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RESUMO: Objetivou-se com esse trabalho avaliar a área foliar do milho safrinha cultivado em
Latossolo Vermelho Distroférrico, submetido a diferentes doses de adubação foliar, com produto
comercial a base de N-P-K. O experimento foi desenvolvido nas condições de campo em sistema de
plantio convencional, na estação experimental do Instituto Federal Goiano – campus Rio Verde – GO,
no ano agrícola 2015. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, sendo quatro
doses de adubos foliar (0, 25, 50 e 75 ml ha -1), com quatro repetições. Foram obtidos o comprimento de
folha (CF), largura de folha (LF) e área foliar (AF). Concluímos que doses superiores a 50 ml ha -1 e
inferiores a 25 ml ha-1, na adubação foliar do milho safrinha, com o produto comercial aqui avaliado (NP-K), não favoreceu o aumento na área foliar e largura de folha.
Palavras-chave adicionais: Safrinha. Zea mays. Latossolo.
INTRODUÇÃO
Compreender o crescimento e o
desenvolvimento das culturas possibilita a
implementação de estratégias de manejo para alto
rendimento. Para tanto, a quantidade de material
contido na planta toda e em suas partes, ou seja,
folhas, colmos, raízes e frutos e o tamanho do
aparelho fotossintetizante, isto é, área foliar,
devem ser conhecidos (KVET et al., 1971). A área
foliar da cultura é, em geral, um excelente
indicador da capacidade fotossintética da planta, e
a sua determinação á importante para os estudos de
nutrição, competição e relações solo-água-planta
(Benincasa et al. 1976).
Objetivou-se com esse trabalho avaliar a
área foliar do milho safrinha cultivado em
Latossolo Vermelho Distroférrico, submetido a
diferentes doses de adubação foliar, com produto
comercial a base de N-P-K.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi desenvolvido nas
condições de campo em sistema de plantio
convencional, na estação experimental do Instituto
Federal Goiano – campus Rio Verde – GO, no ano
agrícola 2015.
O solo foi classificado como Latossolo
Vermelho distroférrico (LVdf), de textura média.
O delineamento experimental utilizado foi
o de blocos ao acaso, sendo quatro doses de adubos

foliar (0, 25, 50 e 75 ml ha -1), com quatro
repetições.
Foi aplicado um fertilizante foliar mineral
líquido, a base de nitrogênio e fósforo que atuam
nos processos de fotossíntese e síntese de proteínas
da planta. Nitrogênio solúvel em água 3% (34,5 g
L-1) e P2O5 solúvel em água 17% (195,5 g L-1),
densidade 1,15 g cm-3 (20°C); aditivos: tensoativos
(5%), sacarídeos (1%) e agente corante (0,05%).
Foram obtidos o comprimento de folha
(CF), largura de folha (LF) e área foliar (AF).
Os dados obtidos foram submetidos à
análise de variância pelo teste F ao nível de 1 e 5%
de probabilidade, e em casos de significância, foi
realizada a análise de regressão à 5% de
probabilidade.
RESULTADO E DISCUSSÃO
Para a variável comprimento de folha (CF)
a análise de regressão adequou-se a uma equação
polinomial do segundo grau, com R² igual a 0,72
(Figura 1). O maior CF foi de 1,06 m observado na
dose 0 ml ha-1 de adubo foliar, seguido por 0,99,
0,98 e 0,95 m, quando aplicado 50, 75 e 25 ml ha1
, respectivamente.
Nota-se, portanto, que a aplicação de
adubo foliar até a dose de 75 ml ha-1 não
proporcionou diferença visível no CF.
Para a largura de folha (LF) a diferença
entre as doses foi ainda menor, sendo que a maior
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LF foi observada quando na dose de 25 e 50 ml ha1
.
Houve um acréscimo médio de 15 e 13% na LF,
quando se comparado as doses 0 e 75 ml ha -1 com
as que obtiveram a maior LF (25 e 50 ml ha -1).

CONCLUSÃO
Concluímos que doses superiores a 50 ml
ha-1 e inferiores a 25 ml ha -1, na adubação foliar do
milho safrinha, com o produto comercial aqui
avaliado (N-P-K), não favoreceu o aumento na
área foliar e largura de folha.
AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem ao Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq), à Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes) e ao Instituto
Federal Goiano - Campus Rio Verde, pelo apoio
financeiro e estrutural.

Figura 1 – Comprimento (CF) e largura de
folha (LF) em função a diferentes doses de
adubo foliar 0, 25, 50 e 75 ml ha-1.
Da mesma forma que para a LF (Figura 1),
a área foliar se apresentou maior quando aplicado
25 e 50 ml ha-1 do adubo foliar (Figura 2).
A maior LF foi observada na dose de 50
ml ha -1, sendo 4,12%, maior, quando se comparada
a segunda maior LF, na dose de 25 ml ha -1, seguida
por 0,08 e 0,07 m², nas doses de 0 e 75 ml ha -1.
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Figura 2 – Área foliar (AF) em função a
diferentes doses de adubo foliar 0, 25, 50 e 75 ml
ha-1.
Portanto, para a AF, doses deste adubo
foliar, entre 25 e 50 ml ha-1, são as que propiciam
a maior AF no milho safrinha, sendo que acima ou
abaixo dessa dosagem tendeu-se a ter uma menor
área foliar e largura de folha.
Alguns autores, como Sousa e Lobato
(2004) relatam em seus estudos que a adubação de
cobertura, em ênfase no plantio direto, sua
eficiência acaba sendo reduzida, devido a sua
aplicação sobre a palhada e superfície do solo. O
que pode justificar por que as doses superiores a
50 ml ha-1 não aumentaram a AF e LF do milho.
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