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ES~O DOPOTENCIALDE MILHOEMOXISOLIRRIGADo!l
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Na região do Sub-Medio S20 Er anc i s co , obse rva+s e o cultivo de

hortaliças (cebola? t.cmat e , melão e tne l anri c ) e fruteiras (videira) sob lr-

r igaçao , A expans ao dcs tes cultivos en tr etant.o nao ê Li.mi tad.i , Apesar c,e S8

dispor a curto pr az o de aproximadamente lC)O.OC)()ha irr:~gâveis? ocorrem fato

res limitantes COTIC' epocas de (~eficit de ccmcr cial í zaçjio , possível sature.

çao de mercado, dininuição de fertilidad2 E. aumento de pragas e doenças pe-

la ausência ele: rotações de cultura. Na busca de alternativas de cultive i1a-

ra rotaçao com as hortaliças, considerr:u-se 3dequado o estudo do potencial

de produção de al guns cultivares de mí.Lho sob irri[.-açãn. Para tanto, f or am

testados híbridos intervarietais, porulações melhoradas, com~ostos. híbri-

dos duplos e híhridos s í.nples , num total de 16 cu.l t í.var es dispostos em blo-

cos ao acaso em ci.nco repetições (1974) e em quatro repetições (1975). O es

paçamento utilizado foi de 1,00 TI entre linhas e 0,40 fi entre covas cem du-

1 1 -> 10 2 , l' - , f ' .as p antas pcr cova en parce as ue ' m • ú acuDaçao empregao<ê. 01 de:

10-60-20 de NPX, em f und.aç ao e 25-0--0 em ccbcr tu r a , apl i cado aos 25 e 5C

dias após o plantioo O sistema de irri~ação utilizado foi atraves de sulcos

de infiltraç;o~ o mais difundido na região. Os tratos fitossanit;rics con-

sistiram principéllDcnte no controle, da lagarta de cartucho (Spodoptera fru-

giperda (J. E. Smith , 1797): com apl i caçoes ele: parathion meti Lí co na dosa

gem r ecomendada pelo fabricante.
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Na Tabelo- 1, encontr3m-se tiS produções erapeso de espiç::as
(t/ha) referentes aos anos (10 1974 ~ 1975. Observam-se diferenças acentua-
das de um ano para outro nos cultivares Cent r a Imex , Porto Rico Grupo 3 e
Composto Flint. enqudnto os deuais apresentaram produções semelhantes nos
dois anos.

Os híbridos Hmd 7974. Af.,256 e 11.8152 não che8aram a superar
as variGdades Csntralmex e Maya de forma consistente. De um modo 8eral ob-
serva-se a exi.3tência de gcnot.i.pos de milho COI:1 bc.a capacidade produtiva pa

ra os oxisols,
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Tabela 1. Produção media de espiga (t/ha) de 16 cultivares elemi Iho, em
oxiso1s eloSub-Medio são Francisco, 1974 e 1975.

-----------_ .•------_.
CULTIVARES ------_.----

1974 1975

Phoenix :i.O)

ESALQ HV I
Pero1a piracicaba 4~2~

498
6.2
3~8

3.4
4.2
495

4,2
4,7

5,0
497
5,1
798
5.7
5,0
5.0
8.4
5.8
7,5
4,7
6.S

6~2
5.8
6~O

Cent:-alnex ilS 17 till
Maya
lAC 1
Azteca 11

Porto Rico Grupo 3
Composto Dentado
Composto Flint
Cateto Co1ombia Composto
Ho.d 7974 7,5
Ag 255
Ag 152
DG 1 5.5

5,3M 102

c.v. (%)

DHS (5%)


