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A quantidade de água evapotranspirada pela cul tura do milho durante t~

do o ciclo gira em torno de 600mm, variando com a cultivar, práticas cu!
turais e demanda evaporativa da atmosfera. Nas regiões produtoras do m.:h

lho a precipi tação pluviométrica durante o período de condução da cul t~

ra , geralmente excede a 60 Omm.En tretan to, em alguns loca i s, a má di s-
t r ibu i c âo de chuvas, com períodos prolongados de estiagem, os verani-

cos,causa d é f i c i t s hídricos,reduzindo consideravelmente aprodução. V~
sando a obtenção de populações de milho mais tolerantes à deficiên-

cia hídrica com maior potencial de produção conduziu-se um experimento
em Sete Lagoas, Minas Gerais, por três anos consecutivos, a partir de

1979. O experimento foi instalado em um latossolo Vermelho Escuro, d i s

trófico, LEd, fase cerrado. Foram testadas vinte cultivares, incluindo

híbridos e populações experimentais do Centro Nacional de Pesquisa de

Milho e Sorgo e alguns híbridos comerciais. O delineamento experimen-

tal utilizado foi o de blocos casualizados, com os três níveis de agua

distribuídos em faixas, com quatro repetições. Os plantios foram efe-

tuados na primeira quinzena de: Novembro. Ométodo de irrigação usado foi
a aspersão convencional e os níveis de água foram:

10 - Apenas precipitação pluviométrica
11 Prec ip i t a câo mai s i rr igação supl emen tar até o iníc io do per íodo

de enchimento de graos.

12 - Precipitação mais irrigação suplementar durante o ciclo

As maiores produtividades foram obtidas com os híbridos experimentais
BR-201X, BR-200X e BR-202Xe os comerciais Cargilllll e IAC Hmd 7974.

Esses híbridos experimentais foram significativamente mais produtivos
em condições de déficit h í d r i co que o Cargilllll e IAC Hmd 7974. Entr~

tanto, suas produtividades não diferiram significativamente quando su
pridas adequadamente com irrigação suplementar.
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