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A importância do milho não está apenas na produção de uma cultura anual, mas em todo o 

relacionamento que essa cultura tem na produção agropecuária brasileira, tanto no que diz 

respeito a fatores econômicos quanto a fatores sociais. E, também, pela sua versatilidade de uso, 

pelos desdobramentos na produção animal e, claro, pelo seu valor nutricional, sendo o milho é 

um dos mais importantes produtos do setor agrícola no Brasil. Entretanto, a produtividade 

brasileira ainda é considerada baixa, isso porque os solos do Brasil possuem um baixo nível de 

fósforo e a aplicação de doses elevadas geram um custo elevado para a lavoura. Dessa forma, 

objetivo do trabalho foi medir a correlação genética entre as variáveis sob estresse total (sem 

qualquer aplicação de fósforo) 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 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. 

Primeiramente, existe diferença significativa a 5% para todas as variáveis analisadas e, também, 

para a fonte de variação híbridos, estresse e para a interação, o que indica comportamento 

divergente dos híbridos de milho entre os estresses testados. Foi detectada apenas uma 

correlação significativa, sendo entre MSPA com ICF, entretanto, de alta magnitude e com valor 

negativo. Assim, a seleção deve ser feita em dois tipos de estresse, com o intuito de indicar o 

híbrido mais favorável ao tipo de estresse causado, possibilitando assim maior ganho no decorrer 

das seleções.  
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