
Um periodo longo de deficit de agua no solo e um dos fatores que causam a queda
de produtividade das culturas. Esse periodo pode ocorrer devido a um veranico
prolongado, para cultivos de verao nao irrigados (cultura de sequeiro),ouporum
corte, causado por algum motivo, no suprimento da irriga~ao a cultura. Na cult~
ra do milho irrigado, a suspensao da irriga~ao no final do ciclo fenologico e
feita apos a matura~ao fisiologica, urn estadio comumente conhecido como forma -
~ao da camada preta. Acredita-se que a suspensao da irriga~ao alguns dias antes
da forma~ao da camada preta nao acarreta prejuizos a cultura, alem de racionali
zar 0 uso da agua, com 0 consequente acrescimo da eficiencia de irriga~ao. Por
tanto, foi objetivo do trabalho estabelecer cortes da irriga~ao em periodos no
final do ciclo do .milho, antes da forma~ao da camada preta, de modo a permi -
tir 0 conhecimento das perdas de produtividade, em rela~ao ao periodo normal de
suspensao da irriga~ao. A eficiencia no uso da agua pela planta foi obtida pe-
la rela~ao entre a produ~ao de graos secos e a agua total aplicada. Nas condi-
~oes de Sete Lagoas, pode-se concluir que periodos com mais de 26 dias, estando
o solo com potencial matricial em -15,0 atm, causaram quedas significativas de
produtividade. Ainda foi possivel presumir que em solos sob potencial matrici-
al de -10,0 ou menDs atm, a partir de 10 dias antes da forma~ao da camada pret~
nao ocorrera perda significativa de'produtividade da cultura do milho. Cons ide
rando-se ainda que, conforme resultados obtidos em trabalhos de manejo de irri-
ga~ao do CNPMS, sao necessarios 7 ou mais dias para ocorrer a deple~ao da agua
do solo do potencial de -0,1 atm (capacidade de campo) para -10,0 atm, conclui-
-se que a data propicia para se fazer a ultima irriga~ao, sem perdas significa-
tivas de produtividade do milho, deve ocorrer por volta de 15 dias antes da for
ma~ao da camada preta.
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