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RESUMO – A cultura do milho possui elevada importância zootécnica pois é caracterizada por diversas 
formas de utilização, que vai da produção de silagem à utilização do grão para formulação de ração. O 
potássio caracteriza-se como um dos macronutrientes requeridos em maior quantidade pelo milho e tem 
uma importante função no metabolismo vegetal como ativador enzimático. A altura de inserção de espiga 
é uma variável morfológica de grande importância, pois tem relação direta com o índice de perdas de 
grãos na colheita, enquanto que o  diâmetro de colmo é outro atributo morfológico relevante por estar 
diretamente relacionado ao armazenamento de fotoassimilados. O objetivo deste trabalho foi avaliar o 
efeito da adubação potássica no diâmetro de colmo e altura de inserção de espiga em milho cultivado na 
segunda safra. O experimento foi conduzido na Fazenda Escola da UFMS, localizada em Terenos-MS, 
em um Latossolo Vermelho, com textura muito argilosa. O delineamento experimental foi blocos ao 
acaso, com cinco repetições, e os tratamentos foram representados por doses de potássio (0, 63, 93, 133 e 
173 kg ha-¹ de K20). Semeou-se o  híbrido de milho SYN 555 superprecoce e, depois de 15 dias, houve o 
desbaste para se obter a população de 70 mil plantas por hectare em todas as parcelas experimentais. No 
estádio fenológico V6, as plantas foram submetidas à adubação potássica. Foram analisados o diâmetro 
de colmo no estádio fenológico V10 e a altura de inserção de espiga no estádio fenológico R4 em vinte 
plantas por parcela, localizadas nas duas linhas centrais. Os dados foram submetidos à análise de 
variância e, se significativa 5% de probabilidade, realizada a análise de regressão, verificou-se que as 
características morfológicas avaliadas não sofreram influência dos tratamentos empregados.
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