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TESTE COMPARATIVO ENTRE FERTILIZANTES QUÍMICOS E UM 

FERTILIZANTE ORGANOMINERAL GRANULADO A BASE CAMA DE FRANGO 

COM CLORETO DE POTÁSSIO NO DESENVOLVIMENTO DO MILHO PARA 

SILAGEM NA SAFRA 2013/2014. 

 

1. RESUMO  

Esta pesquisa objetivou-se avaliar o comportamento da planta de milho usando 

diferentes quantidades de fertilizante organomineral granulado a base de cama de 

frango o qual na sua composição acrescentamos cloreto de potássio o mesmo foi 

aplicado no sulco de plantio. O local do ensaio foi sobre solo argissolo Vermelho-

Amarelo distrófico, em clima de cerrado. O delineamento experimental utilizado foi o 

de blocos casualizados, com quatro repetições e sete tratamentos distintos os quais 

tinham as seguintes porcentagens de adubação, Tratamento (T) 1= 0 de adubação; 

T2= 100% de convencional; T3= 100% de cama de frango granulada (CFG); T4= 

50% de convencional mais 50% de CFG; T5= Somente 50% de convencional; T6= 

Somente 50% de CFG; T7= 25% de convencional mais 25% de CFG. O material 

biológico foi o hibrido GNZ 9626 VTPRO destinado a produção de grãos e silagem.  

 

2. INTRODUÇÃO  

Atualmente o milho é cultivado em grandes áreas para a produção de 

silagem, pois a silagem é um das melhores alternativas para os produtores 

alimentarem seus rebanhos uma vez que ela apresenta boa aceitação por bovinos, 

bubalinos, caprinos e ovinos, com fundamental importância para a produção de leite 

e ganhos de pesos satisfatórios em animais de corte. Para uma produção adequada 

de silagem é fundamental a recomendação de cultivares com melhor qualidade e 

potencial produtivo para determinada região (EMBRAPA 2011). 

A silagem é uma alternativa para o produtor fornecer alimento aos animais em 

épocas de menor disponibilidade das pastagens, é um alimento volumoso, 

geralmente produzido durante o período chuvoso e conservado através da 

fermentação. O milho é a cultura mais utilizada para silagem, pois produz grande 

quantidade de massa verde para alimentação animal (CRUZ. et al. 1991). 

Uma opção para aumentar a fertilidade do solo são os adubos orgânicos 

como, por exemplo, a cama de frango, que é um adubo orgânico largamente 

utilizado no Brasil, (MALAVOLTA et al. 2002).  



A cama de frango é uma boa fonte de nitrogênio e quando bem aplicada pode 

suprir, parcialmente ou totalmente, o fertilizante químico na produção de grão. Com 

o uso da cama de frango além de nitrogênio (N), também é adicionado matéria 

orgânica ao solo. A matéria orgânica melhora a características físicas e químicas do 

solo, como aumento da capacidade de retenção de água; redução da erosão; 

melhoria da aeração, criando um ambiente adequado para flora microbiana do solo 

(MENEZES et al. 2002). 

O esterco de galinha ou cama de frango é mais rico quando os animais são 

bem alimentados (FORNARI, ERNANI 2002).   

A maioria do NPK usado no Brasil está na forma farelada, em pó, granulada 

ou mistura de grânulos. A época correta de adubação depende das características e 

dos períodos de exigência ou necessidade das culturas. Analisando as plantas, os 

nutrientes requeridos em maiores quantidades são o nitrogênio (N), o potássio (K), e 

fósforo (P).  

 

3. OBJETIVOS 

Conhecendo os benefícios da cama de frango, este trabalho teve como 

objetivo testar um fertilizante organomineral a base de cama de frango e cloreto de 

potássio e sua interferência em parâmetros vegetativos na cultura do milho para 

silagem sobre diferentes doses de aplicação. 

 

4. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

4.1. Local do experimento 

O experimento foi instalado no campo experimental do Centro Universitário do 

Planalto de Araxá (UNIARAXÁ), Localizado nas seguintes coordenadas; latitude S 

19°34°43,9”, longitude W 46°57°14,3”, altitude 998 metros e precipitação 

pluviométrica média de 1.200 a 1.400 milímetros/ano. O experimento foi conduzido 

durante o período de março de 2013 a fevereiro de 2014. O solo é classificado como 

argissolo vermelho-amarelo eutrófico. Suas características químicas e físicas podem 

ser vistas na tabela 1.  

 

 

 



 

4.2. Material biológico 

 Em relação ao material biológico foi utilizado um hibrido simples da empresa 

Gênese - GNZ 9626 VTpro, destinado a produção de silagem com aptidão de plantio 

na safra verão e safrinha, o seu ciclo é considerado super precoce, produz  grãos do 

tipo duro e de coloração amarelada. Sua altura média é de dois metros e vinte 

centímetros, seu ponto de corte para silagem varia de noventa a cento e quinze dias. 

Esta variedade de milho tem alta flexibilidade de época pra plantio, podendo ser 

plantado cedo, normal e tardio.  

 

4.4. Adubação  

A adubação foi realizada a partir da análise do solo conforme recomendações 

de Ribeiro et al (1999). Os fertilizantes utilizados foram; ureia com 45% de 

Nitrogênio, Super fosfato Simples com 18% de fósforo, Cloreto de Potássio com 

60% de potássio e a Cama de Frango granulada com 36% de cloreto de potássio 

(KCL) ou 21,6% de potássio (K).  

Os nutrientes aplicados nos tratamentos foram equiparados, houve um 

balanceamento da formulação com a cama de frango granulada uma vez que esta 

possui cloreto de potássio na sua composição e no plantio não se deve fornecer 

Tabela 1: Análise química, física e de micronutrientes do solo da estação 

experimental do UNIARAXÁ, em Araxá, MG. 
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mais de 60 kg de potássio por hectare, pois interfere na germinação da semente, o 

que limita as quantidades de aplicação inicial. 

Considerando os nutrientes presentes na cama de frango, foi necessário fazer 

o balanceamento das quantidades desses nutrientes para decisão da quantidade de 

adubos químicos a ser aplicada tanto no plantio quanto na cobertura.  

 

4.5. Delineamento e plantio 

O delineamento usado foi em blocos ao acaso, com 7 tratamentos e 4 

repetições, em uma área de 14 x 10 m2. Os tratamentos foram compostos da 

seguinte maneira: Tratamento T1= 0 de adubação; T2= 100% de convencional; T3= 

100% de cama de frango granulada (CFG); T4= 50% de convencional mais 50% de 

CFG; T5= Somente 50% de convencional; T6= Somente 50% de CFG; T7= 25% de 

convencional mais 25% de CFG. 

Na semeadura foram depositadas 4 sementes por metro linear, para garantir 

a população final equivalente a 3,5 sementes por metro linear. Todos os fertilizantes 

foram pesados em uma balança de precisão, e depositados em sacos plásticos ate o 

plantio que ocorreu no dia seguinte, após a abertura de 4 folhas foi feito a cobertura 

jogada ao lado da linha do plantio, e após foi realizada a irrigação dos tratamentos. 

Realizou-se também a contagem dos stands, deixando apenas a quantidade que se 

utilizou para fazer as devidas avaliações, lembrando que, ao fazer o plantio foram 

jogadas quantidades de sementes acima do avaliado para não ocorrer falta de 

plantas para serem avaliadas deixando uma media de 24,04 sementes em cada 

tratamento, com isso foi feito um desbaste deixando os tratamentos com 21 

sementes, já nos blocos 147 plantas perfazendo um número total de 588 plantas. 

Foi realizado um controle da lagarta do cartucho, com aplicação do inseticida 

mustang 350 EC – (Zeta - Cipermitrina). 

Para avaliar a produção, as plantas foram cuidadosamente cortadas para 

simular o processo de ensilagem, as plantas cortadas foram colocadas em um balde 

e levadas para a balança para serem pesadas. Foram avaliadas as duas linhas do 

centro de cada tratamento. Os resultados foram submetidos a uma análise de 

variância, com o teste de Tukey para classificação das médias. 

 

5. RESULTADOS 



A tabela a seguir mostra que as diferentes doses de adubação orgânica e/ou 

convencional não diferiram estatisticamente para variável produção. Porém o 

tratamento 04 foi o que apresentou o melhor resultado em comparação de médias. 

O tratamento 04 foi aquele onde se utilizou cinquenta porcento da adubação mineral 

com (NPK) e os outros cinquenta por cento de cama de frango granulada formando 

assim 100% de adubação. 

Tabela 2. Resultados estatísticos do teste de Tukey com relação a 

produção. 

Variável: Produção de Plantas de Cada Tratamento com Grau de 

significância de 5% 

Tratamento Produção (cm) Repetições Tukey 

Trat. T1 3,19 4 a 

Trat. T2 5,33 4 a 

Trat. T3 3,19 4 a 

Trat. T4 5,69 4 a 

Trat. T5 5.01 4 a 

Trat. T6 3,81 4 a 

Trat. T7 4,49 4 a 

C.V 35,54 
 

    

 

Quanto às características analisadas, não teve diferênca significativas pelo 

teste de Tukey a 5% de siguinificância em relação a produção no tratamanto quatro, 

onde a adubação foi feita com 50% de NPK e 50% de cama de frago granulada 

formulada com cloreto de potassio. 

Segundo Moraes et al. (2006) trabalhando com a produtividade da Brachiaria 

decumbens submetida à adubação com a cama de frango e adubação mineral, 

concluiu que a cama de frango pode ser usada como fertilizante obtendo resultados 

estatisticamente semelhante à adubação mineral com um custo de produção menor. 

Santos et al. (2013) avaliou cama de frango e adubação mineral na cultura da 

cenoura e verificou que as produções médias de raízes de cenoura foram superiores 

nas maiores doses de cama-de-frango na presença de adubo mineral. A cama-de-

frango mostrou ser eficiente na produção de cenoura. Com o uso de 25 t ha-1 de 

cama-de-frango associado ao adubo mineral houve aumento na produtividade de 

raízes de cenoura. 



A tabela 3 mostra que os resultados encontrados no teste de Fisher (F) a 5%, 

comprovando que não possui diferença estatistica entre os blocos e tratamentos 

atravez dos resultados menores que 0,05 no F (5%).  

Tabela 3: Teste de significância com relação a produção de plantas usando 

o Fisher na tabela de ANOVA. 

Causa da 

variação 
G.L S.Q. Q.M. F F(5%) Diferença 

Bloco 3 2,00 1,00 0,00 0,89 
Não 

Significativo 

Tratamento 1 539 539 202 0,00 
Não 

Significativo 

Resíduo 24 64 3.00 
  

 

 

O quadro 1 e interpretado como comparação dos tratamentos de dois a dois, 

para observar se é rejeitado ou aceito. Rejeito quando os valores comparados forem 

menores que 0,05 de significância isso mostra que eles são diferentes e se os 

valores comparados forem maior que 0,05 de significância é aceito isto é os 

tratamentos são iguais. 

Quadro 1. Tukey na comparação dos tratamentos para saber se são iguais ou 

diferentes na produção. 

 
Tratamentos T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

1 T1 
 

0,42 1,00 0,26 0,60 1,00 0,87 

2 T2 0,42 
 

0,42 1,00 1,00 0,77 0,98 

3 T3 1,00 0,42 
 

0,26 0,60 1,00 0,87 

4 T4 0,26 1,00 0,26 
 

0,99 0,57 0,90 

5 T5 0,60 1,00 0,60 0,99 
 

0,90 1,00 

6 T6 1,00 0,77 1,00 0,57 0,90 
 

0,99 

7 T7 0,87 0,98 0,87 0,90 1,00 0,99 
 

 

A tabela 4 mostra os valores encontrados para cada bloco como média, 

desvio padrão, máximo e mínimo, todos relacionados a produção em peso. 

Verificou-se que os blocos 01, 02 e 03 tiveram pouca diferença nos resultados, o 



bloco 04 teve os menores resultados e a variação maior foi nos resultados em 

máximo de altura de plantas.  A altura máxima encontrada foi no bloco 01 com 2,25 

m e as mínimas nos bloco 01 e 04 com 0,95 cm. 

Tabela 4: resultados de Média, desvio padrão, máximo e mínimo com relação à 

produção em centímetro (kg) 

Valores 1º bloco 2º bloco 3º bloco 4º bloco 

Média de produção 4,46 4,04 4,32 4,72 

Desvio padrão de produção 1,97 1,13 1,88 1,41 

Máx. de produção 7,00 5,25 6,50 6,50 

Mín. de produção 1,75 2,50 1,75 2,00 

 

O gráfico 1 mostra que não ouve diferença entre blocos com relação a 

produção, o bloco 01 teve o máximo maior de todos, porem a media maior ficou com 

o bloco 04 observado pela linha que liga todos os blocos. Com tudo podemos 

constatar que os quatro blocos não se diferem um de outro. 

Gráfico 1: Interação e diferenças entre os blocos com relação a produção. 
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No gráfico 2 o tratamento 02 foi o tratamento que portou o maior peso de 

plantas com relação aos outros tratamentos. Os tratamentos 01, 04, 06 e 07 tiveram 

pouca variação nos resultados, já o tratamento 03 teve a menor média entre todos. 

As media estão ligadas através de uma linha onde o traço de cima e considerado 

como valor máximo e o traço de baixo o valor mínimo. 

Gráfico 2: variação das medias entre os tratamentos com relação a produção. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Como não houve diferenças estatísticas entre os tratamentos, pode se admitir 

que o fertilizante organomineral testado é uma alternativa viável para utilização no 

manejo da adubação na cultura do milho. 
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