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RESUMO - O presente trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência de fontes, doses e 

intervalos de aplicação de compostos orgânicos na produtividade de milho cv Sertanejo, em 

sistema orgânico de produção. O trabalho foi realizado no município de Estância/SE, no 

período de junho a setembro de 2005.  Foram avaliados dois compostos orgânicos (C1 e C2) 

em quatro doses (D1, D2, D3 e D4) e dois intervalos de aplicação (I1 e I2), mais quatro 

testemunhas. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso em esquema fatorial 2 x 

4 x 2 + 4, com 20 tratamentos e três repetições.  Avaliou-se número de espigas, 

espiga/planta, peso de espiga com e sem palha, produção de grãos verdes, comprimento da 

espiga, matéria seca de grãos verdes e produção de palha da espiga. A adubação com o 

composto de esterco de galinha + pó de casca de coco seco na dosagem de 20t/ha, aplicada 

1/3 no plantio e 1/3 em cobertura aos 20 e aos 35 dias, destacou-se com 61.956 espigas/ha, 

7.301 kg/ha de grãos verdes.  

As maiores percentagens de matéria seca dos grãos foram constatadas com as adubações 

orgânicas, C1D1I1 e C2D3I1, semelhante aos resultados da adubação química associada ao 

composto orgânico. Conclui-se que o composto orgânico de esterco de galinha + pó de casca 

de coco seco na dosagem de 20t/ha dividido em três aplicações é eficiente para a produção 

de milho orgânico nas condições de solo do Tabuleiro Costeiro de Estância/SE.  
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ABSTRACT - Productivity of immature organic corn under different fertilizer levels 

The present work aimed to evaluate the efficiency of sources, doses, and applying intervals of 

organic fertilizers  over the productivity of Sertanejo corn cultivar under organic production 

system. The work was carried out in Estancia/SE County, from June to September 2005. Two 

organic fertilizers (C1 and C2), at four doses (D1, D2, D3, and D4), and two applying intervals 

(I1 and I2), plus four control treatments were tested in a factorial block design (2 x 4 x 2 + 4) 



with 20 treatments and three replications. The parameters of number of ears, ear/plant, 

husked and dehisced ear weight, immature grain production, ear length, dry matter of 

immature grain, and ear husk production. Organic fertilizer of poultry manure + powdered dry 

coconut husk at the dose of 30t/ha applied 1/3 at  sowing an 2/3 in cover split at 20 and 35 

days after sowing, detached from the remain treatments producing 61.956 ears/ha and 7,301 

kg/ha of grain.Highest percentages of grain dry matter were observed in the treatments C1DI1 

and C2D3I1, similarly to the results obtained with chemical fertilizer associated with organic 

fertilizer. It was concluded that poultry manure + powdered dry coconut husk organic fertilizer 

at the dose of 20 t/ha split in three applications is efficient for organic corn production at the 

Estância/SE Coastal Tableland conditions. 
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 INTRODUÇÃO 

O milho (Zea mays) é um alimento importante indicado para o consumo humano 

principalmente como fonte de calorias, além de vitaminas e proteínas (Pereira, 1987). É uma 

espécie de ciclo relativamente curto e com boa adaptação a grandes amplitudes térmicas 

(Parentoni et al., 1991; Rubatzky e Yamaguchi, 1997). Nos plantios convencionais de milho, 

as adubações minerais e orgânicas são usadas em larga escala havendo, portanto, a 

necessidade de se definir os melhores produtos e doses a serem aplicados no intuito de 

maximizar os lucros, a produtividade e a qualidade.  

A matéria orgânica, pelo seu efeito na melhoria das condições químicas, físicas e biológicas 

do solo, contribui para o aumento da produtividade e para a melhor qualidade do produto final 

(Sales Júnior et al, 2005).  

O conhecimento de fontes, doses e formas de aplicação de adubos orgânicos é de grande 

importância no cultivo orgânico do milho, tanto em relação ao aproveitamento dos resíduos 

agroindustriais poluidores do meio ambiente, quanto a independência do agricultor em 

produzir adubo em sua propriedade, além das inúmeras vantagens do uso da matéria 

orgânica no manejo do solo. Em Sergipe, o grande interesse pela produção do milho verde 

deve-se ao fato do produto ser muito apreciado pelos Sergipanos, sendo usado como 

ingrediente de pratos típicos da região, alcançando preços compensadores. 

 

 

 

 



MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado na área experimental localizada na Escola Agrícola do município de 

Estância, Sergipe, no período de junho a setembro de 2005. Foram avaliados dois 

compostos orgânicos (C1 = lodo de cervejaria + pó de serra + terra infusória; C2= composto 

de esterco de galinha + pó de casca de coco seco), em quatro doses (D1=10; D2=20; D3=30; 

D4=40 t.ha-¹ com base no peso seco) e dois intervalos de aplicação (I1= 2/3 da dose no 

plantio e 1/3 em cobertura e I2=1/3 no plantio; 1/3 em cobertura aos 20 dias e aos 35 dias 

após o plantio. As testemunhas constaram da adubação química com NPK na dosagem 

recomendada para a cultura do milho; NPK + 13 t.ha-¹ do composto C1; NPK + 14t.ha-¹ do 

composto C2 e NPK + 10t.há-¹ de esterco de galinha puro. Como adubação química foi 

aplicado NPK no plantio e N em cobertura, usando uréia, superfosfato simples e cloreto de 

potássio. Todos os tratamentos orgânicos receberam adubação complementar, no plantio,  

com fósforo (200Kg de P2O5.ha-¹) na forma de Hiperfosfato de Gafsa, potássio (80Kg 

K2O.ha-¹) na forma de sulfato de potássio e, em cobertura, aos 45 dias, o nitrogênio (50kg 

N.ha-¹), utilizando como fonte a torta de mamona. O delineamento experimental foi o de 

blocos ao acaso com 20 tratamentos e três repetições.  Utilizou-se a cultivar de milho 

Sertanejo no espaçamento de 1,50 x 0,20 m com duas linhas de feijão caupi entre duas 

linhas de milho. Avaliou-se número de espigas, peso de espiga com e sem casca, produção 

de palha da espiga, comprimento da espiga, peso de grãos verdes e matéria seca de grãos 

verdes. Os dados experimentais foram submetidos à análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey 5%.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Houve efeitos significativos das diferentes fontes, doses e intervalo de aplicação dos adubos 

orgânicos sobre o número de espigas, produção de espiga com casca, produção de espiga 

sem casca, produção de grãos verdes, massa seca de grãos verdes e produção de casca da 

espiga.  O número e peso de espigas são características de grande importância para a 

comercialização do milho verde, visto que o produto é comercializado por unidade e as 

espigas mais pesadas são preferidas pelo consumidor sergipano. Em relação a essas 

características, a adubação com o composto de esterco de galinha + pó de casca de coco 

seco na dosagem de 20t/ha aplicada 1/3 no plantio e 1/3 em cobertura aos 20 e aos 35 dias, 

destacou-se com 61.956 espigas/ha e 7.301 kg/ha de grãos verdes, ficando em segundo 

lugar quanto ao peso de espigas com casca (21,738 t/ha) e peso de espigas sem casca 



(10,738/ha). As maiores produções de espiga com casca (22,817t/ha) e espiga sem casca 

(12,457 t/ha) foi alcançada com o uso desse composto no mesmo intervalo de aplicação 

mas, na dosagem de 30t/ha, concordando com a afirmação de Sales Júnior et al, 2005, 

sobre o aumento da produtividade do milho com o uso da matéria orgânica.   

A matéria seca de grãos verdes variou de 20,52% (adubação com NPK químico + 10t.ha-¹ de 

esterco de galinha puro) a 43,83% (adubação com  NPK químico + 14t.ha-¹ do composto de 

esterco de galinha + pó de casca de coco seco. Resultados similares à essa maior produção 

de matéria seca foram constatados com as adubações orgânicas C1D1I1 e C2D3I1, 

indicando, possivelmente, maiores teores de fibras e nutrientes nos grãos. A produção de 

casca da espiga é uma característica importante, uma vez que essa palha constitui matéria 

prima para produção de composto orgânico e para cobertura de solo, além de poder ser 

usada na confecção de artesanatos. Para essa característica, constatou-se superioridade da 

adubação com o composto de esterco de galinha + pó de casca de coco seco na dosagem 

de 20t/ha aplicada 1/3 no plantio e 1/3 em cobertura aos 20 e aos 35 dias (C2D2I2), não 

diferindo da adubação com esse mesmo composto e intervalo de aplicação na dosagem de 

30t/ha (C2D3I2). 
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