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 Incrementar a densidade de semeadura é uma opção para aumentar a produtividade da lavoura 

de milho. Contudo, densidades muito elevadas podem favorecer a competição intraespecífica por 

luz, estimulando a dominância apical do pendão sobre a espiga e acarretando em estiolamento das 

plantas. A redução no diâmetro do colmo pode levar ao acamamento e quebra das plantas. O uso 

do regulador de crescimento Trinexapac-etil pode mitigar este problema, atendendo as demandas 

dos produtores que buscam aumentar sua produtividade através do incremento em densidade, 

principalmente em semeaduras tardias, nas quais o crescimento vegetativo das plantas é maior.  

O experimento foi conduzido a campo, nas safras agrícolas de 2015/2016 e 2016/2017 no 

município de Lages, Santa Catarina. As coordenadas geográficas do local são: 27º50’35” de 

latitude sul, 50º29’45” de longitude oeste e 849 metros de altitude. O delineamento experimental 

utilizado foi de blocos casualizados, dispostos em parcelas subdivididas, com três repetições por 

tratamento. Na parcela principal foram testadas duas épocas de semeadura: 15/10 como 

preferencial e 05/12 como tardia. Nas sub-parcelas foram avaliadas quatro densidades 

populacionais, equivalentes a 5, 7, 9 e 11 plantas m-2. Nas sub-subparcelas foram avaliados os 

tratamentos com e sem o regulador de crescimento. Cada sub-subparcela foi constituída por 

quatro linhas de seis metros de comprimento, com espaçamento entre linhas de 0,70 m. 

Considerou-se as duas linhas centrais como área útil (8,4 m-2) e as duas linhas externas como 

bordadura. O híbrido utilizado foi P30F53YH, implantado em semeadura direta. Adubação de 

manutenção realizada almejando 21 toneladas por hectare de grãos.  

Foram realizadas duas aplicações do regulador de crescimento, quando as plantas se 

encontravam em V5 e V10, utilizando-se o produto comercial Moddus, na dose de 150g i.a. por 

hectare em cada aplicação. Quando as plantas estavam no estádio R3 (grão leitoso) efetuaram-se 

as avaliações de altura da altura de planta e de inserção de espiga, que permitiu indiretamente 

estimar o comprimento dos entrenós superiores do colmo, definido como a distancia do nó de 

inserção da espiga até a extremidade do pendão. 

As colheitas foram realizadas nos dias 11/04/2016 e 30/05/2016 para a primeira safra e 

02/04/2017 e 02/05/2017 para a segunda, respectivamente, de acordo com a época de semeadura. 

O rendimento e massa de mil grãos foram expressos em umidade padrão, 13%. As produtividades 
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foram as seguintes: 12.696; 13.263; 14.777 e 11.182, onde, respectivamente: com regulador de 

crescimento; sem regulador de crescimento; época preferencial e época tardia. 

Na primeira safra (2015/2016), o regulador de crescimento reduziu em 6,0 cm a altura das 

plantas, na média das duas épocas de semeadura e quatro densidades populacionais, o que 

representa 2,2%. Na segunda safra (2016/2017), a presença do regulador de crescimento diminuiu 

a altura das plantas quando semeadas tardiamente, entretanto, não houve efeito na semeadura em 

época preferencial. Em 2015/2016, a aplicação do regulador de crescimento reduziu em 8,0 cm a 

distancia entre o nó de inserção da espiga e a extremidade do pendão, representando 6,2%. O 

aumento da densidade reduziu linearmente a distância entre o nó de inserção da espiga e a 

extremidade do pendão. Em 2016/2017, a distancia do nó de inserção da espiga para a 

extremidade do pendão foi reduzida para as duas épocas de semeadura. 

 Na primeira safra, a época preferencial teve produtividade de 3.595 kg por hectare superior a 

época tardia, representado 32%. A máxima produtividade foi obtida com densidade de 8,8 plantas 

por m2. Em se tratando da segunda safra, as máximas produtividades obtidas foram com 

densidades de 10,1 e 7,9 plantas por m2, em época preferencial e tardia respectivamente. Assim 

como na safra anterior, os maiores valores de rendimento foram obtidos em época preferencial de 

semeadura. 

 A massa de mil grãos em 2015/2016 foi maior na época preferencial em comparação a tardia. 

Além disto, ela decresceu linearmente com o aumento na densidade de plantas. Em 2016/2017 

houve decréscimo na massa de mil grãos para as duas épocas de semeadura de acordo com o 

aumento da densidade de plantas, sendo que na semeadura tardia este quesito foi agravado. Nas 

duas safras, a aplicação do regulador de crescimento reduziu a massa de mil grãos. Em 

2015/2016 a redução foi de 11g e em 2016/2017 foi de 16g, na média das duas épocas de 

semeadura e quatro densidades.  

 A aplicação do regulador de crescimento Trinexapac-etil reduziu a altura do colmo acima da 

espiga, bem como a massa de mil grãos, independente de época em que o milho foi semeado. O 

rendimento de grãos de milho do híbrido P30F53YH não foi alterado com o uso do regulador, 

bem como sua resposta ao incremento na densidade de plantas para as duas épocas de semeadura. 

Portanto, concluiu-se que a utilização do regulador de crescimento Trinexapac-etil não foi uma 

estratégia efetiva para aumentar a resposta do rendimento de grãos do milho a elevação da 

densidade de plantas, independentemente da época de semeadura da cultura. 

  

 


