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As plantas cultivadas dependem fundamentalmente de fertilizantes nitrogenados para a obtenção 

de elevados patamares de produtividades. Por isso, a busca por cultivares com uma melhor 

eficiência agronômica no uso de nitrogênio (EA) torna-se cada vez mais frequente e desejada, ao 

passo que o uso de fertilizantes comerciais nitrogenados corresponde a um dos maiores gastos 

para os produtores que visam elevadas produtividades. Portanto, torna se necessário à otimização 

da EA nas plantas cultivadas para uma produção agrícola mais sustentável. O objetivo desse 

trabalho foi estimar a eficiência no uso de nitrogênio por meio de diferentes índices de eficiência 

e estimar a correlação entre caracteres agronômicos em híbridos comerciais de milho. Foram 

avaliados 27 híbridos comerciais de milho de diferentes empresas, os quais são mais utilizados 

pela grande maioria de produtores da Zona da Mata Mineira. Os 27 híbridos foram avaliados, na 

safrinha de 2014, na Estação Experimental de Coimbra, Coimbra, MG. Utilizou-se o 

delineamento experimental de blocos casualizados em arranjo fatorial (27 híbridos e dois níveis 

de N), com duas repetições. A quantidade de nitrogênio utilizada foi de 30 kg ha
-1 

e 165 kg ha
-1 

nos níveis de baixo e alto N, respectivamente. A eficiência agronômica (α, kg ha
-1

) foi definida 

pela seguinte fórmula:   
           

 
, e esse índice foi juntamente estimado com a eficiência 

agronômica em baixo nitrogênio (LNAE, kg ha
-1

) que foi calculada como      
     

     
  

     , onde PG.AN e PG.BN são respectivamente produtividade de grãos em alto e baixo 

nitrogênio e N  a quantidade de nitrogênio aplicada. Houve diferença significativa entre os 

híbridos de milho para os índices LNAE e α e PG. Houve correlação significativa e positiva 

entre peso de grãos em alto e baixo nitrogênio e α, e LNAE se correlacionou positivamente com 

PG em baixo nitrogênio. Conclui-se que os híbridos de milho 30F35, 30A16PW e 30A95, se 

destacaram por ser eficientes e responsivos a adubação nitrogenada. 
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