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Resumo: Dentre as tecnologias geradas pela pesquisa para a cultura do milho,
a recomendação de cultivares melhoradas tem sido a mais eficiente para o
incremento da produtividade e da produção estadual. O experimento foi
conduzido em Campos dos Goytacazes (RJ), com o objetivo de avaliar o
comportamento agronômico de cultivares de milho para a produção de grãos.
Foram avaliados 34 tratamentos (cultivares) no delineamento experimental
blocos casualizados, com duas repetições. Cada parcela constou de duas
fileiras de 4,0m, espaçadas de 0,8m entre fileiras e 0,2m entre plantas. Foi
aplicado no plantio 600 kg ha-1 de fertilizante organomineral. As plantas
também receberam aplicações via foliar do biofertilizante Agrobio (2% v/v) e do
inseticida Dipel (1% v/v) para lagarta do cartucho. Na primeira adubação de
cobertura (plantas com 4 a 5 folhas) e na segunda (plantas com 8 a 9 folhas)
aplicaram-se 300 kg ha-1 do adubo usado no plantio. Os tratos culturais foram
os usualmente recomendados para a cultura. Foram avaliadas as seguintes
características agronômicas: florescimento masculino (FM) em dias, altura da
planta (AP) em cm e rendimento de grãos (REND) em t ha-1. Os dados foram
submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de
Tukey (P0,05) para REND e FM, concordando com os resultados da análise de
variância. Embora não tenha apresentado efeito significativo para tratamentos
as cultivares HTCMS699, Sintético PF 7021, Sintético 10717, AL Paraguaçu,
HTCMS717, MC 20, VSL BS 42C60, BR 106, Sintético 10697, Sintético 10699,
BRS1055, Sintético 10707, Sintético 10781, 2E530, HTCMS795, HTCMS707,
Sintético 256 L, MC 6028, Sintético PF 7031 e HTCMS781 apresentaram
médias acima da média geral (3,9 t ha-1).
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