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RESUMO 
 
 

AVALIAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DE CULTIVARES DE MILHO Zea mays. O milho e uma 
das principais culturas do agronegócio brasileiro e cada vez mais aumenta a busca por 
cultivares mais produtivos para sanar as necessidades do mercado interno e externo. O 
rendimento de uma lavoura de milho é o resultado do potencial genético da semente, das 
condições edafoclimáticas do local de plantio e do manejo da lavoura. De modo geral, a cultivar 
é responsável por 50% do rendimento final. Consequentemente, a escolha correta da semente 
pode ser a razão do sucesso ou insucesso da lavoura. Por isso deve se optar por uma semente 
de boa qualidade além de favorecer condições adequadas para o bom desenvolvimento da 
lavoura. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a produtividade de quatro diferentes 
cultivares de milho buscando observar a eficiência da qualidade das sementes. O experimento 
foi realizado a campo na Fazenda Piloto do Departamento de Ciências Agrárias da 
Universidade de Taubaté. O delineamento utilizado foi de blocos casualizados contendo quatro 
cultivares e seis repetições, totalizando 24 parcelas. As parcelas foram dispostas de forma 
linear com cinco metros cada uma e os cultivares utilizado foi: T1= BM 650, T2= BM 840, T3= 
BM 709 e T4= BM 820. Foram realizados todos os tratos culturais necessários com adubação 
de cobertura com NPK 20-05-20 após 25 dias e ureia após 40 dias além de capinas e irrigação. 
Após completar o ciclo do milho foi feita determinação da produtividade de grãos foi realizada 
em 5 plantas de milho coletadas aleatoriamente nas linhas da área útil das parcelas. Os grãos 
foram retirados das espigas e colocados em estufas de ventilação forçada a ± 60*C durante 24 
horas e depois foi realizada a determinação da massa seca dos grãos de milho. Os resultados 
foram submetidos à análise de variância e à análise de regressão polinomial empregando-se o 
programa de análise estatística SAS. Os resultados de produção de grãos apresentaram alta 
produtividade com um bom desenvolvimento de espiga e grão atingindo as expectativas de 
uma boa colheita. Porem os cultivares BM709 e BM 840 apresentou uma produtividade ainda 
maior cerca de 20% a mais. Conclui-se que os novos cultivares de milho do mercado que foi 
testada apresentou a produtividade esperada e dois BM709 e BM 840 cultivares apresentou 
resultados ainda mais positivos assim podemos dizer que as empresas de semente esta 
atentando sim as necessidades do mercado do agronegócio garantindo a produtividade de 
suas sementes aos agricultores.  


