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Introdução: Com o avanço do plantio direto e a adoção dos sistemas
conservacionistas os corretivos passaram a ser aplicados apenas na superficie do
solo. O calcário aplicado sem o revolvimento do solo concentra Ca e Mg apenas na
superficíe e alumínio em profundidade, prejudicando o crescimento das raízes e a
produtividade das plantas. Objetivo: Avaliar os componentes de rendimento e a
produtividade em kg/há do milho com os diferentes modos de aplicação de
calcário. Método: O projeto foi em forma de experimento a campo no município de
Campos Novos-SC, em solo da classe Nitossolo Vermelho Distrófico. Na implantação
do experimento foi realizado os tratamentos: calcário em superfície, calcário
incorporado na camada 0–20 cm, calcário incorporado na camada 0–40 cm e sem
aplicação de calcário. O delineamento experimental foi de blocos ao acaso com 4
repetições, com parcelas de 10 metros de comprimento por 5 metros de largura.
Após a aplicação dos tratamentos foi cultivado milho na safra 2019/2020, com
densidade de semeadura e os tratos culturais durante o ciclo seguiu a
recomendação para a cultura. No estádio de florescimento da cultura foi avaliado
o teor de clorofila. Após a maturação foi realizada a colheita do milho e avaliada os
componentes de rendimento, na área útil colhida foi trilhado e avaliado a
produtividade em kg/ha. Resultados: A clorofila, o diâmetro de colmo e a altura de
plantas foi maior com a aplicação de calcário incorporado de 0-20 e 0-40 cm
comparado com o aplicado em superficíe e na testemunha. O comprimento de
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espiga e o número de fileira por espiga foi maior quando incorporado o calcário a 020 cm. O número de grãos por fileira foi maior com a incorporação do calcario de 020 e 0-40 cm. O diâmetro de espiga e a massa de cem grãos não apresentaram
diferenças entre os tratamentos. E a produtividade em kg/ha foi maior quando
incorporado de 0-20 cm. Conclusão: Os resultados dos componentes de rendimento
e da produtividade foram maior com a aplicação de calcário incorporado na
camada de 0-20 cm quando comparado a aplicação superficial e aplicação
incorporada a 0-40 cm.
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