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Rotação milho e soja
para aumento do rendimento
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A rotação soja e milho é uma prática importante. A rotação permite melhorar os     
rendimentos do milho. Os restolhos da cultura de soja, das raizes e dos nódulos      
incorporados no solo após a colheita de soja são fontes importantes de nutriente    
nitrogénio (N) para o milho, o que vai reduzir as necessidades de adubação com N.

A rotação tem as seguintes vantagens:
•	 Reduz a incidência de pragas e infestante na cultura seguinte porque quebra o seu 

ciclo de crescimento. Geralmente culturas do mesmo grupo (familia) tendem a ser 
atacadas pela mesma praga

•	 Melhora a fertilidade do solo  
•	 Permite trazer nutrientes localizados em zonas onde a cultura seguinte não iria      

alcançar
•	 Reduz o risco em anos anormais afectado pela seca através da colheita de pelo em 

culturas resistentes a seca.
•	 Aumenta	o	número	de	micro-organismos	benéficos	do	solo

Introdução
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Milho Soja

Soja Milho

Milho Soja

Qual é o melhor sistema de rotaçao?

Ano 1

Introdução

Ano 2

Ano 3
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•	 Não queimar restolhos da campanha anterior
•	 Fazer a lavoura 2 meses antes da sementeira
•	 Efectuar pelo menos uma gradagem se tiver condições
•	 Lavrar obedecendo as curvas de nivel
•	 Fazer a seleção da semente (em caso de semente local)
•	 Fazer o teste de germinação antes da sementeira (para decidir número de            

sementes a lançar)

Pré-sementeira
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Pré-sementeira
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Comprar	semente	certificada	de	acordo	com	as	caracteristicas	desejadas.

Importância do teste de germinação
•	 O teste de germinação é muito importante porque permite que o produtor tenha   

certeza da qualidade de semente.
•	 Garante boa população de plantas.
•	 Garante o aumento do rendimento.
•	 Evite a perca de tempo e/ou dispêndio da mão de obra no acto do replantio.
•	 Garante a uniformidade na germinação das plantas.

Como fazer o teste de germinação 
•	 Retirar 100 sementes dentro do saco;
•	 Semear as sementes numa profundidade  de 1 a 2 cm;
•	 Regar e manter a humidade no solo;
•	 Controlar a germinação da semente todos os dias. Apartir do 4 dia até ao 7 dia 

ocorre a germinação.
•	 Contar todas as sementes germinadas e considerar:

•	 Mais de 90 sementes germinadas indica o bom poder germinativo
•	 Entre 60 a 89 sementes germinadas indica o baixo  poder germinativo
•	 Abaixo de 60 sementes má germinação.

•	 Se a germinação for acima de 90 sementes o produtor tem de semear 1 semente 
por covacho.

•	 Se a germinação for de 60 a 89 sementes o produtor tem de semear 2 semente por 
covacho.

•	 Se a germinação for abaixo de 60 sementes podemos considerar que a semente 
tem fraco poder germinativo obrigando o produtor a usar três (3) ou mais sementes 
por covacho.

•	 Em caso das sementes germinarem o produtor deverá fazer o desbaste deixando a 
planta mais vigorosa. 

Germinação
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Germinação

Mais de 90 sementes

Entre 60 a 90 sementes Abaixo de 60 sementes
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•	 Semear	quando	o	solo	tiver	humidade	suficiente.
•	 Usar semente melhorada (Hibrido ou OPV).
•	 Semear duas sementes por covacho separadas por 2cm uma da outra.
•	 Efectuar sementeira em linha obedecendo o compasso recomendado:
•	 para o milho em monocultura usar o compasso de 80 x 25 cm; e uma semente 

por covacho.
•	 Para o milho em consociação usar ocompasso de 90x50 cm; e duas sementes 

por covacho.
•	 Efectuar a adubação de fundo com NPK (12-24-12) aplicando 200 kg/ha o       

equivalente a duas tampinhas de coca-cola por covacho.
•	 Não colocar o adubo em contacto directo com a semente.
•	 Utilizar OPV para consumo e utilizar híbrido para produção comercial.

Sementeira

Curvas de nível
As curvas de nível são usadas para prevenir a erosão em caso de terrenos com      
declive acentuado (inclinados). Neste processo evita-se a perda de nutrientes do solo 
por erosão, responsáveis pela baixa fertilidade e consequentemente o baixo rendi-
mento.

Consiste em:
•	 Em	terrenos	com	inclinação	acentuada,	construir	terraços	ou	barreiras	usando	
pedras ou capim vetiver bore.
•	 Fazer	lavoura	e	gradagem	em	sentido	perpendicular	à	inclinação	do	terreno.
•	 As	linhas	da	sementeira	devem	estar	no	sentido	perpendicular	à	inclinação.

Vantagens
•	 Evita	a	erosão	do	solo.
•	 Contribui	para	a	conservação	do	solo.
•	 Ajuda	a	retenção	das	águas. 
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Sementeira
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Amanhos culturais

•	 Fazer desbaste 3 semanas após a sementeira deixando a planta sã e mais vigorosa.
•	 Efectuar a sacha e amontoa na altura do desbaste.
•	 Fazer adubação de cobertura na altura em que a planta tira a bandeira.
•	 Fazer	o	controlo	fitossanitário	(principalmente	para	os	afídeos	e	brocas).	Usar							

Cipermetrina e seguir as instruções que vem no rótulo. Em caso de dúvida consulte 
o extensionista da zona.

•	 Em caso de ocorrência de listrado e míldio cortar a planta com este sintoma e 
queimá-la ou enterrar.

•	 Selecionar plantas sãs e vigorosas para servirem de semente na campanha          
seguinte.
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Amanhos culturais
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•	 A colheita na altura óptíma da cultura é importante para uma boa conservação da 
produção. Maior parte das pragas que ocorre no armazém são transportadas do 
campo. Assim:
•	 Evita-se a ocorrência do gorgulho logo após a colheita. 
•	 Reduz o risco de molhar com cacimba ou nevoeiro ou chuvas, provocando o 

ataque por fungos.
•	 Na colheita é importante observar os seguintes indicadores:

•	 Escurecimento da barba.
•	 Amarelecimento das brácteas (camisas).
•	 Secagem das folhas da base. Nesta fase considera-se normalmente que o milho 

está pronto a colher.
•	 O aparecimento do ponto negro- na zona que une o grão ao carolo.                

Este indicador mostra que as entradas de reservas para o grão terminaram,     
podendo realizar-se a colheita.

Humidade do grão
A determinação do tempo óptimo de colheita também pode ser feita através do teste 
de humidade, partindo o grão com os dentes (se o grão dividir-se em dois 
pedaços, possui boa humidade para colheita). Recomenda-se fazer o 
armazenamento	do	grão	depois	de	estar	suficientemente	seco	para	evitar	a									
ocorrência de fungos e apodrecimento do grão. 

Colheita

•	 Efectuar a colheita quando a barba do milho estiver seco e apresentar a côr preta.
•	 Tirar	algumas	espigas	para	verificar	o	aparecimento	do	ponto	negro	no	grão	
•	 Se o destino da produção for venda na forma de maçaroca deve colher           
aproximadamente	30	dias	após	a	floraçáo.

•	 Selecionar as espigas livres de ataques para conservação como semente para a 
campanha seguinte e espigas com danos para o consumo imediato

•	 Colher primeiro as plantas selecionadas para semente.

Determinação da tempo da colheita

Cuidados na colheita



1313

«°«

Colheita



1414

«°«

Secagem
A secagem é uma das operações chave de pós - colheita, uma vez que todas as operações         
subsequentes são dependentes desta.

Secagem no campo
O grão de milho deve ser secado até 13% de humidade. O ideal é secar o milho no campo até esses 
teores de humidade e, em seguida efectuar a colheita. Na prática, mantendo o milho no campo este 
fica	sujeito	a	condições	adversas	de	temperatura,	humidade,	ataque	de	pássaros,	insectos	e	
microorganismos. Portanto, o principal objectivo de se realizar a secagem é diminuir o tempo que o 
milho	ficaria	aguardando	a	colheita.	

Secagem na sombra
A secagem a sombra pode ser feita dentro de uma estrutura de secagem ou celeiro com uma boa 
ventilação.

Armazenamento
Existem vários métodos de armazenamento, mas independentemente do sistema utilizado, alguns 
princípios que devem ser observados. Assim, o grão deve ser mantido seco e protegido do ataque 
de insectos e roedores.

Os principais métodos de armazenamento utilizados incluem:
•	 Celeiros tradicionais e contentores feitos de bambu, palha, etc.
•	 Celeiros melhorados,
•	 Sacos de juta,
•	 Contentores de plástico hermeticamente fechados e contentores de metal,
•	 Silos metálicos e de concreto.  

Cuidados num armazém
•	 Prevenir que a humidade do pavimento alcance a produção (uso de plásticos, estacas, estruturas 

de madeira, etc).
•	 Prevenir que a humidade das paredes alcance a produção (manter distância).
•	 Empilhar os sacos adequadamente para permitir: 

•	 Óptimo uso do espaço, 
•	 Facilidade de limpeza, 
•	 Facilidade de inspecção da incidência de ratos e insectos e
•	 Facilidade de contagem dos sacos.

Tratamento do milho para conservação
O tratamento é necessário porque o grão de milho necessita de ser protegido contra pestes durante 
o armazenamento num secador ou em embalagens. No tratamento poderá – se usar produtos 
quimicos como Shumba, Actelic ou outro metodo de tratamento.

•	 Efectuar	a	secagem	do	milho	a	temperatura	ambiente	antes	de	colocar	no	celeiro.
•	 Debulhar	e	tratar	o	grão	com	actelic	ou	um	outro	produto	recomendado.
•	 Conservar	a	produção	em	celeiros	melhorados.
•	 Conservar	em	sacos	ou	em	tambores	o	grão	tratado.	
•	 Em	caso	de	conservação	da	espiga	em	camisas	deve	arrumar	bem	no	celeiro.	

Operações pós-colheita
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Operações pós-colheita


