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Marriel, LE.l,

Feldmann, R.O.l,

Os trabalhos de melhoramento,
ou não melhorados,

Gama, E.E.G.2

utilizando-se

&

Oliveira, A.C.2

germoplasmas de milho

pouco

podem ser promissores para se obter cultivares adapta-

das às condições de estresse de nitrogênio. visando identificar e seleciQ
nar genótipos para eficiência no uso de nitrogênio,

foram avaliados 30 ~

nótipos de milho de origens diversas, do banco ativo de germoplasma

do

Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo, Sete Lagoas - MG, na presen
ça de O e 90 kg/ha de N em cobertura. Estes materiais
um latos solo vermelho-escuro,

foram plantados

em

fase cerrado, corrigido, utilizando-se
. -

neamento de blocos ao acaso com 3 repetlçoes,sendo

de 10m

2,

a area utll de

cada parcela. No final do ciclo das plantas, foram determinados
tração (%) e conteúdo de nitrogênio

a concen-

(kq/ha) nos grãos, produção de. graos

e eficiência no uso de nitrogênio

(kg grãos/kg N aplicado), além de

tras características

Observaram-se

agronômicas.

deli
.

ou-

diferenças significativas

entre os genótipos quanto aos parâmetros, conteúdo de nitrogênio nos giciE,
produção e eficiência no uso

de nitrogênio na ausênci~ e presença da adQ

bação em cobertura. A resposta ao nitrogênio variou com os genótipos. Con
siderando a testemunha igual a 100 (455 kg grãos/kg N aplicado), na ausên
cia de nitrogênio

em cobertura, observou-se uma variação de 0,9 a 71% pa-

ra a eficiência no uso de nitroqênio

entre as cultivares, destacando

as popo.teçôes Chandelle e Cogollero.j Esses resultados indicam que

- se

certas

cultivares apresentam bom potencial para serem adaptadas às condições

de

estresse de nitrogênio

Este trabalho faz parte de uma linha de

visando a identificação

de Cultivares eficientes para o uso de nitrogênio

e/ou fixação biolÓgica de nitrogênio atmosférico.
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