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RESUMO: O milho é uma cultura de grande expressão, tanto no cenário brasileiro 
como no cenário mundial. O aumento da produtividade relaciona-se com aplicações 
de tecnologias, dentro destas tecnologias estão as aplicações de fertilizante foliar. O 
presente trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos da adubação foliar no 
desempenho produtivo da cultura do milho. Os resultados mostraram que o 
tratamento diferiu significativamente do tratamento-controle a 5% de probabilidade 
aplicado ao teste de a Tukey, quanto a produtividade o aumento foi significativo ao 
relacionar o tratamento com o tratamento-controle, este incremento numérico foi de 
11,3%. 
 

Palavras-chave: Adubação. Biozyme®. Zea mays. 

Response of corn to the application of leaf fertilizer in the western region of 

Paraná 

 

ABSTRACT: Corn is a culture of great expression in the Brazilian scenario and in the 
world scenario. The increase in productivity is related to the applications of 
technologies, within these technologies are the applications of foliar fertilizer. The 
main goal of this paper is to evaluate the effects of foliar fertilization on the productive 
performance of the maize crop. The results showed that the treatment differed 
significantly from the control treatment at 5% of the probability applied to Tukey's 
test. As for the productivity, the increase was significant when relating the treatment 
with the control treatment, this numerical increment was 11.3%. 
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INTRODUÇÃO 

 

O milho (Zea mays L.) é uma planta de cultivo comum e antiga e é a principal 

cultura agrícola em nosso país. Existem diferentes cultivares de milho, que estão 

adaptadas a várias condições de clima, solo e cultivo. Esta cultura está em 

expansão no Brasil, em uma projeção realizada com a produção entre 2012 e 2022, 

o milho aparece com área plantada de mais ou menos 600 mil hectares. O milho é 

uma atividade com elevado potencial de produtividade (BRASIL, 2012). 

Para o bom desenvolvimento da cultura do milho é necessário temperatura 

elevada por volta de 24 e 30ºC, requer disponibilidade de água no solo e uma 

radiação solar elevada. Quando a cultura é realizada em clima propício há 

expressão máxima da potencialidade produtiva (NUNES, 2015). 

O milho é um alimento que chega à mesa do consumidor em diferentes 

produtos, também é uma das principais fontes para rações de animais, além do uso 

para produção de biocombustíveis (BUNGENSTAB et al., 2008). A cultura do milho 

safrinha é denominada cultura de inverno, com grande destaque e produtividade no 

cenário nacional. Os principais estados que produzem o milho safrinha são: Paraná, 

São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. A produção 

dessa cultura segue as seguintes etapas: “planejamento, manejo da área, plantio, 

tratos culturais e colheita” (RICHETTI, 2013, p.1). 

De acordo com Cruz et al. (2014), o milho safrinha é aquele cultivado em 

sequeiro fora do tempo habitual da cultura do milho, ou seja, entre os meses de 

janeiro a abril. De acordo com CONAB (2015), o valor da cultura do milho safrinha 

pode ser constatado quando se observa o seguinte: O resultado do levantamento 

realizado entre 19 e 25 de julho de 2015 indica para a safra 2014/15 uma produção 

de 209,5 milhões de toneladas, 8,2%, ou 15,9 milhões de toneladas superiores à 

produção obtida na safra anterior, quando foram produzidas 193,6 milhões de 

toneladas (CONAB, 2015). 

O Estado de Mato Grosso do Sul se destaca na produção do milho safrinha, 

com um total de 8.882.500,00 quilos na safra 2015, com uma produtividade de 5.140 

kg ha-1 (CONAB, 2015). 

Para alcançar uma alta produtividade, o milho necessita de nutrientes 

essenciais para o seu crescimento e desenvolvimento, destaca-se o papel que o 

nitrogênio desempenha no milho, como constituinte essencial dos aminoácidos, 
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principais integrantes de proteínas. Como a formação dos grãos depende de 

proteínas na planta, a produção do milho está diretamente relacionada com o 

suprimento de N (ULLOA et al., 1982; YAMADA, 1997). Evidenciado também por 

Gonçalves Júnior et al. (2007) que concluiu que é uma cultura que necessita de 

cuidados especiais principalmente de adubação que venha trazer nutrientes que o 

solo não disponibiliza em grande quantidade, principalmente nitrogênio (N), fósforo 

(P), potássio (K) e zinco, nutrientes essenciais para o desenvolvimento da planta. 

As maiores exigências nutricionais no milho são: o potássio e o nitrogênio, 

seguidos por magnésio, cálcio, fósforo e enxofre. Nos grãos, a ordem de remoção 

desses nutrientes é bastante alterada. O fósforo é quase todo translocado para os 

grãos (80%), seguido do nitrogênio (68%), enxofre (58%), magnésio (26%), potássio 

(20%) e cálcio (4%). Quanto aos micronutrientes, é interessante observar as 

pequenas quantidades dos elementos para a manutenção da cultura. Entretanto, 

sua falta poderá acarretar sérios prejuízos à produção.  

O nitrogênio é absorvido pelo milho nas formas de nitrato de amônia com 

redução assimilatória, incorporado ao composto orgânico no solo. Já o fósforo é 

absorvido pelo milho na forma de íons H2PO4
- e HPO4

-2. O potássio é absorvido pela 

planta com intuito de estabilizar o pH da planta entre 7,0 e 8,0 nas reações 

enzimáticas. Já o micronutriente zinco é essencial para completar o ciclo produtivo. 

Em geral as fontes de N, P, K e Zn são uréia, fosfato bicálcico, nitrato de potássio e 

sulfato de zinco (GONÇALVES JUNIOR et al., 2007). 

Segundo Orso et al. (2013), o milho é cultura bastante exigente a nutrientes e 

responde quando é aplicado fertilizante foliar. A adubação foliar com micronutrientes 

para a cultura do milho tem se intensificado nos últimos anos, o resultado é uma 

cultura com elevado potencial produtivo e com maior valor nutricional, as fórmulas 

de fertilizantes foliares têm promovido a correção da falta de nutrientes no solo dos 

cerrados (COELHO; COELHO FILHO, 2006). 

Rosolem e Franco (2000), avaliando a translocação de zinco para as raízes 

de milho, notaram que quando este elemento foi aplicado via radicular e foliar em 

casa de vegetação, observou-se aumento nos teores de Zn nas raízes. Este 

aumento foi maior nas plantas que receberam aplicação foliar, podendo-se afirmar 

que houve translocação do nutriente aplicado nas folhas até as raízes. Coelho et al. 

(1998) avaliando o efeito da adubação com nitrogênio e o molibdênio sobre a 

atividade de redutase do nitrato nas folhas e sobre o teor de N orgânico na parte 
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aérea do milho, observaram que onde foi aplicado o Mo, via foliar, ocorreu maior 

atividade enzimática, resultando em maior assimilação de N, e, consequentemente, 

maior produção de grãos. 

De acordo com Malavolta (1987), a deficiência de alguns nutrientes pode 

gerar desequilíbrio nutricional na planta, que pode apresentar sintomas de carência, 

caracterizados como doenças fisiológicas. Segundo Carvalho et al. (2001), a 

presença destes sintomas pode diminuir a capacidade produtiva da cultura. A 

adubação foliar não substitui totalmente o fornecimento de adubos ao solo. No 

entanto, possui a incontestável vantagem de servir como complemento ou 

suplemento da adubação radicular, podendo gerar, desta forma, maior produção. 

Além disso, a adubação foliar possui a vantagem de ser de baixo custo, apresentar 

menores chances de fitotoxicidade às plantas e de poder ser aplicada em mistura 

com vários defensivos agrícolas nas pulverizações fitossanitárias, evitando, desta 

forma, novas entradas na área cultivada. 

Sabendo que a adubação foliar complementa a adubação fornecida pelo solo, 

este experimento especifica a resposta do milho à aplicação de adubo foliar no 

desenvolvimento da planta na região do Oeste do Paraná. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido em condições de campo, no período de agosto a 

novembro de 2018, na área experimental do Colégio Agrícola Estadual de Toledo 

(CAET - PR), localizado no município de Toledo/PR, com altitude de 240 m, latitude 

sul 24° 47’ 16” e longitude oeste 53° 43’ 29”, na região sul do Brasil. O solo do local, 

conforme dados, mostra que o solo não necessitou de correções com calcário e/ou 

com uma adubação específica, com as seguintes características: K = 1,06 cmolc dm-

3; Ca = 10,81 cmolc dm-3; Mg = 2,10 cmolc dm-3; P = 49,40 mg dm-3 pelo extrator de 

mehlich-1; Al+ = 0,2 cmolc dm-3; H + Al = 3,71 cmolc dm-3; pH em H2O = 5,54 e 

saturação de bases = 76,06%. Os canteiros tiveram como área de experimentação 3 

m de comprimento com 2,8 m, com 8,4 m², conforme Figura 1. 

A semeadura foi realizada no dia 20 de agosto de 2018, o canteiro foi dividido 

em 5 linhas de milho variedade DK265, com espaçamento de 0,15 m entre planta e 

0,45 entre linhas, deixando 0,5 m de distância entre as bordas do canteiro.  
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FIGURA 1: CROQUI DA ÁREA DE EXPERIMENTAÇÃO. 

FONTE: Autores, 2018 

Plantas de milho;  

Plantas de milho analisadas 

 

 

O delineamento experimental utilizado foi bloco inteiramente casualizado 

(BIC). O tratamento foi referente à aplicação de fertilizante foliar Biozyme® 

(fitoativador composto de macronutrientes e micronutrientes), na dosagem de 5 mL 

m-2. A aplicação foi feita aos 20 dias após a emergência das plantas, com o uso de 

um regador de 5 L. 

A colheita foi realizada assim, que a umidade dos grãos atingiu 

aproximadamente 13% de umidade. Foram colhidas 10 plantas aleatoriamente 

dentro de cada linha. Após a colheita manual, as espigas foram debulhadas 

manualmente e pesadas em uma balança analítica de precisão de 5 casas após a 

vírgula, em gramas. Para o cálculo final de produtividade a umidade dos grãos foi 

ajustada para 13%. 

As médias dos dados obtidos foram comparadas, utilizando-se análise pelo 

teste de Tukey, a 5 % de probabilidade, posterior aplicado a ANOVA e pelo teste de 

Anderson-Darling. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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O tratamento com a aplicação do fertilizante foliar mostrou um aumento de 

produtividade no final do ciclo do milho na região do Oeste Paranaense, conforme a 

Tabela 1. 

 

Tabela 1: Características de produtividade das plantas de milho cv. DK265 em resposta à aplicação 

do fertilizante foliar Biozyme®, na dosagem de 5 mL m
-2

 ou água como controle. Toledo, 2018 

 Produtividade (ton. ha-1) 

Tratamento 8347ª 

Tratamento-controle 7458b 

Média 7903 

CV (%) 2,27 

p-valor 2,86E-9 

Est. F 115,92 

Letras diferentes diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
Fonte: Autores, 2018 

 
 

Os dados apresentados na Tabela 1, quando comparados com outros 

experimentos, estão de acordo com a literatura realizada por Cabezas et al. (2004), 

que verificaram a ocorrência de maior produção de grãos do milho quando as doses 

de N via foliar cresceram, em uma produção com espaçamento entre as linhas de 

0,80 m e 80.000 plantas ha-1. 

No experimento realizado por Souza et al. (2003) estes identificaram que a 

adubação foliar nitrogenada foi viável, obtendo resultados significativos no aumento 

dos números de grãos por fileira e por espiga, o que reforça os resultados 

apresentados nesta pesquisa. 

Outro experimento, no mesmo sentido, foi realizado por Mar et al. (2003), que 

verificaram que a adubação nitrogenada via foliar foi significativa quanto ao número 

de grãos por espigas, como também no que se refere à massa e à produtividade de 

grãos no milho, o que corroborou os resultados desta pesquisa. 

Entretanto, a análise de variância e o Teste F na Tabela 1, não são 

suficientes para indicar que a aplicação do fertilizante foliar resulta em uma diferença 

significativa, uma vez que o Teste F informa somente se há diferenças entre as 

médias dos tratamentos realizados. Assim, se faz necessário aplicar um teste, que 

permita a comparação entre as médias dos tratamentos, para determinar se 

realmente o fertilizante foliar aumentou a produtividade.  
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A Figura 2 mostra o gráfico dos efeitos individuais da aplicação do fertilizante 

foliar no milho. Verificou-se o um aumento no comportamento da cultura quando 

aplicado o fertilizante foliar. 

 
FIGURA 2: GRÁFICO DOS EFEITOS INDIVIDUAIS SOBRE A APLICAÇÃO DO BIOZYME® 
NO MILHO (Α=0,05). PROD.: PRODUTIVIDADE DO MILHO EM TON HA

-1
. 

            FONTE: Autores, 2018 
 
 

A Figura 3 apresenta os gráficos de resíduos, sendo o histograma geral (a), o 

QQ-plot (b), resíduos x valores ajustados (c) e resíduos padronizados versus ordem 

de coleta (d). 
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FIGURA 3: GRÁFICOS DE RESÍDUOS - HISTOGRAMA GERAL (3a); QQ-PLOT (3b); 
RESÍDUOS X VALORES AJUSTADOS (3c);RESÍDUOS PADRONIZADOS VERSUS 
ORDEM DE COLETA (3d). 

              FONTE: Autores, 2018 
 
 

Nos gráficos de resíduos na Figura 3.c observa-se a distribuição aleatória dos 

resíduos em torno do zero bem como na ordem de coleta dos ensaios na Figura 3.d. 

Verifica-se também que no gráfico da probabilidade normal dos resíduos, já na 

Figura 3.b não há a presença de outliers e que os resíduos aderem a uma 

distribuição normal, com p-valor = 0,21 (> 0,05) determinado pelo teste de 

normalidade de Anderson-Darling (AD). Essas observações quanto aos resíduos na 

ANOVA satisfazem a premissa da Estatística paramétrica e permite uma análise 

mais aprofundada dos dados. 

 

CONCLUSÃO 

 

O experimento demonstrou que o tratamento com a aplicação do fertilizante 

foliar resultou em um aumento significativo na produção final de grãos. 
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