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A otimização da eficiência nutricional é de grande importância, diante do elevado custo dos 

fertilizantes, imprescindíveis para o aumento da produtividade. Na agricultura moderna este 

custo contribui, em média, de 10 a 30% do custo total de produção de milho, a depender do nível 

tecnológico adotado. Assim, eficiência nutricional se torna uma ferramenta importante na 

manutenção da produtividade agrícola e, também, na redução dos custos de produção. Dessa 

forma, objetivo do trabalho foi medir a correlação genética entre as variáveis sob estresse total 

(sem qualquer aplicação de nitrogênio) e parcial (metade da dose recomendada para a cultura), 

no estádio fenológico V4, com intuito de correlacionar os estresses ocasionados no 

desenvolvimento inicial da planta. O experimento foi instalado em casa de vegetação, no 

Câmpus de Ipameri, GO. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados em 

esquema fatorial simples, utilizando 10 híbridos de milho (2B512PW, 2B587PW, 2B707PW, 

AG1051, BM 3061, BRS 1055, P30F35HR, P30F53YH, P3646H e P3862YH) com três 

repetições, sob dois tipos de estresses, total e parcial. As variáveis analisadas foram altura da 

planta (ALT), diâmetro do caule (DIAM), massa fresca da parte aérea (MFPA), massa seca da 

parte aérea (MSPA), massa fresca da raiz (MFR), massa seca da raiz (MSR) e índice de clorofila 

falker (ICF). Para interpretação dos dados foi feita a análise de variância e a correlação genética 

entre os caracteres. Foi possível observar que os estresses são divergentes, o qual a interação 

híbridos e estresse foi significativa para todas variáveis analisadas. E, além disso, por meio do 

número de correlações significativas obtidas, o qual o valor representa apenas 4% do total de 

combinações possíveis. Dessa forma, a eficiência deve ser calculada de acordo com o estresse 

causado, visto que fisiologicamente a planta tem comportamento a depender do adubo aplicado 

ou da necessidade de adquiri-lo do solo. 
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