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O potássio apesar de ser o sétimo elemento mais abundante na terra, a quantidade de fertilizantes 

requerida para manter a produtividade é alta e para suprir a demanda de vários países seria 

necessário duplicar a produção, o que é praticamente impossível atualmente. Além disso, as 

principais reservas de potássio estão localizadas em alguns países e no Brasil o número de 

reservas é pequeno. Ou seja, em poucos anos o país irá depender de outros países para manter a 

própria produtividade agrícola. Dessa forma, objetivo do trabalho foi medir a correlação genética 

entre as variáveis sob estresse total (sem qualquer aplicação de potássio) e parcial (metade da 

dose recomendada para a cultura), no estádio fenológico V4, com intuito de correlacionar os 

estresses em fase inicial de desenvolvimento da planta. O experimento foi instalado em casa de 

vegetação, no Campus 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. Existe diferença significativa a 5% para 

todas as variáveis analisadas, para as fontes de variação, híbridos, estresse e para a interação, o 

que indica comportamento divergente dos híbridos de milho entre os estresses testados. Foram 

analisadas 49 combinações diferentes, destas 26 foram significativas e de alta magnitude, 

indicando que o estresse sofrido pelos híbridos de milho foi similar, independente do nível do 

estresse. Isso possibilita ao programa de melhoramento de milho, visando híbridos mais 

adaptados a condições de deficiência nutricional.  
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