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Um dos objetivos do programa de melhoramento do milho pipoca da UENF, para os próximos 

anos, é desenvolver cultivares eficientes no uso de nitrogênio (EUN). A EUN pode ser definida 

como a relação entre a produção de grãos por unidade de nitrogênio aplicado no solo. Neste 

contexto, o objetivo desta pesquisa foi selecionar linhagens S7 de milho pipoca com eficiência no 

uso de nitrogênio. Os tratamentos foram constituídos de 29 linhagens de milho pipoca, 

pertencentes ao banco ativo de germoplasma (BAG) da Universidade Estadual do Norte 

Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), avaliadas em dois níveis de disponibilidade de nitrogênio: 

baixo e alto (adequado) para a cultura em ensaio realizado em Campos dos Goytacazes, RJ. 

Utilizou-se o delineamento experimental em blocos ao acaso com três repetições. A parcela 

experimental foi constituída de uma linha de 5 m, com espaçamento de 0,90 m entre linhas e 

0,20 m entre plantas, totalizando 25 plantas por parcela. Para a diferenciação dos experimentos 

quanto ao nível de nitrogênio, foi adotado a seguinte estratégia: para o experimento com alta 

disponibilidade de nitrogênio (alto N), a adubação de plantio constituiu 32 kg.ha
-1

 de N; a 

adubação de cobertura para suplementação de nitrogênio foi realizada com 108 kg.ha
-1

 de 

nitrogênio, parcelada em duas vezes, aos 30 e 40 dias após a semeadura. Portanto foi adicionado 

nesse experimento 140 kg.ha
-1

 de N; para os experimentos com baixa disponibilidade de 

nitrogênio (baixo N), a adubação de plantio foi a mesma do experimento anterior e a adubação 

de cobertura constituiu de 30% da realizada em alto N. Inicialmente foi realizado a análise de 

variância individual para verificar a homocedasticidade das variâncias e posterior análise 

conjunta. As linhagens apresentaram variabilidade genética para produtividade de grãos (PROD) 

em baixo e alto nitrogênio, o que possibilitou a seleção das mesmas. A capacidade de expansão 

possui desempenho coincidente em ambos os ambientes (alto e baixo N). As linhagens P2, P3, 

P4, P5, P6, P7, P8, P9 e P10 se mostraram eficientes e responsivas ao uso do nitrogênio. Doze 

linhagens foram classificadas como não eficientes e não responsivas. As linhagens apresentam 

potencial para serem exploradas como fonte de germoplasma visando à obtenção de híbridos 

eficientes ao uso do nitrogênio. A utilização de linhagens eficientes e ineficientes em um dialelo 

possibilita obter informações do padrão de herança da eficiência ao uso do nitrogênio em milho 

pipoca. 
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