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Uma alternativa para aumento da produtividade de milho, sem elevar o custo de produção e 

minimizando a dependência dos insumos agrícolas é o desenvolvimento de genótipos com alta 

eficiência de uso do nitrogênio.Cultivares de milho obtidas com este propósito contribuempara 

uma agricultura sustentável. O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho de progênies de 

milho em ambiente com baixa dose de nitrogênio.O estudo foi realizado na Fazenda 

Experimental da Universidade Federal da Grande Dourados, na safra14/15, onde 15 progênies de 

meio-irmãos foram testadas. O experimento foi instalado em delineamento de blocos ao acaso, 

com duas repetições.Na semeadura foram utilizados 20 kg ha-1de nitrogênio, além de 50 kg ha-1 

de potássio e 50 kg ha-1 de fósforo. Os demais tratos culturais foram realizados de acordo com as 

recomendações técnicas para a cultura do milho.Foram tomados dados de produtividade de 

grãos.Os dados foram submetidos à análise de variância individual e as médias comparadas pelo 

teste Tukey a 5% de probabilidade. As análises foram realizadas com auxílio doPrograma 

Sisvar.Por meio da análise individual não se verificadiferenças significativas a 5% pelo teste F, 

não mostrando distinção entre os genótipos para o caráter em estudo quando submetidos a 

estresse de nitrogênio. Aprodutividade média do experimento foi de 3.114,97 kg ha-1. Este valor 

é inferior ao observado pela CONAB na safra 14/15 no estado do Mato Grosso do Sul, onde a 

produtividade foi de 8.700,00 kg ha-1. Os dados obtidos neste experimento reafirmam a 

importância do nitrogênio na cultura do milho e a necessidade de se buscar genótipos eficientes 

no uso deste nutriente. 
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