dos genótipos introduzidos com as 	cultivares 

locais, foi conduzido, em 1982, o ensaio de competição regional 	de 

cultivares de milho com vistas à identificação de materiais genéti- 

1 Eng9 AgrQ, Pesquisador da UEPAT-Macapi/EMBRAPA, 68.900, Macapé-AP 
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cos capazes de serem utilizados nós diversos sistemas de produção lo 

cal. 

O experimento foi conduzido no Campo Experimental do muni-

cípio de Mazagão, em área de inata recúi-desbravada, cujo preparo con 

sistiu de broca, derruba, rebaixamento e queimada, segundo prática 

tradicional da região. O solo do tipo Latossolo Amarelo, textura md,-

dia, apresentou as seguintes características química: p11 = 4,8; P = 

1 ppm; 1< = 27 ppm; Ca + Mg = 2,3 me% e 0,5 me% de Ai trocavel. Por 

outro lado, o clima, segundo K8ppen, foi classificado como sendo do 

tipo Ami com precipitação mãdia anual em torno de 2.300 mm. 

O delineamento experimental empregado foi o de blocos 	ao 

acaso com 12 tratamentos e quatro repetiç5es. O espaçamento fui 	de 

1,00 m entre linhas e 0,40 m entre covas. Foram semeadas tras semen 

tes por unidade de plantio, sendo que após o desbaste deixaran-se 

duas.plantas por cova. 

A adubação utilizada foi na base dê 50-60-40 kg/ha de 

e K 2 0, cujas fontes foram Urdia, Superfosfato Triplo e Cloreto 

de Potássio, respectivamente. A aplicação da mistura foi em sulco, 

ao lado e abaixo das sementes, sendo que o fésforo, o potássio e 1/4 

do nitrog&nio foram aplicados por ocasião da semeadura. Os 3/4 res-

tantes deste último foram aplicados em cobertura 40 dias após a emer 

g&nc ia. 

A lagarta do cartucho (Spodoptera frugiperda Smith & Abbot) 

foi a praga que ocorreu com maior freqifincia na época do florescimen 

to, chegando a afetar o "stand" do experimento. 

As produtividades alcançadas para as cultivares em competi-

ção são apresentadas no quadro a seguir: 
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CULTIVAR 
	

PRODUTIVIDADE (kg/ha) 

Pool 	21 (CMJ 11) 1.416 

Bit 	105-1 1.403 

Pool 22 (cMs 12) 1.335 

R 5102 1.25.3 

Pool 	25 (CMS 14) 1.232 

Centralinex 1.190 

Maya XV 1.164 

Crioulo de Roraima 1.156 

CMS 19 	 1.133 

k 5101 	 1.131 

CNS 28 	 687 

Pontinha 	 421 

A anilise estatística reve ou que não hi diferença signi 

ficativa entre os tratamentos, segunlo o teste de F, sendo que as 

cultivares Pool 21 (CMS ii) e ER 105-1 alcançaram as mais altas pro 

dutividades de grãos com 1.416 e 1.4)3 kg/ha, tendo a umidade corri 

gida para 13%, respectivamente. 

Ao comparar-se os dados de produtividade com aquele& al-

cançados em 1981, observou-se que as cultivares que apresentaram-se 

mais estiveis foram BR-5102 (1.478 k!Iha), Pool 22 (CNS 12) e Pool 

25 (CMS 14) com cerca de 1.164 kg/ha. As mais produtivas no experi-

mento de 1982 - Pool 21 (CMS 11) e bit 105-1 - apresentaram produ 

çes, em relação aquelas do ano anterior, superiores a 70% e 79%, 

respectivamente. 

As cultivares Bit 105-1 e Pool 21 (CMS 11) iniciaram a fio 

racAo aos 549 e 569 dias, com alturas médias das plantas de 1,59 in 

e 1,76 m e das espigas de 0,70 m e 0,90 m, respectivamente, tendo 

ambas mostrado-se resistentes ao acamamento. 
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