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1 - Introdução

O milho é o principal cereal cultivado no Brasil e no Estado de Minas Gerais,
tanto em área plantada, quanto em produção. É cultivado em mais de 90%
das propriedades rurais de nosso Estado, com área total de 1.200 mil
hectares e produção de 4 milhões de toneladas.
O milho tem este destaque pela sua grande versatilidade de uso na
alimentação humana e animal e na indústria. Do milho obtêm-se mais de 160
produtos diferentes para aproveitamentos distintos.

 

2 - Condições climáticas
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O milho é produzido em quase todo o território mineiro, mesmo em regiões
com significativas diferenças concernentes ao meio físico (clima e solo).
Para o cultivo com produtividade compensatória, alguns pontos devem ser
destacados com relação às condições do meio físico.
Os solos ideais para a cultura do milho são os que apresentam estrutura
granular bem desenvolvida, soltos e com boa drenagem. O milho não suporta
solos encharcados e necessita arejamento para o sistema radicular (exceção
cultivar SARACURA). Se possível, instalar a cultura em solos férteis e
não-ácidos.
A textura pode ser argilosa, mas os solos mais indicados são os de textura
francosa (25-35% de argila).
Quanto ao relevo, os solos com declividade até 12% são os mais indicados,
pois favorecem o uso de máquinas e equipamentos. Declividades maiores
estão mais sujeitas à erosão, exigindo práticas conservacionistas mais
dispendiosas.
Quanto à temperatura média anual, a de 21 a 22ºC é a ideal, a temperatura
abaixo de 19ºC é considerada faixa restrita ao cultivo do milho. Abaixo de
17ºC é inapta.
A cultura do milho suporta até 27ºC. Temperatura superior a 27ºC causa
maior transpiração e decréscimo da produção.

 

.

 

3 - Seleção de cultivares

A produtividade de uma lavoura de milho depende das condições ambientais
do local de plantio, do manejo da cultura e do potencial genético da semente
utilizada.
A escolha correta da semente contribuirá para o sucesso da lavoura. No
mercado existem à disposição dos agricultores em torno de 200 cultivares de
milho.
O agricultor deverá observar as características específicas a cada cultivar, o
sistema de produção utilizado e o local de implantação da lavoura.
As cultivares apresentam diferenças quanto ao ciclo e quanto ao tipo, além de
diferenças quanto a doenças, à qualidade do colmo e à textura do grão.

Quanto ao tipo: cultivar variedade; cultivar híbrida.

Os híbridos podem ser duplos, triplos e simples, sendo que esses últimos
também podem ser modificados ou não.

A - Variedades
As sementes das variedades melhoradas são de menor custo, com cuidados
na condução da lavoura. Plantios subsequentes podem ser feitos até quatro
anos, sem perda do potencial produtivo. São recomendadas para produtores
que ainda utilizam baixa tecnologia.

B – Híbridos

Os híbridos, por sua vez, só podem ser utilizados em um plantio, sendo
necessária, portanto, a aquisição de sementes todos os anos. Caso os grãos
colhidos sejam utilizados como sementes, haverá redução da produtividade.
Esta redução gira em torno de 15 a 40%, dependendo do híbrido, além de
grande variação entre as plantas.
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Híbridos simples
Os híbridos simples são os mais produtivos, apresentam grande uniformidade
de plantas e espigas. São também os mais caros existentes no mercado.

Híbridos duplos
Os híbridos duplos apresentam variações quanto às plantas e às espigas, e
suas sementes têm o menor preço. O potencial produtivo deste tipo de
híbrido é menor que o dos simples e dos triplos nas mesmas condições.

Híbridos triplos
Os híbridos triplos também apresentam uniformidade entre as plantas e
espigas; seu potencial produtivo é intermediário entre os simples e os duplos;
seu preço e sua produtividade também são intermediários.

Hoje, no mercado de sementes, a disponibilidade das sementes de milho
acontece nas proporções de 31,2% de híbridos simples, 36,1% de triplos,
23,3% de duplos e 7,9% de variedades.
Para escolha entre hibridos e variedades, deve sempre ser levado em
consideração o sistema de produção que o agricultor adotará, pois, apenas a
semente de boa qualidade de nada adiantará, se o manejo e as condições da
lavoura não permitirem toda a expressão genética das sementes.

Quanto ao ciclo: superprecoce; precoce e normal ou tardio.
O ciclo de uma cultivar é determinado pelo número de dias da semeadura ao
pendoamento e deste à maturação fisiológica ou colheita.
Superprecoce: ciclo de 120 dias e florescimento aos 60 dias. No mercado,
25% das cultivares são de ciclo superprecoce.
Precoce: ciclo de 120 a 130 dias, florescimento aos 65 dias. No mercado, 55
a 65% das cultivares são de ciclo precoce.
Normais: ciclo de 130 a 140 dias, florescimento aos 70 dias. No mercado, 10
a 15% das cultivares são de ciclo normal.

Quanto a doenças, levantamentos feitos pela EMBRA milho e sorgo
mostraram reduções na produção de milho causadas por doenças como
enfezamento (100%), ferrugem (80%), mosaico comum (50%) e rajado fino
(30%).
O agricultor, ao optar por determinada semente, deve observar, pela
informação do fornecedor de semente, o comportamento da cultivar, em
relação às principais doenças.
Outro ponto fundamental que deve ser observado é a qualidade do colmo.
Deve ser levada em consideração a resistência ao acamamento e
quebramento. Cultivares com colmo fraco e quebradiço, com certeza,
aumentarão as perdas na colheita.
Quanto ao objetivo da produção, a textura do grão deve ser levada em conta.
Grãos duros ou mais duros apresentam boa vantagem no armazenamento e
são preferidos pela indústria.

 

.

 

4 - Época de plantio

Normalmente, é recomendado o plantio do milho nos meses de outubro,
novembro e dezembro. Em caso de utilização de híbridos de ciclo precoce e
de irrigação, o plantio poderá ser antecipado para o mês de agosto.
Quando o plantio é realizado em dezembro, é necessário observar a escolha
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da cultivar, seguindo as orientações de um técnico.
Nota: Procure orientação sobre o zoneamento agrícola da EMBRAPA.

 

5 - Espaçamento e plantio

A produtividade da cultura do milho depende da população de plantas.

Época de plantio : lº/10 a 30/11.
Espaçamento : 0,80 a 1,0 metro entre as linhas.
Densidade : 5 a 6 sementes por metro linear.
Silagem : 6 a 8 sementes por metro linear.
Profundidade : 3 a 5 centímetros. 

Obs.: Quando utilizar plantadeira, colocar 70 gramas de grafite moído para
cada 20 kg de sementes.

Calagem
De modo geral, os solos do Estado de Minas Gerais são ácidos,
principalmente os solos sob vegetação de cerrado, que apresentam também
toxicidez de alumínio e deficiência de cálcio e magnésio.
Para se calcular a quantidade de calcário a ser aplicada por hectare, é
necessário ter à disposição os resultados da análise química e física do solo.
Este cálculo deve ser feito por um técnico, que também recomendará o tipo
de calcário a ser utilizado e a forma de aplicação.

Adubação

Adubar também de acordo com a análise do solo. De um modo geral, a
recomendação varia se a produção destinar-se a grãos ou silagem.
Variação da adubação

300 a 600 kg 04-14-08 + 2,5 kg zinco por hectare
200 a 500 kg 04-30-19 + 2,5 kg zinco por hectare
200 a 500 kg 04-20-20 + 2,5 kg de zinco por hectare
200 a 500 kg 04-30-10 + zinco

Recomenda-se adicionar aos fertilizantes de 30 a 40 kg de FTE- BR 12 .
A adubação de cobertura deverá ser realizada em uma ou duas etapas e de
acordo com a recomendação técnica:

200 a 250 kg nitrocálcio
250 a 300 kg sulfato de amônia
100 a 150 kg uréia

Primeira: quando as plantas apresentarem: 4 a 6 folhas.

Segunda: quando as plantas apresentarem de 8 a 10 folhas.

 

6 - Pragas e doenças

O primeiro passo para o controle de pragas e doenças é o tratamento das
sementes.
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Na parte aérea, com ocorrências de pragas, como: brocas, lagartas e
vaquinhas, recomenda-se utilizar produtos registrados no Ministério da
Agricultura e cadastrados para a cultura no Estado de Minas Gerais,
obedecendo ao período de carência, às dosagens e aos cuidados na
aplicação; siga as orientações de Folder da EMATER–MG " Agrotóxicos"
como usar corretamente e com segurança.

 

7 - Colheita

A colheita manual deverá ser realizada quando a planta apresentar folhas e
colmos secos, espigas dobradas e facilmente destacáveis com a ponta
voltada para baixo, palhas secas. Grãos secos e firmes.
A colheita mecânica é realizada com colheitadeiras acopladas ao trator ou
automotrizes, observando as mesmas características.

 

8 - Armazenagem

A armazenagem deverá ser feita em armazém ou paiol, observando a
umidade correta do grão em torno de 13 a 14%.
Proceder ao expurgo com produtos específicos ao tratamento de grãos contra
os insetos ou outras pragas, buscando sempre a orientação de um técnico.

 

 

 

 


