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N A  E D I Ç Ã O  D E S T E  M Ê S :

RESULTADOS DO ENSAIO
DE VARIEDADE DE MILHO
GRÃO

Resultados do Ensaio de Variedade de
Milho Grão
No passado dia 14/10/2021, decorreu na Quinta do Sol o Dia de Campo da
Cooperativa Agrícola de Barcelos. Entre associados, família e empresas,
cerca de 250 pessoas estiveram presentes no evento para visitar a
demonstração dos talhões de ensaio de variedades de milho grão, bem
como, a feira com cerca de 30 expositores que decorreu durante a
realização da colheita do milho grão com uma ceifeira-debulhadora e a
demonstração de máquinas e alfaias em trabalhos de gradagem pós-
colheita.

O ensaio de variedades do milho grão nos ciclos FAO 300, 400, 500,
GRITZ e densidades de sementeira teve início a 14/04/2021 com uma
densidade de 95 000 plantas por hectare e terminou a 16/10/2021. Os
resultados obtidos podem ser verificados na tabela seguinte e
correspondem a valores médios:

INFORMAÇÃO AGRÍCOLA
DO MÊS: PEDRADO EM
POMÓIDEAS

Boletim Informativo
da Cooperativa

Agrícola de Barcelos

Resultados do ensaio de variedade de milho grão

Ciclos FAO Humidade Peso
Específico kg/ha 

kg/ha

Ciclos 300

Ciclos 400

Ciclos 500

GRITZ

Média do ensaio

16,8 77,6 12 359 11 926

19,0 75,4 12 391 11 672

23,1 74,1 13 344 11 889

19,3 77,7 14 948 14 081

19,5 76.2 13 260 12 392,3

(%) (kg/hl)
(a 14% de
humidade)
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Pomóideas

Nos pomares que tiveram pedrado, durante a queda das folhas aconselha-se a aplicação de uma calda com 5% de
ureia, dirigida à copa das árvores e às folhas já caídas no solo.

Esta operação acelera a queda das folhas e a sua decomposição, privando o pedrado do suporte (folhas) para
sobreviver ao inverno e diminuindo, assim, o inóculo do fungo para o próximo ano.

Quando as temperaturas do Outono são amenas, parte do azoto contido na ureia pode ainda ser assimilada pelas
árvores.

De forma breve, verificámos que no conjunto dos ciclos testados, o milho Gritz (apto para alimentação humana) foi
o que apresentou melhor produção média, com 14 081 kg/ha. Confirmámos também a importância da humidade na
colheita do milho, pois o milho colhido com uma humidade de 23,1% representou uma quebra de 1 454 kg/ha na
produção final, ao passo que nos ciclos 300 o milho colhido com uma humidade de 16,8% representou uma quebra
de 453 kg. A média total de produção por hectare obtida no ensaio foi de 12 392 kg.

No ensaio de densidades de sementeira, que variou entre as 80 000 e as 110 000 plantas por hectare, verificámos
que a densidade de 90 000 plantas por hectare foi a que obteve melhores resultados, atingindo uma produção
média de 15 409 kg/ha com uma humidade à colheita de 18,4%.

Na Quinta do Sol, numa área semeada de 8.8 ha, a produção total de milho seco foi de 95,5 toneladas
correspondendo a uma produção por hectare de 10,9 toneladas.

Concluindo, verificámos que a cultura de milho para grão tem grande potencial na região com variedades bem
adaptadas e produtivas, o que pode representar uma excelente oportunidade e/ou um ótimo complemento para as
explorações agrícolas face às circunstâncias dos nossos dias.

(Macieira, Pereira, Nespereira do Japão, Nashi, Codorneiro)

Pedrado da Macieira - Venturia inaequalis

Fonte: Avisos Agrícolas Estação De Avisos De Entre Douro E Minho - Circulares nº 12 e 18/ 2021
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