Manual Técnico

Cultivo de milho - transição para
agricultura natural/orgânica

Introdução
Este manual é fruto do trabalho de pesquisa executado pelo Centro de Pesquisa
Mokiti Okada e financiado pela empresa Korin Agropecuária.

Nele contém dicas e recomendações para conversão de cultivo de milho convencional
para o orgânico/natural obtidas a partir da experiência e vivência no projeto.
Publico alvo: agricultores, técnicos interessados em cultivar milho orgânico.

Título: Estudo multidisciplinar do cultivo sucessivo de milho variedade aplicado em
plantio orgânico e em transição para orgânico.
Objetivo: Gerar conhecimentos aplicáveis ao cultivo de milho grão no modelo da
Agricultura Natural de Mokiti Okada, para subsidiar tecnicamente a expansão da
produção de milho orgânico/natural.

O experimento: avaliação em 3 sistemas de manejo (agricultura natural, de transição
e orgânico) utilizando milho variedade e híbrido.
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http://www.feedstuffs.com/news/insect-allies-may-someday-save-corn

O Projeto

Por que produzir milho orgânico?
✓ Atualmente tem um mercado favorável, rentável e sustentável

✓ O setor está se tecnificando e profissionalizando
✓ Cereal utilizado na alimentação humana e animal

✓ Os consumidores estão mais conscientes
✓ 80% da produção de milho é utilizado

✓ O milho orgânico representa

0,03

de toda produção

nacional na safra 2015/2016, ou seja, 20 mil toneladas.
✓ Baixo volume produzido é um entrave para produção animal orgânica
Fonte: Santos e Tivelli (2017). Milho Orgânico: técnicas de cultivo. Rio de Janeiro : SNA; SEBRAE e CI.ORGÂNICOS.
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http://www.feedstuffs.com/news/insect-allies-may-someday-save-corn

na cadeia de produção de carnes, ovos e leite

http://cooperativismodecredito.coop.br/legislacao-e-gestao/legislacao-em-vigor/

Legislação

✓ Regulamentada pela Lei 10.831/2003 e Decreto 6.333/2007 *
✓ Regulamento técnico pelas Instruções Normativas do MAPA: IN 46/2011
(Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)

✓ Toda propriedade orgânica deve registrar os procedimentos e operações envolvidas
na produção no PLANO DE MANEJO ORGÂNICO **
✓ O período de conversão das áreas de cultivo convencional de milho para o orgânico é de 12 meses.

✓ Produtos orgânicos devem ter sua qualidade garantida, através de 3
diferentes formas: Certificação por Auditoria; Sistemas Participativos de
Garantia (SPG) e Controle Social (OCS), para Venda Direta.
Obtenção dos materiais no site: *http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/organicos/legislacao-orgânicos
**http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/organicos/arquivos-publicacoes-organicos/caderno_do_plano_de_manejo_organico.pdf
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Sementes

http://blogrural.niloimoveis.com.br/2017/02/governo-distribui-sementes-de-milho-para-fomentar-agricultura-familiar-no-mato-grosso/

A Escolha da cultivar:

Checar as características da cultivar
Estar adaptada as condições ambientais locais
Ter boa produtividade
Ser resistente a pragas, doenças e estresses abióticos (alta temperaturas e seca)

✓
✓
✓
✓

PROIBIDO cultivares TRANSGÊNICAS

Tipos e Indicações:
1. Variedade (crioula ou polinização aberta)
•
•
•
•
•

Custo menor
Indicado para produtor com baixo nível
tecnológico
Rústica (sofre menos influência ambiental)
Permite multiplicação
Potencial produtivo menor

2. Híbrida
•
•
•
•
•

Custo maior $$$
Indicado para produtor com médio e alto
nível tecnológico
Não permite multiplicação
Potencial produtivo maior
Uniformidade
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CRITÉRIOS para ter sementes de boa qualidade
1. Sementes comerciais
✓ Aquisição em revendas e de empresas sementeiras idôneas
✓ Checar no rótulo ou ficha técnica da sacaria a porcentagem de germinação e
pureza.
Exigências mínimas:

98% de pureza

85% germinação

2. Sementes próprias

✓ Encaminhar a um laboratório credenciado OU fazer o teste a campo.

Teste a campo: Pegar 100 sementes; fazer 4 sulcos no solo;
semear a mão a uma profundidade de 4 cm; proporcionar
condições de umidade e luz ideal; verificar após 7 dias a
porcentagem de sementes emergidas (média entre os sulcos).
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http://www.agroeste.com.br/hibridos-de-milho/1/safrinha-2015

✓ 30 dias antes do plantio fazer teste de germinação

http://multiplica.org/1o-banco-de-sementes-na-terra/

Multiplicação de sementes para uso próprio
1. Isolamento da área de plantio

Sucessão do uso da semente

(evitar contaminação pelo pólen de áreas plantadas
nas proximidades, principalmente transgênicas)

✓ Plantio, colheita e replantio da semente
na mesma área

✓ Distância mínima de 400 m de outras
áreas de milho
✓ Plantio em épocas diferentes (30 dias de
intervalo)

✓ Técnica da Agricultura Natural

2. Escolha de semente variedade de
boa qualidade

Segundo Mokiti Okada (1953): “(...) para vivificar o

solo e ativar sua força, é necessário fazer culturas
repetitivas, com a semente, o solo vai se adaptando
3. Plantio, monitoramento e colheita
naturalmente a cultura (...) Basta lembrar a capacidade
inerente ao solo de se adaptar ao produto que é
4. Beneficiamento e Armazenamento correto
plantado”
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http://www.agroexportsementes.com.br/quemsomos.asp

Armazenamento de sementes
✓ Semente deve estar seca com umidade máxima de 13%
✓ Local seco, fresco e arejado
✓ Utilizar recipientes impermeáveis (garrafas, potes e tambores) bem vedados
✓ Observar e controlar umidade, entrada de insetos e roedores
✓ Controle de caruncho eficiente: terra diatomácea e folhas de eucalipto citriodora

Para cada 10 kg de semente:
folhas de eucalipto citriodora
http://www.mercadaodaservas.com.br/news.php?newsid=9

200 g de folha de eucalipto moída
ou
- 10 g de terra diatomácea

Terra diatomácea
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Inoculação de micro-organismos
✓ Comum uso da bactéria (Azospirillum brasilense) que fixa
nitrogênio atmosférico e transforma em nitrogênio
assimilável as plantas.
Azospirillum brasilense

✓ Produzem hormônios de crescimento para as plantas

Redução em até 25% na adubação nitrogenada

Incremento de 20 a 30% na produtividade

A inoculação com micro-organismos não substituiu totalmente o
fertilizante nitrogenado.
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http://www.novoshorizontesfm.com/noticias/view/id/11973/inoculacao-de-sementes-de-soja-e-realizada-em-vist.html

http://www.revistacampoenegocios.com.br/azospirillum-brasilense-fornece-nitrogenio-as-plantas/

https://www.embrapa.br/solos/busca-de-imagens/-/midia/193001/cobertura-morta---palhada

Manejo

✓ Planejar, analisar custos, observar e monitorar
✓ Fazer amostragem de solo e enviar para análise química em laboratório credenciado
✓ Reduzir uso de insumos químicos ao longo do tempo e substituir totalmente, ao
longo do ano, por insumos permitidos.
Preparo do solo:
✓ Revolver o solo o mínimo possível para evitar desagregação da
estrutura e interrupção da atividade microbiológica
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https://www.embrapa.br/solos/busca-de-imagens/-/midia/193001/cobertura-morta---palhada

Manejo

Adubação:
✓ Introduzir consórcio e rotação com adubos verdes desde o início da transição.
✓ O cultivo de feijão após o milho é bastante recomendável quando
houver disponibilidade de irrigação em regime climático favorável.

✓ Se necessário, corrigir após análise química do solo
✓ Em geral: 1º ano de conversão - uso de adubação química (NPK)
2º ano - uso de adubação organomineral (misto químico e orgânico);
3º ano - uso de adubação orgânica
11

As substâncias permitidas estão listadas no Anexo I da
Instrução Normativa 46/2011* da Lei nº 10.831/2003.
Plantio e semeadura:
Escolha de sementes e espaçamento reduzido de entrelinha

Adubação verde e rotação de culturas
Controle de mato
✓ Uso do cultivador mecânico, capina manual e espaçamento reduzido

✓ Monitoramento contínuo

✓ Controle biológico
✓ Armadilhas de insetos

Obtenção dos materiais no site: *http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/organicos/legislacao/portugues/instrucao-normativano-46-de-06-de-outubro-de-2011-producao-vegetal-e-animal-regulada-pela-in-17-2014.pdf/view
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Fonte: CPMO (2016)

Controle de praga e doenças

Dicas no processo de transição do convencional
para o orgânico
Preparo do solo:

1º Ano de conversão

✓ Revolver o solo o mínimo possível para evitar desagregação da estrutura e interrupção
da atividade microbiológica
✓ Após análise de solo, se necessário, fazer calagem:
Em áreas pobres em magnésio usar calcário DOLOMÍTICO
Operacionalizar 3 meses antes do plantio, incorporando-o em grade leve.
✓ COM plantio direto, o manejo segue como convencional (aplicação de
herbicida dessecante para limpeza, antes ou logo após o plantio)

✓ SEM plantio direto, o manejo segue o cultivo mínimo (uso de implementos leves
para revolver no máximo 10 cm de profundidade) Ação para eliminar o mato. Após
plantio, se necessário, usar herbicida pré-emergente)
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Adubação:

1º Ano de conversão

Manejo

✓ Segue o convencional baseada na análise de solo
✓ Dar preferência aos fertilizantes organominerais

✓ Se fósforo (P) estiver muito baixo, convém fazer fosfatagem no
preparo de solo
Controle de pragas:

1º Ano de conversão

✓ Iniciar uso de MIP (manejo integrado de pragas)

✓ Monitorar constantemente a lavoura
✓ Ainda se usa produtos químicos, dando preferência aos SELETIVOS aos
inimigos naturais.
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Dicas no processo de transição do convencional
para o orgânico

Manejo

Preparo do solo:

2º Ano de conversão

✓ Igual ao 1º ano de conversão
Adubação:

(volte a pagina 13)

2º Ano de conversão

✓ Usar fertilizante orgânico, se o solo não tiver nenhum nutriente em nível baixo
✓ Usar fertilizante organomineral ou orgânico com alta concentração de
nitrogênio (N), como farinha de penas, se necessário adubação de cobertura
✓ Sementes devem ser tratadas com Azospirillum brasiliense
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2º Ano de conversão

✓ Metade das pulverizações devem ser feitas com produtos permitidos na
agricultura orgânica
✓ Preferencialmente produtos a base de Bacillus thuringiensis ou Baculovirus
spodoptera

✓ Se o nível de infestação for muito alto pode ser usado espinosina ou azadiractina
(desde que permitida na lei de orgânicos), o adjuvante ainda pode ser químico.
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http://www.pos.entomologia.ufv.br/estudo-determina-resposta-evolutiva-de-inseto-alvo-a-selecao-exercida-por-planta-transgenica-de-segunda-geracao/

Controle de pragas:

Dicas no processo de transição do convencional
para o orgânico

Manejo

Preparo do solo:

3º Ano de conversão

a) Após análise de solo, se necessário, fazer calagem:
Em áreas pobres em magnésio usar calcário DOLOMÍTICO
Operacionalizar 3 meses antes do plantio, incorporando-o em grade leve.

b) Controle do mato: usar cultivador articulado no mínimo 2 vezes, neste momento, se
necessário, fazer adubação de cobertura com composto orgânico.

Adubação:

3º Ano de conversão

✓ Aplicação de fertilizante orgânico e incorporação com grade leve, 15 a 20 dias
antes do plantio.
✓ As sementes de plantio devem ser tratadas com Azospirillum brasiliense, podendo
inocular junto com Trichoderma harzianum.
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Segundo Mokiti Okada (1949 e 1953)
“ No início, a utilização de adubos traz bons resultados, mas se
essa prática continuar com o tempo...as plantas vão perdendo sua
função inerente de absorver nutrientes do solo (...)”

“(...) não há necessidade de adubos químicos (...) deve-se
evitar o endurecimento do solo (...) sem toxinas no solo,
nem nas sementes, o milho cresce com o caule bastante
forte e suas folhas apresentam um verde vivo”
18
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Fonte: CPMO (2015)

“Os inseticidas são venenos e matam os insetos, mas
quando se infiltram no solo, acabam contaminando-o e
enfraquecendo-o ainda mais”

Análise e monitoramento
✓ Compactação e estruturação do solo
(método Stolf,1991)

✓ Dados meteorológicos
✓ Despesas
✓ Evolução da diversidade e comunidade de “plantas espontâneas”
✓ Diversidade microbiológica e colonização de micorrizas
(fungos que auxiliam na absorção de nutrientes)

Fonte: STOLF, R. Teoria e teste experimental de fórmula de transformação dos dados de penetrômetro de impacto em resistência do solo. Revista. Brasileira de Ciência do Solo. Campinas, v.15, p.229-235, 1991.
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Fonte: CPMO (2015)

✓ Monitoramento de pragas

Fonte: CPMO (2015)

Porcentagem de colonização, número de esporos
viáveis de micorriza e glomalina facilmente extraível
do solo cultivado com milho, avaliados nas safras de
2014/2015 e 2015/2016. Legenda: ME – Manejo
Ecológico; MT – Manejo de Transição e MC – Manejo Convencional.
Dados com letras diferentes diferem entre si estatisticamente. Fonte
(CPMO, 2016).

Alguns resultados

Índice de injúria da lagarta do cartucho no milho
cultivado em diferentes manejos. Legenda: MIP –
Manejo Integrado de Pragas. Fonte (CPMO, 2016).

Fonte: Dados do projeto Estudo multidisciplinar do cultivo
sucessivo de milho variedade aplicado em plantio orgânico e em
transição para orgânico (CPMO,2016).
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Alguns resultados

Fonte: http://sfagro.uol.com.br/milho-conab-fiscaliza-beneficiarios-do-programa-de-vendas-em-balcao/

Fonte: CPMO (2015)

Teores de proteína bruta em grãos de milho cultivados em diferentes sistemas de manejo agrícola.

Quantificação
de
aminoácidos essenciais em
grãos de milho cultivados
sob diferentes sistemas de
manejo agrícola. Notas: Média
composta por 10 repetições; +- erro
padrão; **Médias seguidas por letras
diferentes na linha, fifererem entre si
pelo teste de Tukey a 5%.

Fonte: Dados do projeto Estudo multidisciplinar do cultivo sucessivo de milho variedade aplicado em plantio orgânico e em transição para orgânico publicados na Revista
Avicultura Industrial. Pereira et al (2017). Alterações no teor de milho: efeito do manejo com implicações na nutrição de aves. Vol. nº 03.
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Fonte: CPMO (2015)

Pontos assertivos e Dificuldades

✓ A incidência de plantas espontâneas e as opções de controle no orgânico
apresentaram-se como enormes barreiras à performance produtiva do milho, com
poucas alternativas eficazes de solução;
•

Equipamento cultivador, agregando flexibilidade às irregularidades no relevo, por
meio de adaptações de efeito pantográfico, responderam positivamente no manejo de
plantas espontâneas;

•

Estratégia para contenção da população de plantas espontâneas baseado em:
espaçamentos reduzidos de entrelinha, plantio de uma segunda espécie em
consórcio e minimização na mobilização do solo;

✓ A maioria dos materiais genéticos (cultivares) de milho não são aptos ao manejo
Natural e orgânico, sendo limitados em enraizamento, interação com os fatores
biológicos do solo e pouca eficiência na captação de água e nutrientes do sistema;
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Fonte: CPMO (2015)

•

Pontos assertivos e Dificuldades

A antecipação do manejo de biomassa no manejo de transição agrega mais eficiência à
redução e substituição dos insumos convencionais na estratégia de conversão ao
cultivo orgânico de milho;

✓ Praticamente inexiste alternativa capaz de suprir o volume de nitrogênio demandado
pela cultura e que não agregue efeitos paralelos indesejáveis, como arraste de
elementos desnecessários;
✓ O controle alternativo de pragas disponíveis, dentro das normas do cultivo orgânico,
ainda é limitado, caro e de efeito ainda razoável, mas não o suficiente.
•

O uso de manejo biológico integrado de pragas, com combinações de produtos e
dispositivos de efeito comportamental e biológico se mostrou eficaz na contenção
dos insetos indesejáveis na cultura de milho no sistema orgânico;
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Realização:

Maiores informações: (19) 35761588 r. 206

www.cpmo.org.br

