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EFEITOS DE ÉPOCAS DE SEMEADURA, ESPAÇAMENTOS E MOMENTOS DE 

CORTE SOBRE O DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO DE MASSA VERDE, 

MATÉRIA SECA E SEMENTES DE TREMOÇO (Lupinus albus L.} 

RESUMO 

Autor: ANTONIO CARLOS BENASSI 

Orientador: Prof. Dr. JAIRO T.M. ABRAHÃO 

Com a finalidade de melhor conhecer o compor

tamento do tremoço (Lupinus albus L.) em função de épocas de 

semeadura e de espaçamentos entre linhas, instalou-se,no ano 

de 1985, ensaio no municipio de Bandeirantes, PR. O deli

neamento experimental foi em blocos casualizados com parce

las subdivididas em esquema fatorial. Os tratamentos utili

zados foram: 4 épocas de semeadura (23 de março, 15 de abril, 

18 de maio e 15 de junho); 4 espaçamentos (0,20, 0,30, 0,40 

e 0,50 m) e 4 épocas de corte (60, 75, 90 e 105 dias apos 

emergência), com 3 repetiç6es. Os parâmetros estudados fo

ram: altura de.planta e diâmetro de caule, com avaliaç6es 

aos 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 e 120 dias após a emergência; 

massa verde e matéria seca, avaliadas aos 60, 75, 90 e 105 

dias após a emergência, e produção de �ementes. A anãlise e 

a discussão dos dados permitem concluir que: a. a altura das 

plantas é maior para semeadura em março-abril e para espaça

mentos de 0,20 - 0,30 m entre linhas; b. o diâmetro dos cau

les é aumentado pelas semeaduras em março-abril e pelos es

paçamentos maiores; c. as produç6es de massa verde e matéria 

seca aumentam com a antecipação de semeadura e com a dimi

nuição do espaçamento entre linhas; d. para plantios anteci

pados é recomendável a realização do corte das plantas aos 
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100 dias apos a emergência; e. para semeaduras retardadas e 

condições menos favoráveis recomenda-se o corte das plantas 

aos 80 dias após a emergência; f. a produção de sementes au

menta com a antecipação da semeadura e com a diminuição do 

espaçamento entre linhas. 
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EFFECTS OF SOWING DATE, SPACING AND TIME OF CUTTING ON THE 

DEVELOPMENT AND YIELD OF FRESE MATTER, DRY MATTER AND SEEDS 

LUPIN (Lupinus albus L.) 

SUMMARY 

Author: ANTONIO CARLOS BENASSI 

Adviser: Prof. Dr. JAIRO T.M. ABRAHÃO 

This research deals with the development of 

lupin (Lupinus albus L.) according to the sowing dates and 

spacing between rows. The experiment was set in Bandeiran

tes, State of Parana, Brazil. The factorial experiment was 

a split plot randomised block designo The treatments were: 

4 sowing dates (March 23, April 15, May 18, and June 15); 4 

spacings (0.20; 0.30;0.40; 0.50 ml and 4 periods of cutting 

(60, 75, 90, and 105 days after emergence), with 3 

replications. The parameters studied were: plant height and 

stem diameter, evaluated at 15, 30, 45, 60, 75, 90, and 105 

days after emergencei fresh and dry matter evaluated at 60, 

75, 90, 105 and 120 days after emergence; afia seed yield. 

The results were as follows: a. plants are higher when seeds 

are sowed in March-April with spacings of 0.20-0.30 m 

between rOWSi b. the stem diameter is greater when seeds are 

sowed in March-April with the greater s~acings; c. fresh and 

dry matter yield increase with the antecipation of the 

sowing date and the decrease of the spacing between rows; d. 

when the sowing date is anticipated it is recommendable to 

cut the plants 100 days after emergence; e. for late sowing 

dates and less favourable climatic conditions it is 

recommendable to cut the plants 80 days after emergence; f. 

The seed yield increases with early sowing and with the 

decrease of the spacing between rows. 



1. INTRODUçAo 

l". adubação verde no Brasil vem se consti tuindo 

nos filtimos anos,em importante atividade agrícola, recomend~ 

vel principalmente em locais onde o solo é explorado intensa

mente, sem que nele seja adotada uma tecnologia conservacio

nista adequada, provocando degradação e queda na produtividade. 

Diferentes especles vegetais podem ser empre

gadas para esse fim, porém, as plantas da família das legu

minosas são as mais difundidas e utilizadas. 

o cultivo da leguminosa tremoço branco (Lupi

nus albus L.) com 2n = 50 cromossomos, precede ao tempo dos 

Impérios Grego e Romano e pode ter sido iniciado hã 2000 a

nos A.C. no Egito, segundo referências feitas para a descobe!. 

ta de sementes de Lupinus em tumbas egípcias da 12ª Dinastia 

(GLADSTONES, 1970). Entretanto, Hanelt citado por GLADSTO

NES (1976), estudou profundamente o assunto e afirmou que 

essa espécie não estava presente no Egito até cerca do iní

cio da Era Cristã. Segundo o mesmo autor, o primeiro culti

vo de L. albus foi provavelmente realizado na Península Bal

cânica, onde seus ancestrais selvagens ainda existem. 

Das diversas espécies que compoe o genero Lu

pinus, as mais difundidas no mundo, são aquelas conhecidas 

como originãrias da "Bacia do Mediterrâneo", destacando-se 
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Lupinus albus L., Lupinus angustif01ius L. e Lupinus luteus 

L. 

No Brasil, atualmente, estas três espécies 

sao as mais difundidas e as que melhor se adaptam as condi-

ções edafoclimáticas do sul do País. Dentre elas, a mais 

conhecida e utilizada é a espécie L. albus. 

Foi introduz ida no Brasil em época incerta I po-

rem GRANATO (1925) cita experiências conduzidas com tremoço 

no Instituto Agronômico de Campinas (IAC). Também CORRt:A 

(1939) na década de trinta, desenvolveu trabalhos e cita a 

utilização do tremoço como adubo verde no Rio Grande do Sul. 

Os efeitos benéficos da prática da adubação 

verde sobre as propriedades químicas, físicas e bio16gicas 

do solo, são evidentes, quer pela proteção que a cobertura 

vegetal viva oferece ao solo contra os agentes erosivos,quer 

pelas modificaçôes provocadas com a incorporação e decompo

Slçao do material. 

o enriquecimento do solo em nitrogênio e de

vido a capacidade que às bactérias específicas têm de fixar 

o nitrogênio átmosférico, transformando-o em formas pronta

;mente assimiláveis pela planta, onde cerca de 2/3 do conte6-

do do nitrogênio dessas espécies provem desse processo. 

Análise efetuada no Instituto Agronômico do 
-1 

Paraná revelou que a incorporação de 30000 kg.ha de massa 

verde de L. albus, adicionou ao solo mais de 120 kg.ha- 1 de 

nitrogênio. 

No Estado do Paraná, o cultivo de tremoço pa

ra adubação verde apresenta grandes possibilidades de suces-
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so pois nao se verificam limitações de clima e solo para que 

essa leguminosa se desenvolva no período outono-inverno. 

o atual sistema agrícola paranaense mostra a 

facilidade da adoção dessa prática, uma vez que as chamadas 

culturas de verão não seriam deslocadas, e que somente uma 

pequena parte da area destinada às culturas anuais e culti

vada no inverno, permancendo mais de 70%, ou seja, perto de 

5 milhões de hectares, em pousio (DERPSCH, 1985). 

Evidencia-se ainda, que a infra estrutura,ho

je existente nas propriedades agrícolas da região Norte do 

Paraná, facilita muito a viabilização do cultivo do tremoço, 

uma vez que essa cultura permite a mecanização desde a se

meadura até a colheita, utilizando-se os mesmos equipamentos 

empregados para as culturas da soja, trigo e milho r comuns 

na região. 

Visando um melhor conhecimento da planta, bem 

como do seu comportamento r sob diferentes condições de cul

tivo, realizou-se a presente pesquisar quantificando-se a 

produção de massa verde, matéria seca e se~entes em função de 

épocas de semeadura r espaçamentos e momentos de corte. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Época de semeadura 

Segundo GRANATO (1925) para o Estado de são 

Paulo, a semeadura no mês de abril é a mais favorável para o 

desenvolvimento vegetativo do Lupinus albus. A tentativa 

de semeadura em setembro foi considerada desfavorável, pro-

vocando acentuada redução no ciclo vegetativo, com pouco de

senvolvimento da parte aérea. 

Para as condiç6es do Rio Grande do Sul, COR-

RÊA (1939) recomendou o outono, de preferência de abril a 

maio, como a época apropriada para a semeadura do tremoço. 

Desta forma, ele atinge o florescimento na primavera, poden

do ser enterrado mais ce~, permitindo que a massa vegetal 

entre em decomposição e seja aproveitada pela cultura seguin

te. Segundo esse autor, o tremoço por ser um vegetal cosmo

polita, desenvolve-se também em climas.quentes, apresentando 

porém, o inconveniente de produzir pouca massa vegetal, de

vido ao ciclo vegetativo curto, apressado pelo calor. Em.ex-
, 

perimentos no Instituto Borges de Medeiros-RS, com a semea-

dura na primavera, em setembro, observou um período de 44 

dias até seu florescimento, afirmando, em seu trabalho, ser 

preferível a semeadura no outono. 
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Trabalho realizado por KIEHL (1949) em Pira~ 

cicaba, são Paulo, recomenda que o preparo da terra e a se

meadura de tremoço sejam realizados após a colheita das cul

turas das águas: março e abril. Aponta que o fator chuva e 

importantíssimo, principalmente no início da vegetação, pois 

culturas instaladas em fins de abril de 1948, logo após pe

quena chuva, e sem outra até o florescimento, conseguiram 

frutificar, dando porém, baixa produção. Na mesma área r com 

semeadura em março de 1949, com boa distribuição de chuvas I 

a cultura desenvolveu-se bem melhor que no ano anterior. 

A epoca para a semeadura do tremoço branco 

doce, e variável dependendo da região e finalidade a que se 

destina. UFER (1956) indicou, para as condições do Rio Gran

de do Sul, que a semeadura do tremoço seja executada entre o 

princípio de abril e inicio de junho. Segundo esse autor, e 

possive1 usá-lo como planta forrageira de inverno, como cor

te das plantas feito apos o fLorescimento do ramo principal 

e no inicio da formação dos ramos laterais. 

ANONIMO (1962) relatou que para as condições 

encontradas no sul do País, o tremoço mais cultivado e adap

tado é a espécie, L. albus bastante rfistica~ precoce, sendo 

sua semeadura realizada no outono, especialmente nos meses 

de março e abril. 

De acordo com ANONIMO (1~68) o tremoço e urna 

leguminosa indicada para o plantio de inverno, devendo ser 

efetuado, de preferência, no fim da estação chuvosa, quando 

ocorrem ainda algumas chuvas, especialmente no mês de março 

para o Estado de são Paulo, visto que, daí em diante, geral-

mente a seca prevalece por vários meses e que o bom desen-

volvimento vegetativo da cultura esta diretamente relaciona

do com a intensidade de chuvas. 
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GLADSTONES (1969) na Austrália Ocidental, re

comenda a semeadura do tremoço o mais cedo possível, prefe

rencialmente antes da metade de maio e certamente até início 

de junho. Comenta que experimentos para determinação de 

épocas de semeadura têm demonstrado que a semeadura no seco 

é possível e proporciona bons resultados, existindo, entre

tanto, algum risco porque as plãntulas podem morrer co~ uma 

longa estiagem. O rápido crescimento das plantas na epoca 

em que há ainda calor proporciona uma grande vantagem na 

competição com as plantas daninhas. 

Conforme recomendação feita por LEAL (1970) 

para as condições do Rio Grande do Sul, é preferível a se

meadura de outono, especificamente nos meses de abril e maio 

para a cultura do tremoço destinada a adubação verde. Entre

tanto, a semeadura poderá ser realizada em junho ou julho se 

a finalidade do cultivo for para a produção de grãos. 

De acordo com BAER (1973), em estudo realiza

do no Brasil para verificar a possibilidade de produção e 

utilização de tremoço, a semeadL:.ra deve ser efetuada de abr il 

a maio e a colheita de sementes de setembro a outubro, sendo 

a espécie L. alhus mais adequada para a produção de grãos. 

Na Austrália, FARRINGTON (1974) realizou ex

perimento com L. luteus e L. angustifolius L. com a semeadura 

efetuada em diferentes épocas, sendo: 19.03, 16.04, 14.05 e 

11.06.1969, mantendo o espaçamento fixo de 0,20 m entre li-

nhas e 0,20 m entre plantas. Observou que a produção de ma-

téria seca foi maior quando essas espécies de tremoço foram 

semeadas nos meses de março e abril. 

RAHMAN & GLADSTONES (1974) avaliaram, na Aus

trália, os efeitos do fotoperíodo natural e de 24 horas de 
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luz, temperatura e/ou insolação sobre o florescimento e com

ponentes da produção de 24 genótipos de 5 espécies de tremo

ço, cujas semeaduras foram efetuadas em 02.04, 17.05 e 01.07. 

Observaram que o efeito da época de semeadura sob condições 

de 24 horas de fotoperiodo não foi significativo para os ge

nótipos estudados com relação ao nfimero de flores, nfimero de 

sementes por vagem, peso de sementes e produtividade. Entre

tanto, a interação genótipo e época de semeadura foi alta

mente significativa, exceto para nfimero de sementes por va

gem. 

MASEFIELD (1976) introduziu na Inglaterra, 

diversas linhagens de L. mutabilis originárias da América do 

Sul. Em 1974 efetuou a semeadura em 24 de setembro para ob

servar se as plantas sobreviveriam no inverno inglés, porem 

acabaram morrendo em janeiro e fevereiro. Concluiu que nao 

foi viãvel o cultivo daquela espécie no inverno local. As 

semeaduras realizadas na primavera de 1975, em 17 de março e 

16 de abril, mostraram-se perfeitamente viáveis~ entretanto, 

os rendimentos proporcionados com a semeadura de março foram 

superiores aqueles obtidos com a semeadura de abril, para 

todas as linhagens testadas. 

REEVES (1976) concluiu que altas produções de 

'tremoço sao obtidas em Victória, na Austrália, quando a se

meadura é efetuada no inicio de abril. A semeadura efetuada 

o mais cedo possível é muito importante para o tremoço que 

cresce rapidamente em condições de ambiente fresco, flores

cendo em julho e agosto, com desenvolvimento da cultura an

tes da ocorréncia de altas temperaturas e estresse hídrico. 

Os dados obtidos por DERPSCH et alii (1980) 

no Paraná, permitem concluir que efetuando-se a semeadura do 

tremoço em abril, com condições favoráveis de precipitação 
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no período, o L. albus atinge a máxima cobertura do solo 

cerca de 20 dias antes que L. luteus, porém em condições mais 

secas o L. luteus é mais resistente. Os autores afir~aram 

ser possível a semeadura do tremoço no período de abril a j~ 

lho, dependendo do objetivo. Se para a produção de 

é desejável que a semeadura seja feita o mais cedo 

se for para a proteção do solo a epoca de plantio 

do período de tempo disponível da área. 

sementes 
possível, 

dependerá 

FLOSS (1980) relatou no Rio Grande do Sul,que 

o tremoço e cultivado durante a estação fria e que tempera

turas médias de 10 a 14 0 C são muito favoráveis ao seu cres

cimento. A época de semeadura está condicionada ao objeti

vo final da cultura: se for para adubação verde é preferível 

a semeadura em abril e maio; caso seja para produção de seme~ 

tes, o plantio poderá ser efetuado em junho e julho. 

"As condições edafoclimáticas do Chile permi-

tem o cultivo do L. albus em diferentes períodos", afirmou 

MORA (1980). Por possuir uma boa resistência ao frio, até 

-60 C, essa espécie cresce adequadamente no invern~, quando 

as precipitações no periodo de junho a setembro nao excedam 

a 500 mm, pois o L. albus não tolera excesso de umidade. O 

cultivo no outono é possivel na N9na Região Agrícola do Chi

le, tendo seu florescimento na segunda quinzena de setembro 

e maturação em janeiro e fevereiro, apresentando ótimo po

tencial produtivo. O cultivo da primavera é realizado na 

região Sul do Chile, com semeadcira ~ntre agosto e setembro, 

sendo que a produtividade de sementes pode variar substan

cialmente por condiçoes de precipitação. 

Segundo informou BAER (1982) a região Sul do 

Chile, apresenta excelentes condições para o cultivo do tre

moço, especialmente o L. albus, sendo que os melhores resul-
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tados foram obtidos com semeaduras mais cedo, durante os me

ses de abril e maio, proporcionando altos rendimentos, ao re 

dor de 3000 kg.ha- l de sementes colhidas mecanicamente em fe 

vereiro. 

SCHERER (1982) constatou que na região oeste 

do Estado de Santa Catarina, a semeadura da maioria das áreas 

cultivadas com tremoço, é feita de março a junho. Observa

çoes em campo, permitiram ao autor concluir que as semeadu

ras de abril e maio proporcionaram um maior desenvolvimento 

vegetativo das plantas. 

De acordo com WALTON (1982) a escolha do cul

tivar e do local de cultivo do tremoço é essencial para se 

estabelecer a epoca e a taxa de semeadura I visando a máxima 

produção de sementes. A semeadura do tremoço é importante 

que seja efetuada precocemente para escapar do período de es 

tresse hídrico durante o período de florescimento e formação 

de sementes. Na região norte de Perth, Austrália, experi-

mentos mostraram que a data crítica da semeadura, para se 

evitar um rápido declínio na produção, e 15 de maio, enquan

to para a região sul de Perth, essa data crítica é estendida 

até 15 de junho. Constatou-se que para cada semana de atra

so na semeadura, após a data crítica, ocorreu, em média, qu~ 
-1 

~a de produção de sementes de 150 a 200 kg.ha 

As principais leguminosas, utilizadas para 

adubação verde, segundo IGUE et ali i (1984), variam sua pro

dução de biomassa, principalmente em função da época de se

meadura, disponibilidade de água, práticas culturais, ferti

lidade do solo, pragas e doenças. Para o L. albus, os auto

res indicaram como época mais favorável, para o Estado do 

Paraná, a semeadura no período de março a maio. 
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Ensaios conduzidos por SANTOS et alii (1984) 

com tremoço no Estado do Rio Grande do Sul, em 1982 e 1983, 

utilizando cinco epocas para a semeadura, sendo 23.04, 07. 

05, 21.05, 04.06 e 18.06, revelaram que em ambos os anos os 

ensaios foram totalmente prejudicados por pragas e doenças, 

não sendo possivel uma avaliação dos resultados que permi-
"'_.' 

tis sem uma indicação segura da melhor época para a semeadu-

ra. 

Na região oeste do F.stado de Santa Catarina, 

a semeadura da maioria das áreas cultivadas com tremoço, se-

gundo ANÔNIMO (1985) f ocorre de março a junho. Observações 

de campo evidenciam que, as semeaduras de abril e maio pro

porcionam um maior desenvolvimento das plantas, com maior 

rendimento de matéria seca. 

2.2. Espaçamento, densidade e profundidade de semeadura 

ANOOIMO (1925) considerou o tremoço como plan

ta de grande importância para a adubação verde, aconselhando 

que sua semeadura seja efetuada em linhas distanciadas de 

0,60 m, utilIzando-se cerca de 100 litros de sementes por 

hectare. 

De acordo com CORREA (1939) a semeadura do 

tremoço pode ser realizada de três maneiras: em covas equi

distantes de 0,50 x 0,50 m com gasto médio de 40 a 60 kg. 

ha- 1 de sementes i a lanço com gasto de 150 a 180 kg.ha-1iem 

linhas, o mais aconselhável para a adubação verde, utilizan

do-se espaçamento de 0,30 m entre linhas, com gasto de 100 a 

120 kg.ha- 1 de sementes. Quanto à profundidade de semeadu

ra, ensaios foram conduzidos em 4 tipos de solos nas profun

didades de 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cm, concluindo que as melhores 
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profundidades situurum-se entre 3 e 5 em. 

Estudos realizados por KIEHL (1949) no campus 

da Escolu Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" revel.J.

rum que o espaçamento utilizado de 0,60 a 0,80 m entre li

nhas de semeadura foi considerudo exagerado. Com a finuli-

dade de se obter uma perfeita cobertura do solo e um maior 

rendimento de massa verde, indicou o espaçamento de 0,30 m 

entre linhas e no máximo 0,50 m, devendo-se depositar as se

mentes nos sulcos, no mínimo 3, a cada 0/10 m de distância. 

UFER (1956) recomendou para as condições de 

clima e solo do Rio Grande do Sul, que a semeadura do tremo

ço branco seja efetuada em fileiras distanciadas de 0,40 a 

0,50 m, devendo o espaço entre as sementes ser de 0,10 m,com 

a profundidade de semeadura não superior a 3 em. O gasto mé

dio de sementes previsto ~ de 70 a 80 kg.ha- l 

Para as condições existentes na região sul do 

Pais, ANONIMO (1962) recomendo\! para o tremoço branco uma 
-1 taxa de semeadura de 150 a 180 kg.ha para a semeadura a 

lanço. Considerou para o plantio em covas no espaçamento 
-1 eguidistante de 0,50 x 0,50 m, um gasto de 65 a 85 kg.ha , 

considerando e~ta situação como a mais indicada para a fina-

lldade de produção de sementes. Para a semeadura em linhas, 

no espaçamento de 0,30 m, entre linhas, a taxa de semeadura 

de 100 a 120 kg.ha- 1 , sendo este sistema preferido para a a

dubação verde. Recomendou ainda, a profundidade de semeadu

ra de 2 a 3 em. 

Para a semeadura do tremoço ANONIMO (1968) 

recomendou para as condições do Estado de são Paulo, o espa

çamento de 0,50 m entre fileiras e 0,10 m entre plantas,sen-
- -1 do necessarios 180 kg.alg de sementes. Espaçamentos meno-



res entre plantas, por exemplo 0,05 m, exigem uma 

quantidade de sementes, tornando-se anti econômicos. 
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grande 

LEAL (1970) indicou para as condições edafo

climáticas do Rio Grande do Sul, que a semeadura do tremoço, 

seja efetuada no espaçamento de 0,80 m entre linhas, permi

tindo os tratos culturais no período juvenil das plantas, 

utilizando-se 20 sementes por metro linear, com gasto médio 
-1 

de 75 kg.ha . Para a adubação verde, recomendou espaçamen-

to de 0,40 m entre linhas e densidade de 20 sementes por me

tro linear, com gasto médio de 150 kg.ha- 1 de sementes. 

Diversas linhagens de L. mutabilis, originá

rias da América do Sul foram introduzidas na Inglaterra por 

MASEFIELD (1976). Estudos sobre seu comportamento foram 

efetuados, utilizando-se espaçamentos de 0,45 m entre linhas 

e 0,15 m entre plantas, sendo que os tradicionalmente utili

zados para tremoço eram 0,20 fi entre linhas e 0,15 fi entre 

plantas. Visualmente os espaçamentos de 0,45 m entre linhas 

e 0,15 m entre plantas foram julgados como melhores aqueles 

usualmente empregados, porem foi verificado não haver uma 

perfeita cobertura das entre linhas. Foi sugerido que futu

ros trabalhos ~xperimentais fossem realizados utilizando-se 

o espaçamento de 0,30 m entre linhas e 0,15 m entre plantas. 

Em Canterbury na Nova Zelândia, HERBERT (1977) 

estudou a influência da densidade populacional e remoção de 

ramos laterais sobre a produção de grãos e vagens de L. al

bus cv. Ultra e L. angustifolius cv. Unicrop. As densidades 
-2 estudadas foram lO, 65 e 93 plantas.m para o cv. Ultra e 

-2 lO, 53 e 83 plantas.m para o cv. Unicrop, ambos com semea-

dura em 23 de agosto de 1976 no espaçamento padrão de 0,15 m 

entre linhas. Observou-se que para cv. Unicrop o acréscimo 

na produtividade foi praticamente nulo em densidades supe-
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-2 riores a 53 p1antas.m , enquanto que para o cv. ultra houve 
-2 ganho de produtividade até a densidade de 93 p1antas.m . Em 

ambos os cultivares pode-se observar que o aumento da densi

dade populacional acarretou redução do número de vagens por 

planta e rendimento de grãos. 

HERBERT (1977) realizou trabalho em Canterbu

ry, Nova Ze1ãndia, com L. a1bus cv. Ultra. A semeadura foi 

efetuada em 23 de setembro de 1973 no espaçamento de 0,15 m 

entre 1inhas, onde o desenvolvimento e a produtividade de 

graos foram avaliados em seis diferentes densidades popula

cionais. As populações obtidas no momento da colheita fo-
-2 ram: 16,4; 16,5; 22,1; 25,0; 33,S e 35,6 plantas.m Cons-

tatou que o aumento na população de plantas ocasionou aumen
-1 to na produtividade de sementes, variando de 2000 kg.ha com 

-2 - -1 -2 16 plantas.m ate 3150 kg.ha com 35 plantas.m 

Na região Nordeste de Victória 

REEVES et alii (1977) estudaram o comportamento 

de cultivares de L. albus e Lo angustifolius em 

Austrália 

feno lógico 

diferentes 

épocas de semeadura. Para L. albus, em todas as epocas es

tudadas, efetuou-se a semeadura utilizando-se espaçamento de 

0,21 m entre linhas com uma densidade populacional de 50 
-2 -1 plantas.m , com gasto dA 170 kg.ha de sementes. 

LEES (1978) constatou que para o agricultor 

garantir um bom rendimento de biomassa de Lo albus na Ingla

terra, a semeadura deve ser realizada no espaçamento de 0,18 

m entre linhas com uma densidade populacional de 60 plantas. 
-2 -1 m I com gasto aproximado de 130 kg.ha de sementes. 

De acordo com WALTON (1978) as condições de 

clima, solo e a definição da época de semeadura são importan

tes para se atingir altos rendimentos de sementes de tremoço 
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na Austrália. Entretanto, a densidade populacional exerce 

grande influência sobre o rendimento, uma vez que altas den

sidades populacionais acarretam uma severa competição indi

vidual de plantas por espaço, água luz e nutrientes, impe

dindo o máximo desenvolvimento de vagens. Experimentos con-

duzidos em condições favoráveis para o desenvolvimento 

tremoço, mostram que uma densidade populacional de 20 a 
-2 plantas.m permite uma boa produção, sendo necessária 

taxa de semeadura de 42 a 84 kg.ha- l de sementes. Sob 

do 

40 

uma 

con-

dições menos favoráveis de água, solo, atraso na epoca de 

semeadura e invasoras, recomendou densidade populacional 
-2 maiarcom no mínimo 45 plantas.m ,com taxa de semeadura va-

riando de 90 a 130 kg.ha- 1 de sementes. 

ALONSO (1980) informou que entre as diversas 

espêcies de tremoço somente L. albus ê cultivada na Espanha. 

Existem limitações locais de clima e solo, onde cada caso 

deve ser ajustado à escolha do cultivar. Segundo o ciclo e 

características da planta, de forma geral, em algumas re

giões é possível a semeadura no outono, quando as geadas de 

inverno nao são tão fortes para causar danos a vegetação, ou 

semeadura a partir do início de março nas areas mais frias. 

O espaçamento normalmente recomendado ê de 0,50 m entre li

nhas e 0,10 a 0,15 m entre plantas, dependendo da natureza 

do solo, sendo que a profundidade de semeadura nao deve ser 

superior a 2 ou 3 cm. 

DERPSCH et alii (1980) afirmaram nao existir 

estudos que determinem a melhor quantidade de sementes e o 

espaçamento para o plantio de tremoço no Paraná. Em área ex

perimental do Instituto Agronômico do Paraná, cultivaram L. 

albus à razão de 140 kg.ha- 1 de sementes no espaçamento de 
-2 0,17 m entre linhas, com população de 63 plantas.m . Em ou-

tra área, utilizaram 70 kg.ha- 1 de sementes, no espaçamento 
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-2 
de 0,50 m entre linhas, obtendo população de 29 platnas.m . 

Após resultados obtidos, sugeriram espaçamento de 0,30 a 0,35 

m entre linhas corno mais apropriado. A profundidade de se

meadura considerada ideal foi entre 3 a 5 cm. 

FLOSS (1980) no Rio Grande do Sul, recomendou 

a semeadura do L. albus no espaçamento de 0,80 m entre li

nhas e densidade de 20 sementes aptas por metro linear com 

gasto médio de 75 kg.ha- 1 de sementes, quando a finalidade 

fosse produção de sementes. ~ara a produção de biomassa, vi

sando efetuar adubação verde, o espaçamento entre linhas de

veria ser de 0,40 m com 20 sementes aptas por metro de sul-
-1 

co, gastando-se em média 150 kg.ha de sementes. 

McGIBBON & WILLIAMS (1980) estudaram na In

glaterra o efeito da densidade populacional de L. albus 50-

bre a produção de sementes e contefido de óleo, utilizando 

sub-tratamentos com e sem remoção dos ramos laterais. As 

densidades populacionais estudadas foram: 6, 25 e 100 plan

tas.m- 2 . O efeito da remoção das ramificações laterais foi 

a causa da significativa redução na produção de sementes e 

seu contefido em óleo, das vagens do racemo principal, exceto 

para a alta de~sidade populacional. Altas densidades popu

lacionais causaram redução na produtividade de sementes por 

planta. Afirmaram que nao foi possível, pelos resultados 

obtidos, extrapolar o nfimero ótimo de 'plantas por unidade de 

área para maximizar a produção de sementes, porém outro tra

balho sugere que a densidade populacional ótima, para as con 
- -2 dições ao sul da Inglaterra, e de 75 plantas.m . 

MUZILLI et alii (1980) citaram que o espaça

mento para a semeadura do tremoço destinado a adubação verde, 

deve ser de 0,30 a 0,35 m entre fileiras com 8 a 10 sementes 

por metro linear. Para a produção de sementes, indica-



.16 . 

ram espaçamento de 0,70 a 0,80 m entre filas com 8 a 10 se

mentes por metro linear, sendo que a maior distância entre 

filas favorece a penetraçâo de ar e luz, beneficiando o de

senvolvimento da planta com aumento do número de vagens e 

tamanho das vagens produzidas. 

Resultados obtidos por BRADLEY (1982) com 

dois cultivares de L. albus na Inglaterra, cultivados em di

ferentes densidades populacionais de: 25, 50, 75 e 100 plan

tas.m- 2 , revelaram que o aumento da densidade populacional 

acarretou redução do rendimento individual das plantas. Os 

dados mostraram melhor potencial de rendimento de grãos na 
- -2 populaçao de 75 plantas.m . 

Segundo CURY et alii (1982) ensaios conduzi

dos na região de Ponta Grossa no Paraná, revelaram que das 

três espécies estudadas, L. albus, L. luteus e L. angustifo

lius, a espécie mais produtiva, tanto em massa verde quanto 

em sementes, foi L. albus. Para essa espécie e para a produ

ção de massa verde, os melhores espaçamentos foram 0,17 e 

0,34 m entre linhas e densidade de 10 plantas por metro li

near. Para a produção de sementes, em plantio precoce, reco 

mendaram 0,51 ~ entre linhas com 5 a 10 sementes por metro 

linear e, para plantio tardio, 0,51 m entre linhas com densi 

âade de 10 a 15 sementes por metro linear. 

PLANCQUAERT (1982) estudou na França o com-

portamento de diferentes cultivares de tremoço branco na prQ 

dução de sementes, comparando diferentes densidades popula

cionais, sendo: 50, 70 e 90 plantas.m- 2 em dois espaçamen

tos entre fileiras: de 0,20 e 0,40 m. Não encontrou dife

renças significativas entre tratamentos. 

Ensaios conduzidos com tremoço na Estação Ex-
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perimental de Chapecó em Santa Catarina por SCHERER (1982) 

revelaram urna boa cobertura do solo e produção de sementes 

quando se usou espaçamento de 0,50 m entre linhas com densi

dade m~dia de 15 plantas por metro linear. Indicou, ainda, 

ser de 3 a 5 cm a profundidade de semeadura. 

De acordo com TOMASINI et alii (1982) para as 

condições do Estado do Rio Grande do Sul, a quantidade de se

mentes e o número de plantas de tremoço por metro quadrado 

carecem de informações cientificas, porém e comum o uso de 
-1 120 kg.ha de sementes para a semeadura, quando o cultivo 

-1 se destina à produção de grãos, e 150 kg.ha de semente qua.!2. 

do o cultivo se destina à produção de massa verde. 

MIYASAKA et alii (1983) indicaram, para as 

condições do Estado de são Paulo, que a semeadura do tremoço 

seja realizada no espaçamento de 0,50 m entre linhas, colo

cando-se urna semente a cada 0,20 m, com densidade de 36 gra-
2 - . 1 36 h -1 mas de sementes para 10 m de area, equlva endo a kg. a . 

Com a finalidade de se utilizar o tremoço pa

ra a produção de massa verde, no Estado do Rio Grande do Sul, 

SABADIN (1984). recomendou o espaçamento de 0,40 m entre li-
-1 

nhas e 0,05 m entre plantas, com gasto de 120 a 150 kg.ha 

~e sementes, sendo que a profundidade de semeadura não deve 

ser superior a 5 em. 

SANTOS et alii (1984) no Rio Grande do sul, 

relataram que em 1981 conduziram ensaio com tremoço nos es

paçamentos de 0,20, 0,40 e 0,60 m entre linhas, mantendo-se 

10 plantas por metro linear, com gasto médio de 270, 135 e 
-1 90 kg.ha de sementes, não se verificando diferença signifi 

cativa entre os rendimentos de sementes obtidos. Entretanto, 
-1 o maior valor absoluto foi de 3864 kg.ha cultivado no es-
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paçamento de 0,40 m entre linhas. Em 1982 e 1983 1 conduzi

ram experimentos com diferentes espaçamentos entre linhas, 

sendo: 0,20, 0,40 e 0,60 m com três densidades populacionais I 

10, 15 e 20 sementes por metro linear, não sendo possivel a 

sua conclusão, uma vez que, os ensaios foram totalmente pre

judicados pela intensa ocorrência de pragas e doenças. 

Experimentos realizados no IAPAR - Paraná por 

DERPSCH & CALEGARI (1985) mostraram os melhores resultados 

para a produção de massa verde, com semeadura nos meses de 
-2 abril e maio e densidade populacional de 30 plantas.m , is-

to significa 6 sementes por metro linear num espaçamento de 

0,34 m entre linhas ou 18 sementes por metro linear num es

paçamento de 0,51 m, considerando-se as sementes com 80% de 

poder germinativo, equivalendo a aproximadamente 140 kg-ha- 1 

de sementes. Para a produção de sementes basta uma taxa de 

semeadura de 90 kg.ha- 1 de sementes. 

BRAGA & BULISANI (1986) recomendaram para o 

cultivo do tremoço, L. albus no Estado de são paulo f a se

meadura em março e abril no espaçamento de 0,50 a 0,70 m en

tre linhas com densidade de 12 a 15 sementes por metro li

near, com gastp médio de 80 a 90 kg-ha- l de sementes. 

2.3. Florescimento, época de incorporação, produção de 

massa verde e matéria seca 

Referências foram feitas por ANÔNIMO (1925) 

indicando que a incorporação do tremoço, L. albus, destinado 

a adubação verde, deve ser realizada no periodo da floração. 

GRANATO (1925) relatou que os antigos Romanos 

enterravam as plantas de tremoço, destinadas ~ adubação ver-



.19 . 

de, quando tivessem uma terça parte das flores. Entretanto, 

indicou como a melhor época para efetuar o enterrio 

as plantas precedessem um pouco à floração plena. 

quando 

Devido ao florescimento irregular do tremoço 

branco, L. albus, CORR~A (1939) indicou que o agricultor po

derá enterrá-lo quando 2/3 da lavoura estiver florida, uma 

vez que, para as condições do Estado do Rio Grande do Sul 

obsrevou-se que essa espécie pode passar por até quatro flo

rescências. Apesar do momento do enterrio ser variável de 

acordo com o clima e solo, para aquelas condições o autor 

recomenda que essa operação seja executada entre 54 a 60 dias 

apõs semeadura. Experimentos realizados nas condições do 
-1 Rio Grande do Sul, constataram valores de 6380 kg.ha de 

matéria orgãnica, correspondente a valores de 35000 a 40000 
-1 kg.ha de massa verde. 

Plinio citado por CORR~A (1939), faz distin

çao quanto à época de enterrio da massa verde em função do 

tipo de solo, sendo que, quando as plantas forem cultivadas 

em solos argilosos essa operação deve ser realizada durante 

o período da terceira florada, e, quando cultivada em solos 

arenosos duranJe a segunda florada. Entretanto, Varrão ci

tado por CORR~A (1939), recomendou que o enterrio do tremoço 

'fosse executado antes da produção de vagens. 

o L. albus possui um ciclo vegetativo bastan

te curto e pode ser enterrado t segundo KIEHL (1949) no pe

ríodo de 70 a 90 dias apõs sua germinação. Entretanto, o 

melhor momento para essa operação é durante seu pleno flo

rescimento, sendo que a melhor maneira de fazê-lo é passando 

uma ceifadora e depois a grade de discos. Em cultivo reali

zado no campo experimental da ESALQ em Piracicaba, são Pau

lo, obteve-se a produção de 25200 kg.ha- l de massa verde. Foi 
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considerada uma produção menor àquela obtida por CORRP.A 

(1939) no Rio Grande do Sul, devido ao clima mais quente e 

ao espaçamento exagerado que foi utilizado. 

Lemmermann citado por KIEHL (1949) em traba

lhos realizados na Alemanha, classificou a produção de massa 

verde em pequena quando até 8000 kg.ha- 1 ; em média com até 
-1 -1 22000 kg.ha e alta produção com 36000 kg.ha massa verde. 

UFER (1956) afirmou que os rendimentos de 

massa verde obtidos com o cultivo do tremoço branco doce no 

Brasil são variáveis dependendo do solo, clima e condições 

meteorológicas locais. Entretanto, para as condições do Rio 

Grande do Sul não são raros rendimentos entre 30000 e 40000 
-1 kg.ha de massa verde. Seja para fins de adubação verde ou 

forrageira, a melhor ocasião para aproveitamento da massa e 

após a flôr do rebento principal e princípio da formação das 

laterais. 

Para as condições existentes no sul do País, 

ANONIMO (1962) recomendou que o corte e enterrio da massa 

verde de tremoço branco, destinado a adubação verde, seja 

efetuado através de gradeação, aração e novamente gradeação, 

quando 2/3 da lavoura estiver florida, sendo geralmente, pa

ra aquelas condições entre 54 e 60 dias de idade, tendooso-
-1 lo ganho cerca de 6200 kg.ha de matéria verde cultivado 

com essa leguminosa. 

Observação feita por LEAL (1970) nas condi-

çoes do Rio Grande do Sul indica que o tremoço branco produz 

maior quantidade de massa vegetal que o azul e amarelo, con

seguindo-se rendimentos de 20000 a 40000 kg.ha- 1 de massa 

verde. Sendo que, o enterrio das plantas destinadas a adu

bação verde pode ser efetuado a partir do aparecimento da 



.21 . 

primeira camada de flores, o que ocorre com cerca de 3 me

ses de vegetação, conforme a época de semeadura. 

Em experimentos realizados por WITHERS et 

alii (1974) na Nova Zelândia, os cultivares Unicrop e Uni-

harvest, ambos pertencentes à espécie de L. angustifolius,f~ 

ram semeados em 10 diferentes epocas, no período de abril a 

outubro. Observaram que um atrazo na época de semeadura re-

duziu o número de dias para o florescimento, sendo que, para 

as semeaduras de abril e maio houve um período de, 120 dias 

e 150 dias para o florescimento dos cultivares Unicorp e 

Uniharvest, respectivamente. Entretanto, com as semeaduras 

de setembro e outubro, houve um período médio de 60 dias e 

80 dias para o florescimento dos cultivares Unicrop e Unihar 

vest, respectivamente. 

IVANOV (1975) estudou, na Bulgária, o efeito 

de diferentes densidades populacionais sobre a produção 

massa verde de tremoço. Trabalhou com densidades de 

100, 150 e 200 sementes.m- 2 , obtendo produções médias 

de 

50, 

de 
-1 massa verde de 11000, 18000, 21000 e 24000 kg.ha f respec-

tivamente, para cada população estudada. 

Estudos foram realizados por REEVES et alii 

(1977) com cultivares de L. angustifolius e L. alhus em di

ferentes localidades à nordeste de victória - Austrália. Em 

1973 efetuaram 16 épocas de semeadura, com intervalo sema

nal, iniciando-se em 11 de maio. Em 1974 foram efetuadas 13 

épocas de semeadura, iniciando em 5 de abril até setembro, 

sendo as quatro primeiras semeaduras efetuadas com intervalo 

semanal e as demais com intervalo quinzenal. Avaliações fo

ram efetuadas sobre a duraçâo das diferentes fases do ciclo 

da planta: da semeadura à emergência; da emergência à ini

ciaçâo do florescimento; da iniciação do florescimento à pri-
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meira flor; da primeira flor à última flor. Para todos os 

cultivares estudados observou-se que quanto mais tardia foi 

a semeadura menor foi o ciclo da planta, sendo que as fases 

de iniciação do florescimento até a primeira flor e da pri

meira à última flor revelaram reduções acentuadas. 

De acordo com GALETI (1979) a melhor epoca 

para a semeadura do tremoço, no Estado de são Paulo, e o pe

ríodo de março e abril. Relatou que a produção média de 
-1 

massa verde é de 25000 kg.ha , recomendando o corte dessa 

leguminosa por ocasião de seu florescimento, sendo que para 

o tremoço branco essa fase ocorre naquelas condições, entre 

70 a 90 dias após semeadura. 

De acordo com HERBERT (1979) experimento com 

tremoço foi conduzido em Canterbury na Nova Zelândia, com se

meadura em 23 de agosto de 1976 usando espaçamento padrão de 

0,15 m entre linhas. O L. albus cv. Ultra, foi cultivado 
2 com densidade de 10 e 94 plantas por m , enquanto que para 

L. angustifolius cv. Unicrop a densidade foi 10 e 83 

tas.m- 2 . Para o cultivar Ultra foi observado que em 

plan

altas 

densidades houve urna redução do número de ramos laterais. 

O axis da inflorescência do ramo principal alcançou maior ta 

manho no cv. Unicrop quando comparado com o cv. Ultra. Para 

Unicrop foi observado um maior tamanho do axis da inflores

cência principal quando cultivado em baixa densidade popula

cional, originando cerca de 35 flores, quando cultivado em 

alta densidade formou somente 28 flores. 

Ensaios conduzidos no IAPAR - Paraná por 

DERPSCH' et alii (1980) mostraram que utilizando espaçamento 

de 0,17 m entre linhas com população de 63 plantas.m- 2 e 
-1 gasto de 140 kg.ha de sementes, a produção de massa verde 

-1 aos 96 dias de idade foi 33000 kg.ha I enquanto que aos 115 
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-1 
dias foi de 46000 kg.ha . No espaçamento de 0,50 m entre 

-2 -1 linhas com população de 29 plantas.m e gasto de 70 kg.ha 

de sementes, a produção de massa verde aos 96 dias foi de 
-1 

26000 kg.ha . Informaram 

cinco regiões do Estado do 

uma produção m~dia de 25500 

bus. 

tamb~m, que estudos realizados em 

Paraná no ano de 1979 mostraram 
-1 

kg.ha de massa verde de L. al-

De acordo com FLOSS (1980) para as condições 

do Estado do Rio Grande do sul, o cultivo do tremoço branco 

destinado à adubação verde pode chegar a 40000 kg.ha- 1 de 

biomassa. O corte dessas plantas deve ser efetuado com o a

parecimento da primeira camada de flores, o que ocorre apro

ximadamente aos 3 meses de vegetação, dependendo da ~poca de 

semeadura. O material cortado deve ficar sobre o solo e so

mente ser enterrado por ocasião de seu preparo para o próxi

mo plantio, servindo como protetor contra a ação de chuvas e 

raios solares. 

Estudos feitos para selecionar espécies vege

tais de bom crescimento no inverno, para serem utilizados no 

sistema agrícola Paranaense, segundo IAPAR (1980), revelaram 

que o rendimento m~dio do tremoço, L. albus, foi 27000 kg. 
-1 " -1 

ha de massa verde correspondendo em média a 3500 kg.ha 

de mat~ria seca, com semeadura em julho e colhido para ana

lise, com cerca de 80 dias de idade. 

O florescimento do tremoço branco L. albus 

ocorre, nas condições do norte do Paraná, entre 50 e 70 dias 

após a germinação, segundo informaram MUZILLI et a1ii (1980). 

Por apresentar florescimento irregular recomendaram que a 

incorporação fosse feita quando 2/3 da lavoura estivesse 

florida. A produção de massa verde, naquelas condições, es-
-1 

tá ao redor de 30000 e 40000 kg.ha , correspondendo em me-

dia a 3500 a 5000 kg.ha- 1 de mat~ria seca. Análise de 15 
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amostras de tremoço branco aos 90 dias de idade, revelou a 
-1 

produção de 27500 kg.ha de massa verde, contendo 12,04% de 

matéria seca. 

Farrington citado por SCHERER (1982) relatou 

que a época mais apropriada para a incorporação de plantas 

de tremoço é o período do início ao final do florescimento I 

quando se atinge o máximo desenvolvimento vegetativo e a

cúmulo de nutrientes. 

MUZILLI et alii (1983) no Estado do Paraná, 

realizaram estudos com L. albus para verificar o efeito do 

tremoço na rotação de cultura, comparado com diferentes do-

ses de nitrogênio, sobre o rendimento de quatro cultivares 

de milho. O corte e a incorporação da biomassa de tremoço 

foram realizados quando atingiu a fase de pleno florescimen
-1 to, atingindo 27500 kg.ha de massa verde correspondendo a 

12,04% de matéria seca. Observaram que a adubação verde co
-1 locou à disposição do milho cerca de 84 kg.ha de nitrogê-

nio. 

LOPES (1984) recomendou que adubos verdes se

Jam incorporadQs, quando a lavoura apresentar de 20 a 30% de 

florescimento. Segundo o autor a quantidade de matéria or-

gânica que pode ser incorporada varia com o tipo de cultura, 
, 

clima e solo. Dados obtidos pela EMPASC no Estado de Santa 

Catarina informam que a produção de massa verde para o tre
-1 moço é de 10000 kg.ha . 

Para as condições do Estado do Paraná, IGUE 

et alii (1984) informaram que o ciclo do tremoço branco, até 

a floração plena, ocorre com 120 dias de idade e os rendi-

mentos médios de massa verde de L. albus variaram de 20000 a 
-1 -1 45000 kg.ha , correspondendo entre 2000 a 5000 kg.ha de 
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matéria seca. 

Segundo SABADIN (1984) para as condições do 

Estado do Rio Grande do Sul, o tremoço inicia florescimento 

cerca de 90 dias após semeadura. Entretanto, se deixado a 

florescer até início da formação de vagens o volume de bio

massa aumenta substancialmente. Quando se desenvolve bem o 

tremoço alcança produções de massa verde de 25000 a 30000kg. 
-1 -1 ha ,o que pode representar cerca de 120 kg.ha de nitro-

gênio. Por ser uma leguminosa de fácil decomposição, 

ra ser incorporada ao solo cerca de 30 dias antes do 

tio da cultura seguinte, ou ainda ser cortado e deixado 

superfície, servindo como cobertura morta. 

pode

plan-

na 

A floração para L. albus no Estado do Paraná, 

segundo informaram DERPSCH & CALEGARI (1985), inicia-se dos 

50 aos 70 dias após germinação. Entretanto, a epoca ideal 

para o corte é durante a floração plena, o que ocorre entre 

120 a 140 dias, quando as plantas normalmente atingem altura 

de 0,80 a 1,50 m. Nessas condições a produção de massa ver-
-1 

de atinge em média de 30000 a 40000 kg.ha , correspondendo 
-1 entre 3500 a 5000 kg.ha de matéria seca. 

2.4. Produção de sementes 

ANÔNIMO (1925) citou que a produção de semen-
-1 

tes de tremoço, pode ser de 40 a 70 hl.ha ,quando utilizado 

espaçamento de 0,60 m entre linhas, com gasto de 100 litros 

de sementes por hectare. 

Segundo CORR~A (1939) o numero de sementes de 

tremoço contidas em 1000 g é mais ou menos 2600, sendo o pe

so do hectolitro de 74 kg. 
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Para as condições edafoclirnáticas existentes 

no Estado do Rio Grande do Sul, UFER (1956) afirmou não ser 

raroi encontrar rendimentos do tremoço entre 1400 kg e 2000 
-1 

kg.ha de sementes. 

Segundo LEAL (1970) a cultura estabelecida em 

junho e julho no Rio Grande do Sul, amadurece em novembro e 

dezembro. ~Das espécies observadas o tremoço branco retém 

melhor as sementes ao completar a maturação, permitindo ser 

colhido mecanicamente. Observou que os cultivares menos 

deiscentes de tremoço branco têm proporcionado melhores co

lheitas que as outras espécies, sendo que em condições nor-
. -1 malS o tremoço branc.o produz de 1000 a 1500 kg.ha de semen-

tes, enquanto que o tremoço amarelo produz de 500 a 700 kg. 

h -I a . 

Trabalhando com L. luteus e L. angustifolius, 

na Austrália, FARRINGTON (1974) concluiu que a produção de 

grãos dessas espécies foi maior quando a semeadura foi rea

lizada em março e abril, em relação àquelas efetuadas em 

maio e junho. 

MUNTEAN (1975) trabalhando com L. albus, na 
-2 Romênia em 1967/69, nas populações de 25 e 50 plantas.m 

com espaçamentos de 0,15 e 0,60 m entre linhas, com plantas 

distanciadas de 0,15 m, observou que, aumentando a densidade 
-2 populacional de 25 para 50 plantas.m a média de produtivi-

da de de sementes aumentou de 2100 para 2700 kg.ha -1 

Em experimentos conduzidos por GOULDEN (1976), 

na Nova Zelândia, em 1974/75, L. angustifolius L. cv.Unihar

vest, foi semeado em duas épocas distintas: 01.05 e 12.09; 

ambos com cinco taxas de semeadura: 67, 101, 135, 168 e 202 

kg. ha-l d t d d - 1 - d 16 e semen es, correspon en o a popu açoes e , 28, 
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-2 39, 53 e 70 plantas.m no florescimento para a semeadura de 
-2 maio e 19, 34, 47, 59 e 74 plantas.m no florescimento, pa-

ra a semeadura de setembro. A semeadura em maio proporcio-
-1 nou rendimentos de 3451, 4152, 4439, 4560 e 4848 kg.ha ,re~ 

pectivamente para cada densidade populacional obtida. Com a 

semeadura em setembro os rendimentos foram 1962, 2874, 2947, 

3 2 5 5 3 212 kg. ha-1 Ob d' e serva-se que a semea ura em malO pro-

porcionou maiores rendimentos em relação à semeadura de se

tembro, em todas as densidades populacionais estudadas. Ve

rifica-se também que tanto para a semeadura em maio como em 

setembro, o aumento da densidade populacional ocasionou au

mento na produtividade de sementes. 

Estudos realizados por WITHERS et ali i (1974) 

utilizando quatro cultivares de tremoço, avaliaram os efei

tos de tr~s densidades populacionais, sobre o rendimento de 

sementes, sendo utilizados espaçamentos de 4, 8 e 11 cm en

tre plantas, mantendo-se constante o espaçamento de 0,18 m 

entre linhas, com semeadura em 16.04., 20.07 e 02.10. Ob

servou-se nao haver diferença significativa na produtivida-

de entre as densidades populacionais estudadas ou entre 

as épocas de semeadura, embora os maiores valores absolutos 

de produtivida~e fossem encontrados com a semeadura efetuada 

em julho. 

HERBERT (1977) realizou experimento com L.al

bus Ultr~ em Canterbery - Nova Zelândia, com semeadura em 23 

de setembro de 1975, no espaçamento padrâo de 0,15 m entre 

linhas, para verificar o efeito de diferentes densidades po

pulacionais sobre a produtividade de sementes. Seis densida 

des populacionais foram obtidas no momento da colheita, sendo 
-L 

16,4, 16,5, 22,1, 25,0, 33,5 e 35,6 plantas.m sendo que as 

produtividades correspondentes, padronizadas para o mesmo 

teor de umidade (14%), foram: 2137, 2023, 2729, 2508, 2782 e 
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-1 3156 kg.ha de sementes, respectivamente. 

Estudo conduzido por HERBERT (1979) em Can-

terbury nQ Nova Zelândia, utilizou para L. albus cv. Ultra, 

três densidades populacionais lO, 65 e 93 plantas.m- 2 e pa

ra L. angustifolius cv. Unicrop as densidades de lO, 53 e 83 
-2 plantas.m . Observou que a produção de sementes por planta 

diminuiu com o aumento da densidade populacional, obtendo 

para as respectivas densidades do cv. Ultra as produções de 

19,22, 10,51 e 7,40 gramas por planta e para cv. Unicrop: 

34,31, 10,99 e 6,45 gramas por planta. 

DERPSCH et alii (1980) relataram que dados 

obtidos na região Sul do Paranà em 1972, revelaram produções 

de sementes variàveis em função do uso de adubação (N, P e 

K) e calagem, sendo que em condições adubadas o rendimento 

situou-se ao redor de 2000 kg.ha- l , enquanto que para condi

çoes de terreno não adubado o rendimento foi ao redor de 
-1 1500 kg.ha . 

FLOSS (1980) observou que para as condições 

do Rio Grande do Sul, a semeadura do tremoço, destinada a 

produção de grâos ~ efetuada nos meses de junho e julho, 0-
, 

correndo a maturaçâo da semente em novembro e dezembro. O 

tremoço branco retem melhor as sementes que os tremoços azul 

e amarelo, sendo perfeitamente possivel sua colheita com au

tomotriz. Em condições normais, conforme fertilidade do 50-

-1 lo, o tremoço branco produz de 1000 a 1500 kg.ha f enquanto 
-1 que o tremoço azul e amarelo variam de 500 a 700 kg.ha . 

McGIBBON & WILLIAMS (1980) conduziram traba-

lho com tremoço, L. albus, na Inglaterra para avaliar o 

efeito da densidade populacional sobre a produtividade de 
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sementes e conteúdo de óleo. As densidades estudadas foram: 
-2 -6, 25 e 100 plantas.m Observaram que a produçao por planta, 

no ramo principal e nos laterais foi maior nas áreas culti-

vadas com baixa densidade populacional. Diferenças entre os 

tratamentos foram resultantes principalmente da produção to

tal de vagens por planta e do número de sementes por vagem. 

Nos ramos terciários, a produção de sementes foi muito bai

xa, sendo que, nas altas densidades populacionais foi nula. 

Dados experimentais obtidos por BOUNDY et 

alii (1982) revelaram ~ue na região de Victória - Austrália, 

o atraso da época de semeadura acarretou queda no rendimento 

de sementes do tremoço. Experimentos foram conduzidos com 

L. albus cv. Ultra em 12 epocas de semeadura sendo a primei

ra em 05 de abril e a última em 02 de setembro. As melhores 

produtividades foram obtidas com as semeaduras em abril, on

de a maior média foi 4483 kg.ha- l e a menor média foi com a 
-1 

semeadura em setembro com 398 kg.ha . 

Para as condições do Estado do Rio Grande do 

Sul, TOMASINI (1982) relatou que a quantidade de sementes, 

espaçamento e época de semeadura sao utilizados sem dados 

conclusivos d~ pesquisa, entretanto, e comum na região a se

meadura no período de abril a junho com gasto médio de 120 

kg.ha- l de sementes, quando o objetivo é produção de graos e 

em média 150 kg.ha- 1 para produção de massa verde. A colhei

ta mecânica tem sido realizada sem problemas no mês de de-
-1 

zembro com rendimento em torno de 1200 kg.ha 

De acordo com SANTOS et alii (1984) ensaios 

conduzidos com Le albus cv. Multolupa no Estado do Rio Gran

de do Sul, nos espaçamentos de 0,20, 0,40 e 0,60 m entre li

nhas, com 10 plantas por metro linear, revelaram rendimentos 
-1 de 3297, 3964 e 3010 kg.ha de sementes, respectivamente. 
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3. MATERIAL E MPrTODO 

3.1. Local 

o presente trabalho foi instalado no Campus 

da Fundação Faculdade de Agronomia "Luiz Meneghel", em area 

de topografia plana, no município de Bandeirantes - Paraná, 

tendo como coordenadas 23 0 06' de latitude Sul e longitude 
o . 

de 50 22' W.Gr. a urna altitude de 440 metros. 

3.2. Clima 

Os dados mpdios de tenperatura e precipitação 

(Tabela 1) foram obtidos da estação agrometeorológica de 

Bandeirantes, localizada no Campus da Faculdade f próximo ao 

local onde foi conduzido o experimento. 

3.3. Solo 

O solo, classificado corno Latossolo Roxo Eu-

trófico, com A moderado f textura nuito argilosa com relevo 

ondulado (SILVA, 1985), foi devidamente amostrado, na pro

fundidade de 0-Of20 m e a análise química realizada no labo

ratório do Departamento de Química da Escola Superior de 

Agricultura "Luiz de Queiroz"f revelando os teores contidos 
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Tabela 1. Dados médios de temperatura e precipitação de Ban

deirantes - PRo Período de 1985. 

Meses 

Janeiro 

Fevereiro 

Março 

Abril 

Maio 

Junho 

Julho 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro 

o Temperatura ( C) 

Média Máxima 

24,1 30,1 

25,3 32,S 

24,1 30,1 

22,9 29,2 

18,6 26,3 

16,3 23,7 

16,7 24,5 

20,8 29,4 

21/8 29,3 

24,7 33,0 

25,5 32,8 

26,0 33,2 

Mínima 

19,1 

20,7 

19,6 

18,3 

12,4 

10,4 

10,7 

13,3 

15 1 8 

17,8 

19,2 

20,1 

Chuva 
(mm) 

82,0 

170,3 

180,2 

154,5 

136,5 

21,3 

22,2 

4,4 

43,2 

22,0 

126,0 

47,3 
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na Tabela 2, podendo ser os dados assim interpretados: pH = 
acidez média; M.O. = altoi P = médioi K = baixoi Ca + Mg = 
alto; saturaçâo de bases (V%) = média. 

Tabela 2. Resultado da análise química da amostra do 

coletado à profundidade de O a 0,20 m. 

P M.O. pH K Ca ~ H+Al S T 
Resina CaC1 2 pprn -------------- rneq/100 cm3 ------------

22,1 4,05 5,10 0,13 5,11 1, 51 4,01 6,75 10,81 

3.4. Sementes 

3.4.1. Origem 

solo 

V 
% 

62,4 

As sementes utilizadas foram produzidas na 

regiâo de Assaí - Paraná, na safra agrícola de 1984 pela 

"Vega Sementes e Produtos Agropecuários Ltda" de Londrina 

Paraná. 

3.4.2. Seleçâo 

De posse das sementes iniciou-se um processo 

de seleçâo manual, descartando-se as danificadas e as muito 

p~quenas, com a finalidade de homogenizar o lote quanto ao 

aspecto e tamanho. 
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3.4.3. Germinação 

Desse lote homogêneo tornou-se, ao acaso, a

mostra de 400 sementes que foi submetida ao teste de germi

naçao, cujo resultado foi 88%. 

3.4.4. Tratamento quimico 

Visando urna proteção das plântulas 

contra fungos causadores de tombamento (principalmente Rhi

zoctonia sp) as sementes foram tratadas, momentos antes da 

semeadura, com o fungicida Dissulfeto de Te~rametil - Tiuran 

"T.M.T.D." na dosagem de 300 gramas do produto comercial pa

ra 100 kg de sementes. 

3.5. Tratamentos 

Estudou-se o comportamento do tremoço quanto 

ao desenvolvimento, produção de massa verde, matéria seca e 

sementes em diferentes condições. 

3.5.1. Época de semeadura 

Quatro epocas de semeadura foram 

no período de março a junho de 1985, sendo: 

utilizadas 

- 1ª epoca de semeadura em 23.03.85; 

- 2ª epoca de semeadura em 15.04.85; 

- 3ª epoca de semeadura em 18.05.85; 

- 4ª epoca de semeadura em 15.06.85. 
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3.5.2. Espaçamentos 

Para cada época de semeadura foram 

quatro espaçamentos, sendo: 

testados 

1- 0,20 m entre linhas; 

2. 0,30 m entre linhas; 

3. 0,40 m entre linhas; 

4. 0,50 m entre linhas. 

3.5.3. ~poca de corte 

Para a determinação da massa verde e matéria 

seca, realizaram-se quatro cortes em diferentes épocas, sen

do: 

- 1º corte aos 60 dias apos emergência; 

- 2º corte aos 75 dias apos emergência; 

- 3º corte aos 90 dias apos emergência; 

- 4º corte aos 105 dias apos emergência. 

3.6. Instalação 

3.6.1. Preparo do solo 

Realizado em início de março de 1985, constou 

de urna araçao a 25 cm de profundidade, com arado fixo de 3 

discos e duas gradeações niveladoras. 
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3.6.2. Semeadura 

3.6.2.1. ~pocas e espaçamentos 

As semeaduras foram realizadas nas quatro e

pocas referidas em 3.5.1., nos espaçamentos referidos em 3. 

5.2. 

3.6.2.2. Sulcamento 

Os sulcos de semeadura foram abertos manual

mente, com auxílio de enxada, no espaçamento estabelecido p~ 

ra cada tratamento. O número de sulcos foi variável em fun

ção do espaçamento adotado. 

Para o tratamento de 0,20 m entre linhas de 

semeadura abriram-se 20 sulcos. Para o de 0,30, 0,40 e 0,50 

m entre linhas de semeadura foram abertos 16, 12 e 10 sulcos 

respectivamente . 

. Quanto ã profundidade dos sulcos procurou-se 

mantê-la entre 5 e 7 centímetros. 

Todos os sulcos apresentaram 5,0 m de compri-

mento. 

3.6.2.3. Densidade de semeadura 

As sementes foram distribuídas manualmente 

uma a cada 5 em, com auxílio de régua previamente graduada. 

Dessa forma, colocaram-se 20 sementes por metro de sulco,que 
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foram cobertas com urna camada de 3 a 5 em de solo, sendo le

vemente compactadas com o pé. 

3.7. Desbaste 

Aos vinte dias após a emergência das 

las, realizou-se a operação de desbaste. As plantas 

seccionadas na região do colo com auxílio de faca. 

observou nenhum caso de rebrota. 

plântu

foram 

Não se 

Através dessa operaçao, procurou-se eliminar 

as piores plantas e manter um espaçamento homogêneo entre as 

que permaneceram, tomando-se o cuidado para deixar 10 plan

tas por metro linear em todos os tratamentos. 

3.8. Parâmetros avaliados 

3.8.1. Altura de planta 

Em cada parcela elegeu-se urna linha de 

tas e nesta linha marcaram-se, com fitilho plástico, 

plantas ao acaso, que foram avaliados quinzenalmente, 

primeira avaliação aos 15 dias e a última aos 120 dias 

emergência. 

plan-

20 

com a 

apos 

Para a avaliação de altura, utilizou-se de 

uma trena de 2 metros, fixada numa haste de madeira, tornan

do-se as distãncias em centímetros. Duas avaliações para 

altura foram efetuadas, sendo: a distância da superfície do 

solo até a gema apical ou a base da inflorescência princi-

paI, conforme estádio de desenvolvimento da planta, e a ou-
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tra, da superficie do solo até o patamar das folhas mais al

tas da planta. 

3.8.2. Diâmetro do caule 

Para a determinação do diãmetro do caule, uti 

lizaram-se avaliações quinzenais nas mesmas 20 plantas, por 

parcela, marcadas para determinação da altura. As leituras 

foram efetuadas com um paquimetro no caule principal da 

planta entre 1 e 2 em acima do nivel do solo. A colocação 

do aparelho, para efetuar a leitura, seguiu sempre uma orien 

tação perpendicular ao alinhamento das plantas. 

3.8.3. Produção de massa verde 

Para a determinação da produção de massa ver

de, efetuaram-se 4 cortes das plantas em diferentes epocas, 

dentro de cada parcela, aos 60, 75, 90 e 105 dias ap6s a 

emergência das plãntulas. 

Para cada epoca de corte elegeu-se uma li-

nha dentro da parcela, que melhor representasse o estande na 

ocasião. Com auxilio de uma faca, seccionaram-se as plantas 

ao nivel do solo, contidas em 4 metros lineares, descartando 

-se 0,5 metro de cada extremidade da linha. 

As plantas, imediatamente apos sofrerem o 

corte, foram enfeixadas, identificadas com os numeros res

pectivos de cada parcela e encaminhadas ao laborat6rio. 

Na determinação do peso, as plant$referentes 

a cada parcela, foram colocadas sobre uma balança com preci-
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sao de 0,01 9 e diretamente pesadas, sendo o resultado trans 
-1 

formado em kg.ha . 

3.8.4. Produção de matéria seca 

Em virtude do material fresco ser muito volu-

moso, urna amostra foi retirada e encaminhada à estufa 

determinação do peso da matéria seca. 

para 

Para compor a amostra, cinco plantas foram 

escolhidas de cada feixe, picadas com urna faca e acondicio

nadas em sacos de papel marcado com o número respectivo de 

cada parcela. Tornou-se o peso do material fresco dessas a

mostras em balança com precisão de 0,001 9 que em seguida 

foram colocadas em urna estufa de ventilação forçada, com 

d o d -. temperatura e 75 Cf on e permaneceram ate o materlal nao 

apresentar variação de peso. Ao final desse período l o ma

terial foi retirado da estufa e imediatamente pesado em ba

lança com precisão de 0,001 g. Os valores foram transforma-
-1 

dos em kg-ha . 

3.8.5. Produção de sementes 

O momento da colheita foi determinado pela 

idade das plantas, grau de desfolha e secamento, 

das vagens, coloração e dureza das sementes. 

coloração 

Das linhas restantes na parcela, elegeu-seuma 

para avaliar a produção de sementes. A linha escolhida pre

ferencialmente estava bordejada por outras duas e procedeu

-se ao arrancamento manual das plantas em 4 metros lineares 

descartando-se 0,5 m de cada extremidade. 

( 



.39. 

As plantas foram então arrancadas, contadas e 

transportadas para fora da parcela. De cada planta, colhe

ram-se todas as vagens que foram colocadas em saco plástico, 

identificado com o número da parcela e remetido ao laborató-

rio. Em latoratório contou-se o número total de vagens e o 

número total de sementes. Após a contagem, as sementes fo

ram pesadas em balança com precisão de 0,001 g, sendo a pro

dução total obtida convertendo-se o resultado em 
-1 

kg.ha . 

3.9. Delineamento experimental 

o delineamento estatistico utilizado foi sob 

a forma de ensaio em parcelas subdivididas no tempo (tempo = 

época de corte) I em blocos casualizados, cujas parcelas es

tão no esquema fatorial, segündo a Tabela 3. 

3.10. Tamanho das parcelas 

As parcelas, distribuiram-se ao acaso dentro 

dos blocos, medindo 5 x 5 m = 25 m2 , onde o numero de filei-
" 

ras de plantas foi variável em função do espaçamento entre 

linhas adotado: 0,20 m, 0,30 m, 0,40 m e 0,50 m corresponde~ 

do a 20, 16, 12 e 10 sulcos, respectivamente. 
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Tabela 3. Esquema estatístico utilizado em blocos com parce

las subdivididas. 

Causas de variação G.L. 

tpoca de semeadura (E) 3 

Espaçamento (8) 3 

Interação ( E) x (8) 9 

Tratamentos 15 

Blocos 2 

Resíduo ( a) 30 

tpoca de corte ( C) 3 

Interação ( E) x (C) 9 

Interação (8 ) x (C) 9 

Interação ( E) x (8 ) x ( C) 27 

Resíduo (b) 96 



4 • RESULTADOS 

4.1. Desenvolvimento das plantas 

4.1.1. Altura de plantas até a gema apical ou 

da inflorescência principal 

.41. 

base 

Os valores do teste de Fischer {F} das análi

ses de variância e os coeficientes de variação, para as ava

liações quinzenais para esse parâmetro, estão relacionados 

na Tabela 4. Observa-se que nas análises dos efeitos sim

ples o teste F foi significativo a 1% de probabilidade para 

epocas de semeadura, em todas as avaliações quinzenais rea

lizadas. Para espaçamentos, somente a avaliaçâo aos 15 dias 

nâo foi signi~icativo, sendo que nas avaliações aos 60, 75 e 

90 dias o nível de significância foi 5%. Para a interação 

'épocas de semeadura versus espaçamentos, somente foram sig

nificativas, ao nível de 5% de probabilidade, as avaliações 

aos 60, 75 e 90 dias. 

Os valores encontrados para esse parâmetro, 

foram muito variáveis. Considerando-se as avaliações apos 

60 dias de idade, observamos que a maior altura individual 

encontrada foi 1,00 m, avaliada aos 105 dias após emergência, 

no espaçamento de 0,30 m entre linhas com semeadura em abril. 



Tabela 4. Valores de F das análises de variância e coeficientes de variação referen 

tes às avaliações quinzenais da altura até a gema apical de tremoço em 

Bandeirantes - PR, 1985. 

Épocas d~ avaJiaçã~~(Di~a_~ ap§s em~I"gência) 

15 30 45 60 75 90 105 120 

Época de semeadura (E) 66,63** 250,04** 57,99** 83,57** 120,77''<* 109,46** 113,08** 114,10** 

Espaçamento (S) 0,39ns 7,56** 5,02** 4,46* 6,48** 4,74** 3,94* 3,33* 

Interação (E) x (5) 0,41ns 2,lSns 2,06ns 2,30* 2,S1'" 2,47* 2,13ns 1,95ns 

CV (%) 13,37 11,35 10,45 10,79 9,41 10,96 11,25 11,18 

* significativo a 5% de probabilidade; 

** significativo a 1% de probabilidade; 

ns Não significativo. 

~ 

N 



.43. 

A menor altura encontrada foi de 0,13 m aos 75 dias apos 

emergência, no espaçamento de 0,40 m entre linhas, com se

meadura em junho. 

Pelos resultados obtidos o maior valor médio 

obtido da avaliação de 20 plantas foi 0,6975 m, com leitura 

efetuada aos 120 dias após emergência, proveniente da parce

la cultivada no espaçamento de 0,20 m entre linhas e semeada 

em abril. A menor média foi 0,1520 m, com leitura efetuada 

aos 105 dias após emergência, proveniente de parcela culti

vada no espaçamento de 0,40 m entre linhas com semeadura em 

junho. 

A anãlise da Tabela 5 mostra que, a avalia

çao desse parâmetro aos 15 dias após a emergência revela uma 

maior altura para as plantas, cuja semeadura foi feita em 

março, em relação as obtidas nas demais épocas de semeadura, 

e o menor desenvolvimento para aquelas com semeadura em maio. 

Para a segunda avaliação, 30 dias após emer

gência,observou-se melhor desenvolvimento das plantas semea

das em março e o pior para as semeadas em maio e junho; os 

espaçamentos de 0,20 m e 0,30 m entre linhas favoreceram a 

altura das plantas, em relação aos de 0,40 m e 0,50 m. 

A avaliação aos 45 dias após emergência, re

velou maior valor médio da altura até a gema apical das plag 

tas semeadas em abril, e as menores alturas encontradas nas 

plantas semeadas em junho. As plantas cultivadas nos espa

çamentos de 0,20 m e 0,30 m entre linhas de semeadura reve

laram maiores alturas em relação àquelas cultivadas a 0,40 m 

e 0,50 m. 

Aos 60 dias após emergência, houve signifi-
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Tabela 5. Valores médios quinzenais de altura, em centímetros, até a gema apical ou base 
de inflorescência principal, de plantas de tremoço cultivadas em diferentes épS!. 
cas de semeadura e espaçamentos, em Bandeirantes-PR. 1985. 

Avaliação aos 

15 dias apos 
emergência 

30 dias apos 
emergencia 

45 dias apos 
emergencia 

60 dias apos 
emergencia 

75 dias apos 
emergencia 

90 dias apos 
emergência 

105 dias apos 
emergencia 

120 dias apos 
emergência 

Espaçamento entre linhas (m) Épocas de 
semeadura 0,20 0,30 0,40 0,50 

23.03.85 4,69 4,80 4,58 4,69 
15.04.85 2,77 2,98 2,91+ 2,66 
18.05.85 2,28 2,27 2,28 2,33 
=1~5~.~0~6~.8~5~ ____ ~3~,~2=3~ ______ ~3,3_6 _________ )_~~,8_"_) _________ ~~ 

Médias 3,24 3,35 3,lÇ 3,29 

DMS (Tukey 5%) = 0,48 

23.03.85 24,16 
15.04.85 20,62 
18.05.85 7,91 
15.06.85 8,54 

Médias 15,31 A 

DHS (Tukey 5"'0) = 1,77 

23.03.85 31,88 
15.04.85 34,33 
18.05.85 31,29 
15.06.85 17,63 

Médias 28,79 A 

DHS (Tukey 5%) = 3,18 

22,41 
21,53 

7,73 
8,36 

15,01 A 

31,42 
36,92 
30,28 
17,53 

29,04 A 

20,93 
17,30 

6,61 
7,27 

13,02 B 

27,58 
31,13 
25,72 
16,18 

25,15 B 

18,90 
16,57 

6,98 
9,25 

12,92 B 

28,12 
28,42 
28,07 
21,77 

26,59 AB 

23.03.85 45,65 aA 36,67 bB 37,40 aAB 36,38 aB 
15.04.85 44,12 aA 44,15 abA 39,60 aAB 31+,82 aB 
18.05.85 47,07 aA 47,08 aA 41,08 aA 42,43 aA 
~1~5~.0~6~.~8=5~ ____ ~20~,~]~_1~b~A~ __ ~21~,2~5~c~A~ ___ 1~8~,~1~6~b~A~ __ ~2~5~,?4 bA 

~M_é_d~ia~s ________ ~3_9~,~2~4 __ A _____ ~_2_9_A ______ ~3~4~,~0~6~A~ ____ ~34~,_7_2 __ A 

DMS (Tukey 5%) = 8,71 

23.03.85 48,78 aA 
15.04.85 56,48 aA 
18.05.85 53,41 aA 
15.06.85 23,95 bA 

Médias 

DMS (Tukey 

23.03.85 
15.04.85 
18.05.85 
15.06.85 

Hédias 

DMS (Tukey 

23.03.85 
15.04.85 
18.05.85 
15.06.85 

Hédias 

DMS (Tukey 

23.03.85 
15.04.85 
18.05.85 
15.06.85 

Médias 

45,66 A 

50,48 bA 
60,92 aA 
56,37 abA 
22,40 cA 

47,54 A 

5%) = 10,66 

51,28 
62,77 
57,05 
22,48 

48,40 A 

5%) = 5,59 

51,42 
62,55 
56,18 
22,48 

48,16 A 

DMS (Tukey 5%) = 5,58 

38,56 bB 
55,18 aA 
51,42 aA 
23,73 cA 

4:1:,22 A 

41,02 bAE 
61,55 aA 
51,88 aA 
23,73 cA 

44,55 A 

43,25 
63,40 
53,17 
22,42 

45,56 AB 

44,16 
63,00 
53,87 
22,42 

45,86 AB 

42,46 aAB 
48,35 aAB 
47,03 aA 
21,63 bA 

39,87 A 

46,22 aAB 
54,17 aAB 
48,77 aA 
20,58 bA 

42,43 A 

47,85 
55,60 
49,07 
19,57 

43,02 AB 

48,92 
55,20 
49,48 
19,57 

43,29 AB 

38,09 bB 
42,87 abB 
49,31 aA 
26,92 cA 

39,30 A 

39,83 aB 
46,03 aB 
50,12 aA 
26,08 bA 

40,51 A 

44,40 
47,42 
50,42 
25,45 

41,92 B 

44,82 
48,00 
50,85 
25,45 

42,28 B 

~lédias 

4,69 i1 

2,84 b 
2,29 c 
3,23 b 

21,60 a 
19,00 b 

7,31 c 
8,35 c 

29,75 ab 
32,70 a 
28,84 b 
18,28 c 

39,02 a 
40,67 a 
44,42 a 
21,19 b 

41,97 b 
50,72 a 
50,29 ab 
24,06 c 

44,38 b 
55,67 a 
51,78 ab 
23,20 c 

46,70 b 
57,30 a 
52,1+2 a 
22,48 c 

47,33 b 
57,19 a 
52,60 ab 
22,48 c 

17 Médias seguidas da nao diferem significativamente en-
/ tre si, pelo teste 

2 Médias seguidas da 
tre si, pelo teste 

mesma letra minGscula na vertical, 
de Tukey a 5% de probabilidade. 
mesma letra maiGscu1a na horizontal 
de Tukey a 5% de probabilidade. 

não diferem signi ficativamente en 
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cância da interação época de semeadura e espaçamentos, onde 

observou-se que,para o espaçamento de 0,20 m entre linhas,as 

semeaduras de março, abril e maio não diferiram estatistica

mente, enquanto que, a semeadura de junho diferiu, revelando 

menor tamanho das plantas. Para os espaçamentos de 0,30 m e 

0,40 m os maiores valores para altura foram encontrados nas 

semeadurá~ de abril e maio, e o menor para a semeadura de 

junho. No espaçamento de 0,50 m, o maior valor foi obtido 

com a semeadura de maio e o menor com a semeadura de junho. 

Para a quinta avaliação, aos 75 dias de ida

de, observou-se que no espaçamento de 0,20 m, as semeaduras 

de abril e maio revelaram maior valor para altura até a gema 

apical das plantas, sendo o menor crescimento encontrado com 

a semeadura em junho. Igual comportamento foi observado nos 

espaçamentps de 0,30 m, 0,40 m e 0,50 m. Com relação às ep~ 

cas de semeadura observam-se maiores alturas das plantas se

meadas em abril e maio, sendo os menores valores encontrados 

na semeadura de junho. 

A avaliação aos 90 dias apos emergência reve

lou que nos espaçamentos de 0,20 e 0,30 m, entre linhas de 

semeadura, as plantas apresentaram maiores valores de altu

ra, em relação àquelas cultivadas no espaçamento entre li

nhas de 0,40 m e 0,50 m. Para todos os espaçamentos adota

dos, as avaliações nessa data mostraram maiores valores para 

altura das plantas semeadas em abril e maio e os menores pa

ra as plantas semeadas em junho. 

Aos 105 dias de idade, os maiores valores fo

ram encontrados no espaçamento entre linhas de 0,20 m e os 

menores valores no espaçamento de 0,50 m. Os maiores valo

res para altura até a gema apical das plantas foram encontra 

dos nas semeaduras de abril e maio, sendo o menor valor en-
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contrado com a semeadura de junho. 

A avaliação aos 120 dias apos emergência mos

trou comportamento semelhante aquele aos 105 dias de idade: 

obtendo-se maior valor para altura das plantas, quando cul

tivadas no espaçamento de 0,20 m e o menor valor quando a 

0,50 m entre linhas. Os maiores valores de altura até a ge

ma apical das plantas foram encontrados com a semeadura de 

abril e maio e o menor valor com a semeadura de junho, inde

pendentemente do espaçamento adotado. 

4.1.2. Altura total de plantas 

Na Tabela 6, encontram-se os valores de F ob

tidos nas análises de variãncia dos dados referentes a altu

ra total de plantas e os respectivos coeficientes de varia

çao. A análise do efeito simples de épocas de semeadura re

velou-o significativo ao nível de 1% de probabilidade para 

todas as avaliações quinzenais efetuadas. O efeito simples 

de espaçamentos foi significativo a 1% de probabilidade aos 

30 dias e a 5% aos 45 dias, sendo nas demais avaliações nao 

significativo. " A interação epocas de semeadura versus espa

çamentos mostrou-se significativa, ao nível de 1% de proba-
, 

bilidade/ somente aos 45 dias. 

Na população estudada observou-se grande va

riação na altura total de plantas/ uma vez que o maior valor 

individualmente encontrado foi 1/36 m, sendo essa planta 

cutlivada no espaçamento de 0,20 m entre linhas e com semea

dura em março. O menor valor encontrado foi 0,19 m, culti

vada no espaçamento de 0/40 m com semeadura em junho. 

Considerando-se o valor médio obtido de 20 



Tabela 6. Valores de F das análises de variância e coeficientes de variação referen 

tes às avaliações quinzenais da altura total de plantas de tremoço em Ban 

deirantes - PR, 1985. 

~Eocas de avaliação (Dias aEós emergência) 

15 30 45 60 75 90 105 120 

~poca de semeadura (E) 6,08** 154,23** 58,22** 106,51** 138,14** 132,24** 205,95** 206,92** 

Espaçamento (8) 0,35ns 7,16** 4,15* 2,09ns 1,47ns O,61ns O,79ns 0,69ns 

Interação (E) x (S) O,26ns 2,OOns 2,44* 2,08ns 2,OOns 1,84ns 1,56ns 1,62ns 

cv (%) 8,83 9,42 9,12 9,58 8,85 10,22 8,99 9,12 

* significativo a 5% de probabilidade; 

** significativo a 1% de probabilidade; 

ns não significativo. 

"'" -.J 
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plantas avaliadas por parcela, encontrou-se corno maior 

1,0140 m, proveniente de parcela cultivada a 0,20 m de espa

çamento entre linhas e semeadura em abril. O menor valor 

médio foi 0,2215 m, obtido em parcela cultivada no espaçame~ 

to de 0,40 m entre linhas com semeadura em junho. 

De acordo com a Tabela 7, a avaliação aos 15 

dias apos emergência mostrou que o crescimento das plantas 

foi semelhante em todos os espaçamentos efetuados. Em rela

çao as épocas de semeadura, observa-se uma pequena suprema

cia daquelas plantas semeadas em abril. 

Aos 30 dias apos emergência observa-se melhor 

desenvolvimento na altura das plantas, nos espaçamentos de 

0,20 m e 0,30 m, em relação a 0,40 m e 0,50 m. Os maiores 

valores para altura das plantas foram encontrados com as se

meaduras realizadas em março e abril, sendo os menores valo

res encontrados na semeadura de junho, confirmado em todos 

os espaçamentos testados. 

Aos 45 dias apos emergência, os espaçamentos 

de 0,20 m e 0,30 m entre linhas de semeadura, proporcionaram 

os maiores valores para altura de plantas. Em todos os es

paçamentos estudados, os maiores, valores para altura de 

plantas foram encontrados na semeadura de abril e os menores 

com a semeadura de junho. 

A quarta avaliação, aos 60 dias de idade l re

velou que, embora não havendo diferença estatística entre os 

espaçamentos testados, houve uma tendência na redução do va

lor médio da altura de plantas, à medida que se aumentou o 

espaçamento entre linhas de 0,20 m para 0,50 m. Com relação 

às épocas de semeadura observou-se uma pequena supremacia na 

altura média das plantas, quando semeadas em março, em rela-
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Tabela 7. Valores médios quinzenais da altura total,em centímetros, de plantas de tremoço 
cultivadas em diferentes épocas de semeadura e espaçamentos, em Bandeirantes 
PRo 1985. 

Avaliação aos 

15 dias apos 
emergência 

30 dias apos 
emergencia 

45 dias apos 
emergência 

60 dias apos 
emergencia 

75 di~s apos 
emergencia 

90 dias aros 
emergência 

105 dias apos 
emergênCia 

120 dias apos 
emergência 

t:pocas de 
semeadura 

23.03.85 
15.04.85 
18.05.85 
15.06.85 

Médias 

DNS (Tukey 

23.03.85 
15.04.85 
18.05.85 
15.06.85 

Nédias 

DHS (Tukey 

23.03.85 
15.04.85 
18.05.85 
15.06.85 

Médias 

DMS (Tukey 

23.03.85 
15.04.85 
18.05.85 
15.06.85 

Nédias 

DMS (Tukey 

23.03.85 
15.04.85 
18.05.85 
15.06.85 

Médias 

0,20 

9,97 b 
n,60 a 
10,46 b 

9,89 b 

10,48 

5%) = 2,20 

30,28 
28,55 
17,21 
13,52 

22,39 A 

5%) = 2,20 

39,84 abA 
44,93 aA 
37,72 bA 
24,53 cAB 

36,75 A 

65,08 
62,25 
55,67 
26,85 

52,46 

5%) = 5,37 

80,16 
80,22 
66,40 
33,83 

65,15 

DMS (Tukey 5%) = 6,16 

23.03.85 
15.04.85 
18.05.85 
15.06.85 

~lédias 

Dt1S (Tukey 

23.03.85 
15.04.85 
18.05.85 
15.06.85 

Nédias 

DNS (Tukey 

23.03.85 
15.04.85 
18.05.85 
15.06.85 

Médbs 

88,93 
88,03 
70,42 
31,78 

69,79 

90,67 
91,93 
69,83 
31,50 

70,98 

5%) = 6,92 

92,55 
91,92 
69,83 
31,50 

71,45 

DMS (Tukey 5%) = 7, 

Espaçamento entre linhas (m) 

0,30 

9,91 b 
11,28 a 
10,29 b 
9,87 b 

10,34 

28,47 
29,31 
17,30 
13,63 

22,18 A 

38,86 bA 
47,27 aA 
36,79 bA 
24,92 cAB 

36,96 A 

60,77 
60,55 
56,33 
29,2'7 

j1,73 

71,62 
80,12 
66,46 
34,65 

63,21 

75,97 
90,88 
70,60 
35,13 

68,15 

85,30 
93,40 
70,27 
32,16 

70,28 

86,87 
93,87 
69,03 
32,16 

70,48 

0,40 

9,46 b 
n,32 a 
9,74 b 
9,94 b 

10,11 

26,91 
24,79 
14,63 
12,38 

19,68 B 

36,50 abA 
40,27 aAB 
32,14 bA 
22,88 cB 

32,95 A 

60,95 
54,53 
51,52 
25,89 

48,22 

74,27 
73,98 
63,11 
32,08 

60,86 

82,55 
85,57 
66,57 
31,52 

66,55 

84,98 
90,,12 
68,15 
29,12 

68,09 

87,55 
92,65 
67,13 
29,12 

69,11 

0,50 

9,94 a 
10,78 a 
9,97 a 

10,24 a 

10,23 

24,48 
23,37 
15,62 
14,98 

19,61 B 

36,76 aA 
37,00 aB 
34,91 aA 
30,10 aA 

34,69 A 

59,28 
49,08 
53,22 
35,22 

49,20 

72,85 
65,67 
67,02 
40,13 

61,42 

80,05 
75,15 
70,30 
40,57 

66,52 

84,35 
78,30 
70,43 
37,88 

85,18 
78,87 
69,92 
37,88 

67 ,96 

~lédias 

9,82 b 
11,24 a 
10,12 b 
9,98 b 

27,53 a 
26,50 a 
16,19 b 
13,62 c 

37,99 a 
42,37 a 
35,39 a 
25,61 b 

61,52 a 
56,60 ab 
54,18 b 
29,31 c 

74,72 a 
75,00 a 
65,74 b 
35,17 c 

81,87 a 
8L+,91 :1 

69,47 b 
34,75 c 

86,32 a 
88,44 a 
69,67 b 
32,66 c 

88,04 a 
89,32 a 
68,98 b 
32,6(, c 

!! Médias seguidas da mesma letra minGscula na vertical, 
/ tre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

nao diferem significativamente en 

1 Médias seguidas da mesma letra maiGscula na horizontal 
entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

nio diferem significativamente 
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çao àquelas semeadas em abril e maio, sendo estas, bem supe

riores àquelas resultantes da semeadura realizada em junho. 

Aos 75 dias apos emergência, as plantas cul

tivadas no espaçamento entre linhas de semeadura de 0,20 m e 

0,30 m revelaram maior valor de altura, quando comparadas à

quelas cultivadas nos espaçamentos de 0,40 m e 0,50 m, ex

cessa0 feita ao espaçamento de 0,50 m nas semeaduras de maio 

e junho. Quanto às épocas de semeadura, observa-se pelos 

valores médios da altura total das plantas que a semeaduras 

de março e abril proporcionaram maiores valores, em relação 

àquelas semeadas em maio e junho, independentemente do espa

çamentoadotado. 

Aos 90 dias de idade, as plantas mostraram 

através de sua altura média, que ocorreu uma ligeira superiQ 

ridade quando cultivadas à 0,20 m e 0,30 m, sobre aquelas 

cultivadas a 0,40 m é 0,50 m, entre linhas. As semeaduras 

realizadas em março e abril proporcionaram maiores valores 

médios para altura total das plantas t sendo que os valores 

encontrados para plantas semeadas em junho foram inferiores 

aqueles das outras épocas de semeadura. 

De acordo com a avaliação aos 105 dias apos 

emergência, as plantas cultivadas com espaçamento de 0,20 m 

e 0,30 m entre linhas tiveram valores de altura total ligei

ramente superiores àquelas encontradas quando as plantas fo

ram cultivadas no espaçamento de 0,40 m e 0,50 m. Para to

dos os espaçamentos entre linhas testados, verificou-se que, 

as semeaduras de março e abril proporcionaram maiores valo

res para altura das plantas, enquanto que, os menores foram 

encontrados na semeadura em junho. 

A última avaliação, realizada aos 120 dias 
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apos emergência, revelou pequena supremacia no valor da al

tura total das pl ntas, quando cultivadas nos espaçamentos 

de 0,20 m e 0,30 m sobre àquelas cultivadas a 0,40 m e 0,50 

m. Quanto às épocas de semeadura, observa-se que, as semea-

duras de março e abril revelaram os maiores valores médios 

para altura total, enquanto que, os valores encontrados para 

as plantas semeadas em junho foram bem inferiores aos encon

trados nas outras três épocas de semeadura. 

4.1.3. Diâmetro do caule 

Os valores de F e os coeficientes de variação 

das análises de variância (Tabela 8) referentes aos dados de 

diâmetro do caule de plantas de tremoço, revelaram que para 

o efeito simples de épocas de semeadura foi significativo a 

1% de probabilidade para todas as avaliações quinzenais rea

lizadas. O efeito simples de espaçamentos mostrou-se signi

ficativo a 1% de probabilidade, com exceção à avaliação e

fetuada aos 15 dias. O efeito da interação épocas de semea

dura versus espaçamentos, revelou ser significativo a 5% na 

avaliação aos 60 dias, sendo não significativo nas demais 

avaliações. 

Houve grande variação no valor do diãmetro do 

caule das plantas de tremoço, observando-se o maior valor 

individual de 1,37 em, com a planta cultivada no espaçamento 

de 0,50 m entre linhas e semeadura em abril. O menor valor 

individual foi 0,29 em, de planta cultivada no espaçamento 

de 0,30 m com semeadura em junho. 

A determinação de valor médio desse parãmetro 

foi efetuada pela média de 20 plantas por parcela. O maior 

valor médio encontrado foi 0,88 em, proveniente de parcela 



Tabela 8. Valores de F das análises de variância e coeficientes de variação referen 

tes às avaliações quinzenais do diâmetro do caule de plantas de tremoço, 

em Bandeirantes - PR, 1985. 

~Eocas de avaliaçio (Dias aE6s emers~ncia) 

15 30 45 60 75 90 105 120 

~poca de semeadura (E) 15,95** 165,97** 66,76** 37,35** 31,68** 65,55** 130,59** 133,29''"* 

Espaçamento (S) 0,16ns 5,56** 6>28*>~ 6,93** 8,79** 10,09** 13,11*'" 11 , 7 U'* 

Interação (E) x (S) 0,97ns 1,72ns 1,01ns 0,19* 0,34ns 0,70ns 0,33ns O,55ns 

cv (%) 6,60 4,39 5,43 6,78 7,52 7,55 6,71 7,27 

* significativo a 5% de probabilidade; 

** significativo a 1% de probabilidade; 

ns não significativo. 

Ul 
N 
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cultivada no espaçamento de 0,40 m entre linhas com semeadu

ra em abril. O menor valor médio encontrado foi 0,40 cm, 

proveniente de parcela cultivada no espaçamento de 0,40 m e 

semeadura em junho. 

A análise dos dados contidos na Tabela 9, re

velam que aos 15 dias após emergência, as semeaduras de a

bril e maio proporcionaram plantas com maior valor médio pa-

ra diâmetro do caule. Quanto aos espaçamentos adotados, ob-

servou-se uma tendência dos maiores valores para 

nos maiores espaçamentos. 

diâmetro 

Aos 30 dias de idade, nao se observa, com 

clareza, predominância de um espaçamento sobre outro, em fun 

çao dos valores médios obtidos. Para as épocas de semeadu

ra, nota-se uma pequena superioridade dos valores encontra

dos para a semeadura de abril em relação às demais. 

Aos 45 dias apos emergência, observa-se que 

os maiores valores médios foram obtidos no espaçamento de 

0,30 m e 0,50 m, em relação aos de 0,40 m e 0,20 m. Quanto 

as epocas de semeadura, observam-se os maiores valores me

dias para as plantas semeadas em abril. 

A avaliação aos 60 dias apos emergência, re

vela uma redução do valor médio do diâmetro do caule, a me

dida que se diminui o espaçamento de 0,50 m para 0,20 m,sen-

do os maiores valores encontrados para o espaçamento entre 

linhas de 0,50 m e os menores no espaçamento de 0,20 m. Ape

sar de nao haver diferença estatística para as épocas de se

meadura de março, abril e maio, em valores absolutos, a se

meadura de abril proporcionou maiores valores médios, sendo 

que, a semeadura em junho apresentou valores bem inferiores 

aqueles encontrados nas demais épocas. 
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Tabela 9. Valores médios quinzenais do diâmetro do caule, em cendmetros, de plantas de 
tremoço cultivadas em diferentes ~pocas de semeadura e espaçamentos, em Bandei
rantes-PR, 1985. 

Avaliação aos 

15 dias apos 
emergência 

30 dias apos 
emergencia 

45 dias apos 
emergência 

60 dias apos 
emergência 

75 dias apos 
emergência 

90 dias apos 
emergência 

105 dias apos 
emergencia 

120 dias apos 
emergência 

Espaçamentos entre linhas (m) ~poca de 
semeadura 0,20 0,30 0,40 0,50 

23.03.85 0,350 0,300 0,330 0,330 
15.04.85 0,363 0,363 0,370 0,367 
18.05.85 0,357 0,363 0,360 0,360 
15.06.8~5~ __ ~0~,~3~0~3~ ______ ~0~,~3~2~3 _________ 0~,~3~0~7 ________ ~OL,3~1~3~ 

Médias 0,342 0,337 0,342 0,342 

DNS (Tukey 5%) = 0,0250 

23.03.85 0,380 
15.04.85 0,473 
18.05.85 0,380 
15.06.85 0,310 

Médias 0,386 B 

DMS (Tukey 5%) = 0,019 

23.03.85 0,497 
15.04.85 0,523 
18.05.85 0,397 
15.06.85 0,387 

Médias 0,451 B 
DMS (Tukey 5%) = 0,029 

23.03.85 0,530 aA 
15.04.85 0,603 aA 
18.05.85 0,533 aA 
15.06.85 0,430 bA 

Médias 0,524 A 

DMS (Tukey 5%) = 0,086 

23.03.85 0,553 
15.04.85 0,633 
18.05.85 0,540 
15.06.85 0,453 

Médias 0,545 B 

DMS (Tukey 5%) = 0,050 

23.03.85 0,573 
15.04.85 0,687 
18.05.85 0,517 
15.06.85 0,433 

Médias 0,552 C 

DMS (Tukey 

23.03.85 
15.04.85 
18.05.85 
15.05.85 

Médias 

DMS (Tukey 

23.03.85 
15.04.85 
18.05.85 
15.06.85 

Médias 

5%) = 0,0510 

0,627 
0,690 
0,530 
0,377 

0,556 C 

0,647 
0,700 
0,507 
0,377 

0,557 C 
DMS (Tukey 5%) = 0,050 

0,430 
0,503 ° ,380 
0,340 

0,413 A 

0,537 
0,560 
0,440 
0,423 

0,490 A 

0,573 aA 
0,627 aA 
0,583 aA 
0,467 bA 

0,5ó2 A 

0,617 
0,650 
0,603 
0,577 

0,587 AB 

0,650 
0,693 
0,570 
0,467 

0,595 BC 

0,690 
0,703 
0,570 
0,420 

0,596 BC 

0,730 
0,703 
0,537 
0,420 

0,597 BC 

0,400 
0,487 
0,370 
0,323 

0,395 AB 

0,510 
0,537 
0,433 
0,397 

0,469 AB 

0,593 aA 
0,660 aA 
0,590 aA 
0,483 bA 

0,582 A 

0,623 
0,703 
0,613 
0,500 

0,610 A 

0,667 
0,763 
0,580 
0,480 

0,622 AB 

0,713 
0,773 
0,603 
0,437 

0,632 AB 

0,740 
0,793 
0,563 
0,437 

0,633 AB 

0,387 
0,490 
0,387 
0,357 

0,405 AB 

0,520 
0,530 
0,450 
0,457 

0,489 A 

0,593 aA 
0,643 aA 
0,613 aA 
0,507 bA 

0,589 A 

0,657 
0,690 
0,643 
0,550 

0,635 A 

0,733 
0,740 
0,610 
0,520 

0,651 A 

0,737 
0,763 
0,623 
0,490 

0,653 A 

0,767 
0,780 
0,597 
0,490 

0,658 A 

Hédias 

0,327 b 
0,366 a 
0,360 a 
0,312 b 

0,399 b 
0,488 a 
0,379 c 
0,332 d 

0,516 a 
0,537 a 
0,L.30 b 
0,416 b 

0,572 a 
0,633 a 
0,580 a 
0,472 b 

0,612 b 
0,669 a 
0,600 b 
0,495 c 

0,656 b 
0,721 a 
0,569 c 
0,475 d 

0,692 a 
0,732 a 
0,582 b 
0,431 c 

0,721 a 
0,744 a 
0,551 b 
0,431 c 

1 Médias seguidas da mesma letra minúscula na vertical, nao diferem significativamente entre 
2 s~, pelo teste de Tukey a 5% de pr~babilidade. 

Hedias seguidas da mesma letra maiuscula na horizontal não diferem significativamente en
tre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
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Aos 75 dias de idade, observa-se que, os es

paçamentos de 0,50 m e 0,40 m entre linhas de semeadura,pro

porcionam maiores valores médios para o diâmetro do caule. A 

semeadura de abril proporcionou maior valor médio, sendo 

que, os menores valores foram obtidos nas plantas da semea

dura em junho. 

A avaliação aos 90 dias apos emergência reve

la que, no espaçamento de 0,50 m entre linhas de semeadura, 

as plantas apresentaram maior valor médio para diâmetro, e 

que à medida que se diminuiu o espaçamento entre linhas,hou

ve redução no valor médio do diâmetro do caule. Os maiores 

valores foram observados nas plantas com semeadura em abril, 

e os menores encontrados nas plantas semeadas em junho. 

Aos 105 dias de idade, nota-se um aumento do 

valor do diâmetro do caule com o aumento do espaçamento de 

semeadura, sendo port~nto, os maiores valores encontrados 

nas plantas cultivadas à 0,50 m e os menores no espaçamento 

de 0,20 m. Com relação às épocas de semeadura, os maiores 

valores foram encontrados nas plantas da semeadura de abril, 

sendo os menores encontrados na semeadura de junho . 

. Segundo a avaliação aos 120 dias de idade, os 

maiores valores para diâmetro do' caule foram obtidos no es

paçamento entre linhas de 0,50 m, sendo os menores encontra

dos no espaçamento de 0,20 m. Os maiores valores médios pa

ra diâmetro do caule foram obtidos com as semeaduras de mar-

ço e abril e os menores com as de maio e junho, sendo que, 

plantas de caule mais finos ocorreram com a semeadura em ju

nho. 

Um exame conjunto de todas as épocas de ava

liação contidas na Tabela 9, revela uma relação inversa en-
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tre o aumento de plantas por area e o diãmetro do caule. 

4.2. População de plantas na avaliação do rendimento de 

massa verde e matéria seca 

Na Tabela 10, encontram-se os valores de F e 

os coeficientes de variação, obtidos na análise de variãncia 

para densidade populacional de tremoço, revelando para os e

feitos simples de épocas de semeadura e espaçamentos, ser 

significativo a 1% de probabilidade, enquanto que para epo

cas de corte não foi significativo. Os efeitos de interação 

revelaram que para épocas de semeadura versus espaçamentos ; 

espaçamentos versus épocas de corte e épocas semeadura ver

sus espaçamentos versus épocas de corte não foram significa

tivos, entretanto, épocas de semeadura versus épocas de cor

te foi significativo ao nivei de 1% de probabilidade. 

De acordo com a Tabela 11, a maior população 

média das plantas foi obtida com a semeadura em abril e a 

menor com a semeadura de junho. Quanto aos espaçamentos 

utilizados, observou-se a maior população média no espaça

mento de O,20"m entre linhas e a menor densidade populacio

nal média encontrada no espaçamento de 0,50 m, sendo esta 

'população inferior a metade daquela existente no espaçamento 

de 0,20 m. 

Na Tabela 12 observam-se os valores da densi

dade populacional relacionando épocas de semeadura versus 

épocas de corte. Apesar da interação ter sido significativa 

a variação na população média foi pequena. Para os diferen

tes cortes efetuados nas plantas semeadas em março, a maior 

população foi no corte aos 90 dias. As semeaduras de abril 

e maio não mostraram diferença significativa no valor de 
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Tabela 10. Valores de F das análises de variância e coefi

cientes de variação referentes aos dados de den

sidade populacional, rendimento de massa verde e 

matéria seca de tremoço em Bandeirantes-PR, 1985. 

Parâmetro População Massa verde Matéria seca 
plantas.ha- 1 kg.ha- 1 kg.ha- 1 

t:poca de 
semeadura (E) 24,43** 752,22** 643,28** 

Espaçamento (8) 20048,30** 98,96** 182,59** 

Época de Corte (C) 0,86ns 136,35** 299,59** 

Interação 
(E) x (8) l,59ns 10,57** 9,40** 

Interação 
(E) x ( C) 4,67** 90,09** 100,98** 

Interação 
(8) x (C) 0,71ns O,83ns l,26ns 

Interação 
(E) x (8) x (C) 1,18ns l,39ns 2 / 17** 

CV ( %) a 2,03 14,21 11,78 

b 1,62 12,25 11,18 

* significativo a 5% de probabilidadei 

** significativo a 1% de probabilidadei 

ns nao significativo. 



Tabela 11. Valores médios das populações de plantas de tremoço por hectare para 

épocas de semeadura versus espaçamentos, em Bandeirantes-PR, 1985. 

Épocas de semeadura ESEaçamentos entre linhas (m) Médias 

0'í 2 O 0,30 0,40 0,50 

23.03.85 489.583 322.917 244.271 197.917 313.672 b 

15.04.85 497.917 331.944 245.833 197.083 318.194 a 

18.05.85 497.917 327.778 246.354 198.333 317.595 ab 

15.06.85 484.375 318.750 235.417 190.833 307.344 c 

Médias 492.448 A 325.347 B 242.969 C 196.042 D 

dms (Tukey 5%) = 3~261 

OBS.: Os dados foram transformados em Ix + 0,5 , para an~lise de variância. 

V1 
00 



Tabela 12. Valores médios das populações de plantas de tremoço por hectare para 

épocas de semeadura versus épocas de corte, em Bandeirantes-PR, 1985. 

Épocas de semeadura É~ocas de corte (dias a2ós emergência) Médias 

60 75 90 105 

23.03.85 311.840 bcB 310.174 bB 317.882 aA 314.792 abAB 313.672 a 

15.04.85 319.271 aA 320.417 aA 316.180 aA 316.910 aA 318.194 a 

18.05.85 317.361 abB 318.958 aA 318.507 aA 315.556 aA 317.595 a 

15.06.85 311.562 cA 303.854 cC 304.514 bBC 309.444 bAB 307.344 b 

Médias 315.009 A 313.351 A 314.271 A 314.175 A 

dms (Tukey 5%) - épocas de semeadura dentro de épocas de corte = 5,177. 

dms (Tukey 5%) - épocas de corte dentro de épocas de semeadura = 4,759. 

OBS.: Os dados foram transformados em Ix + 0,5, para análise de variância. 

VI 
'-O 
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suas populações nas diferentes épocas de corte, entretanto, 

em valor absoluto as maiores populações foram constatadas no 

corte aos 75 dias. Para a semeadura de junho a maior densi

dade populacional foi obtida no corte aos 60 dias. Com o 

corte das plantas aQs 60 dias a maior população foi consta

tada na semeadura de abril e a menor com a semeadura de ju

nho. Aos 75 dias as maiores populações foram observadas pa

ra as semeaduras de abril e maio e a menor população para a 

semeadura de junho. Aos 90 dias nao houve diferença esta-

tística entre as populações das semeaduras realizadas em 

março, abril e maio; para junho a população além de ser me

nor, diferiu estatisticamente. Aos 105 dias a maior popula

çao ocorreu com a semeadura de abril e a menor com a semea

dura de junho. 

A análise dos dados contidos na Tabela 13,re

vela que a maior população média foi obtida no espaçamento 

de 0,20 m entre linhas e a medida que se aumentou o espaça

mento houve redução na densidade populacional,verificando-se 

a menor população no espaçamento de 0,50 m, sendo esta den

sidade inferior à metade daquela obtida com o espaçamento de 

0,20 m entre linhas. 

4.3. Produção de massa verde 

Os valores de F das análises de variãncia e 

os coeficientes de variação, para as avaliações de rendimen

to de massa verde de tremoço, estão contidos na Tabela 10. 

Os efeitos simples épocas de semeadura, espaçamentos e epo

cas de corte, mostraram-se significativos ao nível de 1% de 

probabilidade. As interações épocas de semeadura versus es

paçamentos e épocas de semeadura versus épocas de corte fo

ram significativas a 1% de probabilidade, enquanto que as 



Tabela 13. Valores médios das populações de plantas de tremoço por hectare para 

espaçamentos e épocas de corte, em Bandeirantes-PR, 1985. 

Espaçamento de 
semeadura 

0,20 

0,30 

0,40 

0,50 

Médias 

dms (Tukey 5%) = 3,261. 

Épocas de corte {dias após emergência) 

60 75 90 105 

493.750 489.583 493.750 492.708 

326.389 325.694 325.000 324.306 

243.299 242.708 241.667 244.271 

196.667 195.417 196.667 195.417 

315.009 313.351 314.271 314.175 

Médias 

492.448 a 

325.347 b 

242.969 c 

196.042 d 

OBS.: Os dados foram transformados em Ix + ~,5, para análise de variância. 

0"\ 
I--' 
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interações espaçamentos versus épocas de corte e epocas de 

semeadura versus espaçamentos versus épocas de corte, não fo 

ram significativos. 

o maior rendimento de massa verde foi 44.322 

kg.ha- l obtido de uma parcela cultivada no espaçamento de 

0,30 m entre linhas, semeadura em março como corte das plan

tas aos 105 dias. O menor rendimento foi 1.065 kg.ha-1,con~ 
tatado numa parcela semeada em junho no espaçamento de 0,50 

m entre linhas com o corte das plantas aos 105 dias. 

O maior rendimento médio de massa verde foi 
-1 42.032 kg.ha , obtido de parcelas semeadas em março, no es-

paçamento de 0,30 m entre linhas, com o corte das plantas 

aos 105 dias de idade. O menor rendimento médio foi 1.275 

kg.ha- l , obtido de parcelas semeadas em junho com espaçamen

to de 0,40 m entre linhas e corte aos 105 dias após emergên

cia (Tabela 24). 

A Tabela 14 apresenta os valores médios para 

massa verde, na interação épocas de semeadura versus espaça-

mentos. Para o espaçamento de 0,20 m entre linhas, observa-

-se que as semeaduras de março e abril não diferiram esta

tisticamente, embora em valor absoluto a semeadura de março 

tenha proporcionado maior produção, e a semeadura de junho 

apresentando valor bem inferior às demais épocas. A 0,30 m 

de espaçamento observa-se que houve diferença significativa 

para todas as épocas, sendo a melhor a de março e a pior a 

de junho. Os espaçamentos de 0,40 m e 0,50 m revelaram va

lores de produção semelhante para as semeaduras de março e 

abril, que foram superiores aos de maio e junho, tendo esta 

Gltima época proporcionado valores de produção de massa ver-

de bem inferiores às demais épocas. Para todas as épocas de 



Tabela 14. Valores mãdios da produção de massa verde, em kg.ha- 1 de plantas de tre 

moço para épocas de semeadura versus espaçamentos, em Bandeirantes - PR, 

1985. 

Épocas de ESEaçamentos entre linhas (m) Mãdias 
semeadura 

0,20 0,30 0,40 0,50 

23.03.85 31.095 aA 28.898 aA 21. 520 aB 18.884 aB 25.099 a 

15.04.85 29.812 aA 24.377 bB 22.527 aB 18.882 aC 23.900 a 

18.05.85 15.823 bA 12.961 cB 11.414 bB 10.407 bB 12.651 b 

15.06.85 7.092 cA 5.458 dAB 4.631 cAB 4.385 cB 5.392 c 

Mãdias 20.956 A 17.923 B 15.023 C 13.140 C 

dms (Tukey 5%) = 2,647 

0\ 
W 
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semeadura estudadas observa-se que, o aumento do espaçamento 

de 0,20 m para 0,50 m acarretou diminuição no valor da prod~ 

ção de massa verde. Desta forma, à 0,20 m sao encontrados 

os maiores valores e à 0,50 m os menores. 

Os valores médios da produção de massa verde 

na interação época de semeaduras e épocas de corte, encon

tram-se na Tabela 15. A semeadura de março proporcionou 

maior produção de massa verde com 9 corte das plantas feito 

aos 105 dias de idade, sendo a menor produção obtida aos 60 

dias após emergência. Para a semeadura de abril a maior prQ 

dução foi obtida aos 90 dias após emergência e a menor com o 

corte aos 60 dias. A semeadura em maio proporcionou malor 

produção de massa verde aos 90 dias e não diferiu daquela 

obtida aos 75 dias, revelando a menor produção aos 105 dias 

de idade. A semeadura em junho mostrou maior produção de 

massa verde aos 75 dias após emergência, não diferindo esta

tisticamente daquela obtida aos 60 dias, sendo o menor valor 

encontrado com o corte das plantas aos 105 dias após emergê~ 

cia. Com o corte realizado aos 60 e 75 dias após emergência 

o maior valor de produção foi obtido com a semeadura de abril 

e o menor com a semeadura de junho. Para os cortes realiza

dos aos 90 e 105 dias obteve-se maiores produções para a se

meadura de março e menores com a semeadura em junho. 

De acordo com a Tabela 16, à medida que se au 

mentou o espaçamento houve um declínio na produção de massa 

verde. Assim, a maior produção média foi obtida no espaça

mento de 0,20 m e a menor no espaçamento de 0,50 m. Em re

lação a epoca de corte, o maior valor médio da produção foi 

obtido com plantas aos 90 dias de idade, sendo o menor obti

do com o corte feito aos 60 dias após emerg~ncia. 



; - -1 Tabela 15. Valores medios da produçao de massa verde, em kg.ha , de plantas de tr~ 

moço para épocas de semeadura versus épocas de corte, em Bandeirantes 

PR, 1985. 

Épocas de ÉI20cas de corte (dias aI2ós emergência) fvlédias 
semeadura 

60 75 90 105 

23.03.85 13.218 bD 20.355 be 31. 953 aB 34.892 aA 25.099 a 

15.04.85 16.526 aC 25.988 aB 28.248 bA 24.837 bB 23.900 a 

18.05.85 11.322 bB 14.382 cA 15.357 cA - 9.544 cB 12.651 b 

15.06.85 6.848 cAB 7.735 dA 5.352 dB 1.632 de 5.392 c 

Médias 11. 978 e 17.110 B 20.227 A 17.726 B 

dms (Tukey 5%) - Épocas de semeadura dentro de épocas de corte = 2,243. 

dms (Tukey 5%) - Épocas de corte dentro de épocas de semeadura = 2,194 

O' 
:';1 



~ - -1 Tabela 16. Valores medios da produçao de massa verde, em kg.ha de plantas de 

tremoço para espaçamentos e épocas de corte, em Bandeirantes - PR, 

1985. 

Espaçamentos 
entre linhas 

(m) 

0,20 

0,30 

0,40 

0,50 

Médias 

dms (Tukey 5 %) 

dms (Tukey 5 %) 

bpocas de corte (dias após emergência) 

60 75 90 105 

16.273 21.873 24.765 20.911 

13.232 18.437 21.028 18.996 

10.362 14.955 18.620 16.155 . 
8.045 13.176 16.496 14.842 

11.978 C 17.110 B 20.227 A 17.726 B 

- Entre as médias para espaçamentos = 1,324. 

- Entre as médias para épocas de corte = 1,097. 

Médias 

20.956 a 

17.923 b 

15.023 c 

13.140 d 

0\ 
0\ 
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4.4. Produção de matéria seca 

De acordo com a Tabela 10, os valores de F e 

os coeficientes de variação da análise de variância para 

rendimento de matéria seca, revelam que o efeito simples pa

ra época de semeadura, espaçamento e época de corte, foram 

todos significativos a 1% de probabilidade. As interações 

epocas de semeadura versus espaçamentos; épocas de semeadura 

versus épocas de corte e épocas d~ semeadura versus espaça

mento versus épocas de corte foram todos significativos a 1% 

de probabilidade, enquanto que a interação espaçamentos ver

sus épocas de corte não foi significativo para o teste F. 

o maior rendimento para matéria seca foi 8512 

kg.ha- l , obtido de uma parcela semeada em abril no espaça

mento de 0,20 m entre linhas, com o corte das plantas aos 

105 dias. O menor rendimento conseguido foi 0,774 kg.ha- 1 , 

proveniente de uma parcela semeada em junho, cultivada no 

espaçamento de 0,50 m entre linhas, com o corte das plantas 

aos 60 dias. 

O maior rendimento médio de matéria seca foi 
-1 7.970 kg.ha ,.obtido de parcelas semeadas em março, culti-

vadas no espaçamento de 0,20 m entre linhas e o corte das 

plantas efetuado aos 105 dias. O menor rendimento médio 

foi 1.007 kg.ha- l revelado pela média de parcelas semeadas 

em junho, cultivades no espaçamento de 0,50 m entre linhas, 

com o corte das plantas aos 60 dias (Tabela 25). 

Através da Tabela 17 observa-se que, os va

lores médios da produção de matéria seca em kg.ha- l , na in

teração épocas de semeadura versus espaçamentos, no espaça

mento de 0,20 m as produções obtidas com as semeaduras de 

março e abril não diferiram estatisticamente. Em valor ab-



Tabela 17. Valores médios da produção de matéria seca, em kg.ha- 1 , de plantas de 

tremoço para épocas de semeadura versus espaçamentos, em Bandeirantes 

- PR, 1985. 

Épocas de ESEaçamentos entre linhas (m) Médias 
semeadura 

0,20 0,30 0,40 0,50 

23.03.85 5.283 aA 4.743 aB 3.592 aC 3.064 aD 4.171 a 

15.04.85 5.625 aA 4.499 aB 4.005 aC 3.373 aD 4.375 a 

18.05.85 3.441 bA 2.739 bB 2.342 bBC 2.056 bC 2.644 b 

15.06.85 1.973 cA 1.546 cB 1.224 cB 1.164 cB 1.477 c 

Médias 4.080 A 3.382 B 2.791 C 2.414 C 

dms (Tukey 5%) = 0,415 

0\ 
co 
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soluto a semeadura de abril revelou ser maior, e a de junho 

menor. Para os espaçamentos a 0,30 m as semeaduras de março 

e abril não diferiram estatisticamente, embora em valor ab

soluto, a semeadura de março tenha alcançado maior valor pa

ra matéria secai e a de junho menor valor. Os espaçamentos 

de 0,40 m e 0,50 m revelaram que o maior valor de produção 

de matéria seca foi obtido com a semeadura de abril, entre

tanto, não diferiram estatisticamente dos valores obtidos 

com a semeadura em março, revelando também, para estes espa-
• 

çamentos, os menores valores de produção de matéria seca na 

semeadura efetuada em junho. 

Os valores médios da produção de matéria seca 
-1 em kg.ha contidos na Tabela 18, mostram que as maiores 

produções foram obtidas com as semeaduras em abril e maio e 

a menor com a semeadura de junho, com corte feito aos 

dias de idade. Para os cortes efetuados aos 75 e 90 

60 

dias 

apos emergência, conseguiu-se a maior produção de matéria 

seca com a semeadura de abril, ficando em segundo lugar, a 

produção das plantas com semeadura em março, tendo a semea

dura de junho revelado a menor produção. Aos 105 dias, amá

xima produção foi obtida na semeadura de marçol sendo que, o 

atraso na época da semeadura acarretou redução na produção 

de matéria seca, sendo o menor valor encontrado para a seme~ 

dura realizada em junho. As semeaduras feitas em março e 

abril atingiram uma máxima produção de matéria seca aos lOS 

dias ap6s emerg~ncia, enquanto que, a Semeadura de maio apr~ 

sentou maior valor para matéria seca aos 90 dias ap6s emer

gência. A semeadura de junho não apresentou diferença sig

nificativa para os valores de produção de matéria seca com 

os cortes realizados aos 60, 75, 90 e 105 dias ap6s emergên

cia, entretanto, o maior valor absoluto foi obtido com o 

corte das plantas aos 75 dias de idade. 



Tabela 18. Valores médios da produção de matéria seca, em kg.ha- 1 , de plantas de 

tremoço para epocas de semeadura versus épocas de corte, em Bandeiran 

tes - PR, 1985. 

tpocas de ÉEocas de corte (dias aEós emergência) Médias 
semeadura 60 75 90 105 

23.03.85 1.960 bD 3.183 bC 4.901 bB 6.638 aA 4.171 a 

15.04.85 2.397 aC 4.322 aB 5.377 aA 5.405 bA 4.375 a 

18.05.85 2.285 abC 2.694 aB 3.125 cA 2.474 cBC 2.644 b . 
15.06.85 1.453 cA 1.546 dA 1. 429 dA 1.479 dA 1. 477 c 

Médias 2.024 C 2.936 B 3.708 A 3.999 A 

dms (Tukey 5%) - Épocas de semeadura dentro de épocas de corte = 0,376. 

dms (Tukey 5%) - Épocas de corte dentro de épocas de semeadura = 0,378. 

-.J 
o 



Tabela 19. Valores médios da produção de matéria seca, em kg.ha- 1 , de plantas de 

tremoço para espaçamentos versus épocas de corte, em Bandeirantes-PR, 

1985. 

Espaçamentos Épocas de corte (ªias após erne~rgência) Médias 
entre linhas 

(m) 60 75 90 105 

0,20 2.789 3.839 4.611 5.083 4.080 a 

0,30 2.166 3.181 3.936 4.244 3.382 b 

0,40 1.778 2.561 3.372 3_ 452 2.791 c 

0,50 1. 363 2.164 2.912 3.217 2.414 d 

Médias 2.024 [) 2.936 C 3.708 B 3.999 A 

dms (Tukey 5%) - Entre as médias para espaçamento = 0,207 

dms (Tukey 5%) - Entre as médias para as épocas de corte = 0,189. 

--J 
I-' 
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4.5. Populações de plantas na ocasião da colheita de 

sementes 

Os valores do teste das análises de variância 

e o coeficiente de variação para população de plantas de 

tremoço na ocasião da colheita (Tabela 20), revelaram para 

os efeitos simples épocas de semeadura e espaçamentos com 

significância a 1% de probabilidade, enquanto que a intera

çao epoca de semeadura versus e"paçamento nao foi significa

tiva. 

Tabela 20. Valores de F das análises de variância e -r=' coe __ l-

cientes de variação referentes à populRção de pla~ 

tas e rendimento de sementes de tremoço, em Ban

deirantes-PR, 1985. 

Parãmetro 

Época de semeadura (F.) 

F.spaçamento (S) 

Interação (E) x (S) 

CV(%) 

Densidade 
populacional 

(plantas.ha- 1 ) 

7,44** 

1920,40** 

O,65n:; 

** 
ns 

significativo a 5% de probabilidade. 

significativo R 1% de probabilidade. 

não significativo. 

Rendimento 
de sementes 

(kg. ha- 1 ) 

192,24** 

11,35** 

lr 41ns 

15,51 

A Tabela 21 mostra valores médios da popula

çao de plantas no momento da colheita para a avaliação da 

produção de sementes, sendo as maiores populações encontra

das nos menores espaçamentos. 



Tabela 21. Valores médios da população por hectare de plantas de tremoço culti-

vado em diferentes épocas de semeadura e espaçamentos na ocasião da 

colheita de sementes, em Bandeirantes-PR, 1985. 

Épocas de 
semeadura 

23.03.85 

15.04.85 

18.05.85 

15.06.85 

Médias 

dms (Tukey 5%) 

0,20 

479.167 

466.667 

491.667 

466.667 

476.042 A 

= 8.963. 

Espaçamentos entre linhas (m) 

0,30 0,40 

322.222 239.583 

313.889 237.500 

327.777 245.833 

305.556 231.250 

317.361 B 238.542 C 

Médias 

0,50 

191.667 308.160 ab 

196.667 303.680 be 

198.333 315.903 a 

186.667 297.535 e 

193.333 D 

OBS. : Os dados foram transformados , , para análise de variância. 

--J 
W 
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A maior populaç~o de plantas conseguida mo

mento da colheita foi 500.000 plantas.ha- 1 , observadaemduas 

parcelas cultivadas no espaçamento de 0,20 m entre linhas de 

semeadura e semeada em março e outra em maio. A menor popu

lação foi 185.000 plantas.ha- 1 , obtida de uma parcela condu

zida no espaçamento de 0,50 m entre linhas e semeada em ju

nho. 

A análise dos valores médios contidos na Ta

bela 21, permite observar que a população de plantas por hec 

tare no espaçamento de 0,20 m entre linhas é superior ao do

bro daquela existente no espaçamento de 0,50 m entre linhas, 

em todas as épocas de semeadura testadas. 

4.6. Produção de sementes 

Na Tabela 20, encontram-se os valores de F 

obtidos na análise de variância dos dados referentes ao ren

dimento de sementes de tremoço e o respectivo coeficiente de 

variação. A análise do efeito simples para épocas de semea

dura e espaçamentos foram significativos ao nivel de 1% de 

probabilidade ", enquanto que para a interação épocas de se

meadura versus espaçamentos, o teste F não foi significativo. 

De acorco com os valores médios da produção 

de sementes (kg.ha- 1 ) (Tabela 22), a diferença de produção de 

sementes da primeira época de semeadura para a ~ltima, é ex

traordinária. À medida que se retardou a época de semeadura 

houve queda no rendimento de sementes. 

A maior produção meaia de sementes foi 2691 
-1 kg.ha ,conseguida com a semeadura em março,no espaçamento de 

0,20 m entre linhas, e o menor valor médio de produção foi 



.75. 

-1 
473 kg.ha , obtido com a semeadura de junho no espaçamento 

de 0,40 m entre linhas. 

-1 Tabela 22. Valores médios da produção de sementes, em kg. ha 

de tremoço cultivado em diferentes épocas de se

meadura e espaçamentos, em Bandeirantes-PR, 1985. 

Épocas de Es,eaçamentos entre linhas (m) Média 
semeadura 0,20 0,30 0,40 0,50 

23.03.85 2.691 2.541 2.115 2.240 2.397 a 

15.04.85 2.252 1.769 1.679 1.435 1. 784 b 

18.05.85 988 849 692 652 795 c 

15.06.85 699 586 473 477 559 c 

Médias 1.657 A 1. 436 AB 1.240 B 1.201 B 

dms (Tukey 5%) = 238. 

As produções de sementes de tremoço obtidas 

com as semeaduras em março e abril revelam valores bem supe

riores aqueles conseguidos com as semeaduras de maio e junho, 

independentemente do espaçamento adotado. A máxima produção 

obtida foi conseguida com a semeadura em março e a menor com 

a semeadura em junho. 

Pelos valores médios de produção de sementes 

obtidos nos diferentes espaçamentos testados, observa-se que, 

um aumento no espaçamento de 0,20 m para 0,50 m 

redução na produção total de sementes. 

ocasionou 

Os valores médios de produçãode sementes obti 

dos no espaçamento de 0,20 m e 0,30 m foram superiores aque

les a 0,40 m e 0,50 m em todas as epocas estudadas. 
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Tabela 23. Valores médios das populações de plantas de tremoço por hec t~~ 

re, apra épocas de semeadura, espaçamentos de semeadura, ~p0-

cas de corte, em Bandeirantes-PR, 1985. 

Épocas de Espaçamento Épocas de corte (dias ap6s emerg~ncia) M~dias 
semeadura entre linhas 

23.03.85 

15.04.85 

18.05.85 

15.06.85 

Hédias 

Cm) 

D,20 

0,30 

0,40 

0,50 

Hédias 

0,20 

0,30 

0,40 

0,50 

Hédias 

0,20 

0,30 

0,40 

0,50 

Hédias 

0,20 

0.30 

0,40 

0,50 

Hédias 

60 75 90 105 

487.500 479.167 500.000 491.667 

319.444 319.445 327.778 325.000 

243.750 243.750 243.750 245.833 

196.667 198.333 200.000 196.667 

311.840 310.174 317.882 314.792 

500.000 500.000 495.833 495.833 

333.333 333.333 330.555 330.555 

243.750 250.000 241.667 247.917 

200.000 198.333 196.667 193.333 

319.271 320.416 316.180 316.909 

495.833 500.000 500.000 495.833 

327.778 333.333 327.778 322.222 

245.833 245.833 247.917 245.833 

200.000 196.667 198.333 198.333 

317.361 318.958 318.507 315.555 

491.667 479.167 479.167 487.500 

325.000 316.667 313.889 319.445 

239.583 231~250 233.333 237.500 

190.000 188.333 191.667 193.333 

311.562 303.854 304.514 309.444 

315.008 313.350 314.271 314.175 

489.583 

322.917 

244. 27 1 

197.917 

497.917 

331.94!+ 

245.833 

197.083 

497.917 

327.778 

246.354 

198.333 

484.375 

318.750 

235.417 

190.833 
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-1 Tabela 24. Valores médios da produção de massa verde, em kg-ha de 

plantas de tremoço para épocas de semeadura, espaçamentos de 

semeadura e épocas de corte, em Bandeirantes-PR, 1985. 

fpocas de Espaçamentos 
semeadura entre linhas 

(m) 

fpocas de corte (dias ap6s emerg~nciã) 

23.03.85 

15.04.85 

18.05.85 

15.06.85 

Médias 

0,20 

0,30 

0,40 

60 

18.049 

15.520 

11. 000 

0,50 8.302 -----
Médias 

0,20 

0,30 

0,40 

0,50 

Médias 

0,20 

0,30 

0,40 

0,50 

Médias 

0,20 

0,30 

0,40 

0,50 

Médias 

13.218 

22.075 

17 .557 

14.677 

11. 783 

16.526 

15.711 

12.589 

9.740 

7.249 

11.322 

9.258 

7.264 

6.021 

4.847 

6.847 

11.978 

75 

27.130 

22.858 

16.823 

14.530 

20.335 

32.221 

27.927 

23.447 

20.359 

25.988 

17.922 

15.360 

12.991 

li. 254 

14.382 

10.218 

7.604 

6.559 

6.560 

7.735 

17.110 

90 

39.117 

35.183 

29.034 

24.476 

31.952 

35.176 

27.988 

26.762 

23.065 

28.248 

18.139 

15.614 

14.016 

13.658 

15.357 

6.627 

5.327 

4.668 

. 4.786 

5.352 

20.227 

105 

40.083 

42.032 

29.224 

28.229 

3 ft. 892 

29.777 

24.035 

25.213 

20.323 

24.837 

11. 520 

8.280 

8.909 

9.467 

9.544 

2.266 

1.638 

1. 275 

1. 349 

1.632 

17. 726 

Hédias 

31. 095 

28.898 

21. 520 

18.884 

29.812 

24.377 

22.527 

18.882 

15.823 

12.961 

11.414 

10.407 

7.092 

5.458 

4.631 

4.385 



Tabela 25. Valores médios da produção de matéria seca, -1 
em kg.ha 

.78. 

de 

plantas de tremoço para épocas de semeadura e épocas de cor

te, em Bandeirantes-PR, 1985. 

Épocas de Espaçamentos 
semeadura entre linhas 

(m) 

23.03.85 

15.04.85 

18.05.85 

15.06.85 

l1édias 

0,20 

0,30 

0,40 

0,50 

Médias 

0,20 

0,30 

0,40 

0,50 

Médias 

0,20 

0,30 

0,40 

0,50 

Médias 

0 120 

0,30 

0,40 

0,50 

Médias 

Épocas de corte (dias apos emergência) 

60 

2.272 

2.167 

1. 679 

1.265 

1. 959 

3.142 

2.528 

2.176 

L 743 

2.397 

3.263 

2.440 

2.000 

1. 437 

2.285 

2.022 

1. 529 

1.256 

1.007 

1.453 

2.023 

75 

4.287 

3.614 

2.604 

2.227 

3.183 

5.405 

4.644 

3.974 

3.266 

4.322 

3.582 

2.856 

2.392 

1..946 

2.694 

2.081 

1. 612 

1. 273 

1. 218 

1.546 

2.936 

90 

6.148 

5.337 

4.547 

3.573 

4.901 

6.777 

5.544 

4.889 

4.299 

5.377 

3.809 

3.265 

2.844 

2.583 

3.125 

1.711 

1.601 

1. 209 

1.194 

1.429 

3.708 

105 

7.970 

7.855 

5.539 

5.189 

6.638 

7.176 

5.280 

4.981 

4.185 

5.405 

3.110 

2.396 

2.130 

2.259 

2.474 

2.078 

1.443 

1. 158 

1. 236 

1. 479 

3.999 

Médias 

5.283 

4.743 

3.592 

3.064 

5.625 

4.499 

4.005 

3.373 

3.441 

2.739 

2.342 

2.056 

1.973 

1. 546 

1. 224 

1.164 
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5. DISCUSSÃO 

5.1. Desenvolvimento das plantas 

O crescimento e o desenvolvimento das plan-

tas de L. albus, através da população estudada no campo, re

velaram ser muito variáveis de planta para planta, indicando 

urna possível ampla base genética, onde provavelmente métodos 

de seleção específicos não foram aplicados àquela população. 

5.1.1. Altura de plantas até a gema apical ou base 

da infloresc~ncia principal 

As diferentes épocas de semeadura: 23.03; 15. 

04; 18.05 e 15~06 influenciaram a altura até a gema apical 

ou base da infloresc~ncia principal. Observou-se que as 

avaliaç6es aos 15 e 30 dias revelaram que as semeaduras de 

março e abril proporcionaram maior des~nvolvimento para as 

plantas em relação à maio e junho, provavelmente pela maior 

disponibilidade de agua e maior temperatura ocorrida na epo

ca (Tabela 1). Aos 45 dias os valores revelaram que, as 

plantas com semeadura em maio tiveram urna velocidade maior de 

crescimento, praticamente igualando sua altura àquelas de 

março e abril, entretanto, as de junho permaneceram com va

lor bem abaixo. A partir dos 60 dias de idade, observou - se 

que, o valor desse parâmetro para as plantas de março, abril 
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e maio nao sao tão discrepantes, porem, os valores encontra

dos nas plantas de junho foram bem menores; provavelmente o 

fator ~gua tenha sido o principal respons~vel por essa dimi

nuição no crescimento. Concordando com os resultados indi

cados por MORA (1980) que afirmou haver redução no desenvol

vimento da planta por falta de ~gua. 

Quanto aos espaçamentos entre linhas testa-

dos: 0,20 m; 0,30 m; 0,40 m e 0,50 mr observa-se que inicial 

mente nao influenciaram a altura das plantas, urna vez que, 

estas sao pequenas e não competem por espaço. Entretanto, 

após 45, 60 e 75 dias, observaram os maiores valores absolu

tos para altura, nos menores espaçamentos entre linhas, em

bora não tenham se apresentado estatisticamente diferentes. 

Aos 90 e 105 dias houve diferença estatísti

ca entre os valores encontrados, confirmando, assim, com 

maior clareza, que o acr~scimo na densidade populacional re

sulta em um maior aumento na altura das plantas. 

5.1.2. Altura total 

De acordo com os resultados obtidos para al

tura total de plantas, observou-se que tanto a ~poca de se

meadura quanto o espaçamento entre linhas influenciaram a 

altura de plantas. 

Aos 15 dias nao se observou a influência da 

epoca de semeadura sobre os valores m~dios de altura total 

de plantas, entretanto, a partir da avaliação aos 30 dias 

torna-se clara essa influência. As semeaduras de março e 

abril proporcionaram plantas maiores em relação às semeadas 

em maio e junho; sendo que, as semeadas em junho apresenta-
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ram valores bem menores que as semeadas em outras epocas. 

Revelam os dados, que, o atraso na época de 

semeadura proporcionou um menor desenvolvimento na altura fi 

nal da planta, acreditando-se que este fato esteja associado 

à menor disponibilidade hídrica (Tabela 1). 

Considerando-se as maXlmas alturas médias ob

tidas, nas duas últimas avaliações (na faixa de 0,90 a 1,00 

m), valores estes compatíveis com a altura de plantas cita

das por MORA (1980), DERPSCH & CALEGARI (1985). Entretanto, 

valores descritos para altura de plantas de tremoço feitos 

por CORRr.A (1939), KIEHL (1949), FLOSS (1980), encontram-se 

com um valor máximo de 1,80 m, bem acima do máximo valor mé

dio obtido em nosso trabalho. 

Os valores apresentados pelos diferentes au

tores, para altura de plantas de tremoço, provavelmente fo

ram obtidos no dossel da populaç~o de plantas, visto que es

tes trabalhos n~o descrevem a metodologia de avaliaç~o usa

da. Os valores médios para altura total de plantas revelam 

que a maior média obtida foi de 0,94 m, em plantas cultiva

das no espaçamento de 0,30 m entre linhas e semeadura em 

abril. A menor média das plantas foi 0,29 m cultivada no es 

paçamento de 0,40 m e semeadas em junho (Tabela 7). 

DERPSCH & CALEGARI (1985) informaram que na 

floraç~o plena do tremoço, entre 120 e 140 dias, as plantas 

normalmente atingem uma altura de 0,80 a 1,50 m, entretanto, 

os autores n~o ressaltaram que esta situaç~o é grandemente 

influenciada pela época de semeadura; obviamente por condi

ções climáticas. 

A influência do espaçamento entre linhas de 
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semeadura sobre a altura total da planta existiu, porem, foi 

bem menor que a influ~ncia da 6poca de semeadura (Tabela 6). 

Observou-se de maneira geral, considerando-se as avaliaç5es 

a partir dos 60 dias que, nos menores espaçamentos entre li-

nhas apareceram os maiores valores para altura, revelando 

que, o aumento na densidade populacional provocou aumento no 

valor da altura de planta, devido provavelmente pela maior 

competição por luz. 

O parãmetro altura total, distância entre a 

superficie do solo e o patamar das folhas mais altas, foi 

adotado como medida de segurança, uma vez que a variabilida

de entre plantas era muito grande. A observação das Tabelas 

5 e 7 mostra que os resultados obtidos com esse parâmetro sao 

mais consistentes do que aqueles obtidos com a altura até a 

gema apical. Os trabalhos, encontrados na literatura, sobre 

altura de plantas não especificam a metodologia utilizada. 

No entanto, a se julgar pelos valores citados, de até 1,65 

m, provavelmente consideraram a altura total. 

5.1.3. Diâmetro do caule 

Os valores encontrados para diâmetro do cau

le, aos 15 dias, não revelaram discrepância acentuada, embo

ra tenha ocorrido diferença significativa para os valores m~ 

dios, em relação às diferentes épocas de semeadura. Prova

velmente, a pequena variação existente esteja ligada a con

dições climáticas, visto que, em relação aos espaçamentos 

testados nâo foi significativo, sendo coerente, uma vez que, 

aos 15 dias não se verificou nenhuma competiçâo estabeleci

da entre as plantas. 

Aos 30 e 45 dias, os valores médios para diâ-
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metro do caule foram menos influenciados pelo espaçamento do 

que pela ~poca de semeadura, sendo que, as semeaduras tar-

dias proporcionaram plantas com diâmetro de caule menor. 

À partir dos 6 O dias ~ que se observa com c la

reza a influência do espaçamento de semeadura sobre o diâme

tro do caule, quando nos menores espaçamentos entre linhas 

sao observados os menores valores para diâmetro, indicando 

uma possível competiçâo das plantas em altas densidades po

pulacionais, sendo confirmada pela maior altura que as plan

tas alcançaram nos menores espaçamentos (Tabela 8). 

Em relação as epocas de semeadura, as avalia

çoes a partir dos 60 dias revelam, com clareza, que um retar 

damento na ~poca de semeadura resultou em menor valor m~dio 

do diâmetro do caule. Este fato pode ser explicado pelas me

lhores condições climáticas, principalmente pela maior pre

cipitação no inicio do período (Tabela 1), favorecendo o de

senvolvimento das plantas, eS':ando de acordo com os resulta

dos obtidos para altura das plantas (Tabela 8), onde observa 

-se comportamento semelhante. 

A bibliografia consultada não faz qualquer 

referência sobre diâmetro do caule do tremoço, no entanto os 

resultados aqui obtidos não contrariam o que ocorre com os 

demais adubos verdes: o diâmetro do caule aumenta com a di

minuição da população. 

5.2. Produção de massa verde 

5.2.1. Época de semeadura 

Os maiores rendimentos de massa verde de tre-
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moço foram conseguidos com as semeaduras realizadas em março 

e abril em relação às de maio e junho (Tabelas 14, 15 e 24), 

estando coerentes com os trabalhos relatados por KIEHL 

(1949), ANÔNIMO (1962), ANÔNIMO (1968), GALETI (1979) e BRA

GA & BULISANI (1986). 

Os resultados mostraram ainda que retardando

-se a epoca de semeadura acarretou declínio no rendimento de 

massa verde (Tabelas 14 e 15), em qualquer espaçamento entre 

linhas adotado. Entretanto, observa-se comportamento seme-

lhante de produtividade nas semeaduras de março e abril, on

de, pelos valores médios obtidos nao se constatou diferença 

significativa, o que não ocorreu com as semeaduras de maio e 

junho, as quais apresentaram rendimentos bem menores, concor 

dando com trabalho de DERPSCH & CALEGARI (1985) que indica

ram que o plantio antecipado eleva a produção de massa verde 

do tremoço. Indicação discordante foi apresentada por SABA-

DIN (1984) que recomendou a semeadura do tremoço nos meses 

de maio e junho quando este se destina à prãtica da adubação 

verde. 

A queda de rendimetno de massa verde do tre

moço provavelmente seja explicada, pelas condições climãti

cas, especialmente precipitação, visto que, a temperatura mí 

nima registrada no período de março a outubro foi 10,4 0 C o 

que nao limita o desenvolvimento do L.albus, pois 

(1973), DERPSCH et alii (1980) e DERPSCH & CALEGARI 

BAER 

(1985) 

afirmaram que essa espécie resiste até 3 a 40 C negativos, e~ 

quanto que MORA (1980) e SCHERER (1982) indicaram que supor-

Quanto à precipitação (Tabela 1) observa-se 

que, até maio ocorreram chuvas em quantidades satisfatória , 

porem, a partir de maio a precipitação foi muito reduzida, 

provocando menor desenvolvimento da parte aérea, declinando 

o rendimento de massa verde. Esses resultados concordam com 
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ANÔNIMO (1968) que recomendou o plantio do tremoço no mes de 

março para o Estado de são Paulo, visto que, daí em diante a 

seca prevalece por vários meses, prejudicando o desenvolvi

mento da planta. 

A possibilidade da semeadura do tremoço no 

mes de setembro, foi verificada por GRANATO (1925) e CORR~A 

(1939), onde o primeiro autor constatou ser desfavorável, 

pois devido ao intenso calor ocasionou redução no ciclo ve

getativo e no desenvolvimento da parte aérea, produzindo po~ 

ca biomassa, sendo também coerente com os resultados obtidos 

por BOUNDY et alii (1982). 

Corno se comprovou, apesar de nao haver dife

rença estatisticamente significativa entre os valores de ren 

dimento de massa verde de tremoço quando semeado em março ou 

abril, em valor absoluto o ma~or rendimento médio foi a1can-

çado com a semeadura de março. Entretanto, observou-se que 

para essa semeadura ocorreu urna alta incidência de vaquinha 

(Diabrotica speciosa) logo no início do desenvolvimento (fa

se de plãntula) o que nos levou a aplicação do inseticida 

SEVIN 85 PM para seu controle. Nas demais epocas de semeadu 

ra a presença dessa praga foi praticamente nula. Outro as-
" 

pecto a ser salientado é que a semeadura de março foi reali-

zada com o solo ainda úmido, logo após as chuvas que antece

deram o dia 23. Devido às altas temperaturas que ocorreram 

após essa data, e por ser um solo argiloso, observou-se um 

ressecamento com um encrostamento na superfície, ocasionando 

alguns problemas na emergência das plãntulas. Além disso, 

embora a semeadura tivesse sido realizada no dia 23 de mar

ço, a emergência das plãntulas se deu em 01 de abril, tendo 

seu desenvolvimento, propriamente dito, iniciado em abril. 

Dessa forma, pelos resultados conseguidos, nas condições que 

foi conduzido o experimento, o melhor desempenho foi conse-
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guido com semeadura e desenvolvimento inicial das plantas no 

mês de abril. 

5.2.2. Espaçamento entre linhas 

A produçâo de massa verde de tremoço aumentou 

com a reduçâo do espaçamento entre linhas de semeadura. As 

maiores produtividades foram obtidas no espaçamento de 0,20 

m e as menores no espaçamento de 0,50 m (Tabelas 14, 16 e 

24). Isto provavelmente se deve ao fato de que, a densidade 

populacional aumentou com a reduçâo do espaçamento, pois no 

espaçamento de 0,20 m a densidade média populacional foi su

perior ao dobro daquela existente no espaçamento de 0,50 m 

(Tabelas lI, 13 e 23). Esses valores concordam com a indica 

çâo de espaçamento de plantio proposta por IGUE 

(1984) e DERPSCH & CALEGARI (1985). 

et alii 

Por outro lado, esses resultados discordam da 

indicaçâo proposta para espaçamento entre linhas de semeadu

ra para tremoço destinado a adubaçâo verde, por ANONIMO 

(1925) que recomendou espaçamento de 0,60 m entre linhas; 

por MUZILLI et"alii (1983) os quais utilizaram espaçamento 

entre linhas de 0,50 m com 5 a 7 plantas por metro linear; 

MIYASAKA (1984) que indicou espaçamento entre linhas de 0,50 
-1 

m com gasto de 36 kg.ha de sementes; por UFER (1956) que 

recomendou 0,40 m a 0,50 m entre linhas com 10 sementes por 

metro linear e de BRAGA & BULISANI (1986) que recomendaram 

espaçamento de 0,50 m a 0,70 m entre linhas de semeadura. 

Provavelmente altos rendimentos de massa ver

de pudessem ser obtidos no espaçamento de 0,40 m entre li

nhas com 20 plantas por metro linear, indicado por LEAL 

(1970) I FLOSS (1980) e SABADIN (l984), uma vez que,essa den-
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sidade populacional seria equivalente àquela obtida a 0,20 rn 

entre linhas com 10 plantas por metro linear. porêm, apesar 

de não ter sido testado esse arranjo populacional, possivel

mente não fosse conveniente devido a grande competição entre 

as plantas nas linhas de semeadura, ocasionando urna desfolha 

prematura, alêm do fato que, no espaçamento de 0,40 m ocorre 

urna maior demora e menor eficiência na cobertura das entre 

linhas, com menor proteção do solo, o que possibilita o de

senvolvimento de invasoras. 

Apesar dos maiores rendimentos de massa verde 

terem sido obtidos no espaçamento de 0,20 m entre linhas de 

semeadura, observou-se nesse espaçamento que as plantas mos

traram-se estioladas, indicando, provavelmente, grande com

petição entre plantas por espaço, com amarelecimento e que

da prematura das folhas inferiores, dando um aspecto morfoló

gico feio à cultura, alêm do maior gasto em sementes que es

te plantio exige. Embora a produção de massa verde, no es

paçamento de 0,30 m, tenha sido pouco menor àquela obtida no 

espaçamento de 0,20 m, o comportamento das plantas foi me

lhor, não sendo observada acentuada competição por espaço e 

luz, mantendo-se verdes e enfolhadas por maior tempo, com me 

lhor aspecto ~orfológico individual e no conjunto. A reco

mendação do espaçamento entre linhas de semeadura de 0,30 m 

\para tremoço destinado a adubação verde ê reforçada por COR

R~A (1939), ANONIMO (1962), GALETI (1979), DERPSCH (1980) , 

MUZILLI et alii (1980) e CURY et alii (1982). 

Espaçamentos maiores entre linhas, O f 40 e 0,50 

m, alêm de produzirem menor quantidade de massa verde, pro

porcionaram a ocorrência de plantas daninhas, principalmente 

no espaçamento de 0,50 m. Esses espaçamentos maiores nao 

produziram urna cobertura efetiva e proteção do solo nas en

tre linhas, sendo menos interessantes sob o aspecto conserva 
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cionista, fato este também observado por DERPSCH (1980). 

Para o espaçamento entre linhas de 0,30 m,com 

densidade populacional de 10 plantas por metro linear, admi

tindo-se urna emergência de 80% e considerando-se o peso me

dio de 1.000 sementes igual a 350 e 400 gramas (MUZILLI et 

alii, 1980), o gasto médio de sementes seria de 146 a 167 
-1 

kg.ha ,concordando com as recomendações propostas por COR-

R~A (1939) e TOMASINI et alii (1982) I e discordando parcial

mente de BAER (1982) que recomendou taxa de semeadura de 160 

kg.ha- 1 somente para semeadura tardia e na época normal in-
-1 

dicou 100 a 120 kg.ha . 

Entretanto, LESS (1978) indicou que para o 

agricultor garantir um bom rendimento deve cultivar o tremo

ço no espaçamento de 0,18 m com densidade de 60 plantas por 

5.2.3. Épocas de corte 

Além da epoca de semeadura e densidade popu

lacional, o mo~ento de corte do material é muito importante 

para se maximizar a produção de massa verde de tremoço. 

o aparecimento de flores nas plantas de tre

moço apresentou urna grande variação de planta para planta. 

Observou-se planta iniciando seu florescimento entre 30 a 35 

dias ap6s emergência, enquanto outros iniciaram por volta 

dos 60 dias. Estes resultados concordam parcialmente com 

DERPSCH & CALEGARI (1985), MUZILLI et alii (1980) I que afir

maram que o florescimento se inicia entre 50 a 70 dias apos 

germinação, e discordam de SABADINI (1984) que relatou que o 

tremoço inicia o florescimento cerca de 90 dias após o plan

tio. 
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Existe um conceito formado de que o corte e a 

incorporação das plantas destinadas à prática da adubação 

verde sejam realizados no periodo de florescimento. Entre

tanto, esse periodo pode ser muito longo e não define exata

mente o melhor momento, considerando-se que, dependendo da 

epoca de semeadura, nas avaliações realizadas aos 60 e 105 

dias, as plantas apresentaram-se com flores. Para as plan

tas semeadas em março, as quais encontravam-se em fase de 

florescimento, as avaliações realizadas aos 60 e 105 dias 

mostraram um rendimento de massa verde de 13.000 kg.ha- 1 e 

35.000 kg.ha- 1 , respectivamente (Tabela 15). Esses resulta-

dos mostram urna grande amplitude, revelando que, indicações 

amplas não são adequadas, como as de ANÔNIMO (1925), KIEHL 

(1949) e GALETI (1979) que recomendaram corte e incorporação 

do tremoço na floração. Segundo as recomendações propostas 

por CORRF.A (1939) e ANÔNIMO (1962), o corte do tremoço deve 

ser feito quando 2/3 da lavo~ra estiver florida, ou 

cerca de 54 a 60 dias ap6s o plantio, para as condições do 

Rio Grande do Sul. Estas propostas discordam dos resultados 

obtidos~ pois nas condições testadas, nessa §poca, as plan

tas ainda não haviam atingido seu máximo potencial produtivo 

de biomassa l principalmente nos plantios antecipados. 

Indicações propostas por LEAL (1970) e FLOSS 

(1980) para se proceder o corte e enterrio do tremoço no a

parecimetno da primeira camada de flores, que nas condições 

do Rio Grande do Sul ocorre aos 90 dias, são tamb§m inadequ~ 

dos e contrastantes com os resultados obtidos, uma vez que, 

dependendo da §poca de semeadura e condições ambientes es

sa fase ocorre por volta dos 50 dias. 

O florescimento e o numero de floradas na 

lavoura do tremoço § dependente da §poca de semeadura e con

dições ambientes. Observou-se para o plantio de março, que 
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a maioria das plantas apresentaram at~ três floradas, enquag 

to que, aquelas semeadas em junho normalmente apresentaram 

somente uma, concordando com DERPSCH & CALEGARI (1985), po

r~m discordando de CORRF.A (1939) que informou que nas condi

çoes do Rio Grande do Sul o tremoço passa por quatro flora

das. 

Com o plantio de março, observou-se uma pro

dução crescente de massa verde at~ os 105 dias, quando as 

plantas apresentavam-se bem enfolhadas e com forte vigor ve

getativo; isto se deve em parte, ao fato das condições cli

máticas, principalmente precipitação, com melhor distribui

ção no periodo (Tabela 1). 

Para as semeaduras de abril e maio observou

-se que a máxima produção foi obtida aos 90 dias apos emer

gência, revelando que, nessa data seria o melhor momento pa

ra o seu corte. O encurtamento do ciclo foi verificado,sen

do/ provavelmente, devido ao retardamento na ~poca de semea

dura/ principalmente em função da deficiência hidrica, veri

ficada no periodo, e pelo aumento da temperatura. 

Para a semeadura de junho o teto máximo para 

produção de massa verde foi conseguido aos 75 dias, sendo o 

rendimento de biomassa bem inferior, quando comparado aos de 

mais rendimentos obtidos nas demais ~pocas de semeadura. Es

se fato pode ser explicado pelas condições climáticas que 

ocorreram no período, uma vez que a elevação de temperatura 

provoca o encurtamento do ciclo do tremoço, concordando com 

as observações deCORRF.A (1939), e também a falta de agua 

levou à redução no desenvolvimento vegetativo, diminuindo a 

produção de biomassa. 

Para o plantio realizado em junho, a 
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produção de biomassa foi alcançada aos 75 dias, sendo que, no 

período de 120 a 140 dias, as plantas apresentavam-se comple

tamente secas, prontas para a colheita de sementes. Este fa

to discorda da recomendação feita por DERPSCH & CALEGARI 

(1985) para se proceder o corte do tremoço entre 120 e 140 

dias edas indicações de IGUF. et alii (1984) para se cortar 

as plantas na floração plena, aos 120 dias. De acordo com 

os resultados obtidos concluiu-se que estas recomendações são 

demasiadamente tardias, uma vez que dependendo das condições 

ambientes e da época de semeadura, a máxima produção de mas

sa verde é atingida anteriormente (Tabela 16). 

De forma geral, para, plantios antecipados, 

sob condições climáticas favoráveis, a indicação do corte do 

material entre 90 e 100 dias após emergência, parece 

adequado; entretanto a indicação do momento do corte 

mais 

das 

plantas de tremoço nao deve estar condicionada somente a 

idade cronológica, mas também a algum aspecto morfológico 

que permita a fácil identificação pelo agricultor para se 

atingir melhores resultados na prática da adubação verde. 

Dessa forma, embora nao se tenha caracterizado as fases da 

planta, observou-se que um bom momento para o corte seria 

aquele onde asnprimeiras vagens formadas, oriundas da inflo

rescência principal, estivessem em média com 4 a 5 em de 

~omprimento, sendo que, nessas condições, a cultura estaria 

entre a segunda e terceira florescência, ou entre a segunda 

florescência e emissão dos ramos terciários. Nesta fase não 

haveria formação de sementes viáveis, nem desbalanceamento 

de nutrientes na planta pela migração dos elementos para a 

formação de vagens e enchimento dos grãos, o que 

com DERPSCH & CALEGARI (1985). 

Para as semeaduras tardias, sob 

concorda 

condições 

climáticas menos favoráveis, principalmente deficiência hí-
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hídrica, a indicação do corte do material entre 70 e 80 dias 

após emergência parece mais adequada (Tabela 15), pois sob 

estas condições as plantas encurtam seu ciclo. Nesta situa

ção' além da idade cronológica, uma característica morfológi-
)" .•.. 

ca para orientação seria quando as prlmeiras vagens da in-

florescência principal estivesse~ com 4 a 5 cm de comprimen

to, sendo que, a lavoura poderia apresentar-se florescida ou 

já passada dessa fase. 

Com os resultados obtidos, para efeito de di

mensionamento de rendimento de massa verde de tremoço usado 

na adubação verde no Estado do Paraná, podemos classificar a 

produção em baixa quando inferior a 15.000 kg.ha- 1 ; em média 

quando de 15.000 a 30.000 kg.ha- l e em alta produção aquelas 
-1 

lavouras que ultrapassarem a 30.000 kg.ha de massa verde. 

Essas faixas de rendimento diferem daquelas propostas por 

Lemmermann (1901), citado por KIEHL (1949), que classificou 

a produção pequena quando inferior a 8.000 kg.ha- 1 de massa 

d 22 k h -1 -. k-1 ver e; .000 g. a em medla e 36.000 g.ha ,grande. 

As Figuras 1, 2, 3 e 4 ilustram os resultados 

obtidos e discutidos. 

5.3. Produção de matéria seca 

Conforme se constatou, a produção de matéria 

seca de tremoço foi variável em função da época de semeadu

ra, espaçamento e do momento de corte das plantas, sendo o 
-1 

maior rendimento 7.970 kg.ha ,obtido de parcelas semeadas 

em ma~ço, no espaçamento de 0,20 m entre linhas, com o corte 

das plantas aos 105 dias. A menor produtividade foi 1.007 
-1 kg.ha obtida de parcelas semeadas em junho, no espaçamento 

de 0,50 m entre linhas com o corte das plantas aos 60 dias 
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(Tabela 25). 

5.3.1. Época de semeadura 

Os valores m~dios obtidos para a produtivida

de de mat~ria seca de tremoço foram semelhantes para as se

meaduras de março e abril, não sendo constatada diferença 

estatística, pelo teste de Tukey, à 5% de probabilidade. En

tretanto, observou-se que, em valor absoluto a maior média 

foi obtida com a semeadura de abril. Os menores valores fo

ram obtidos com a semeadura de junho, sendo bem inferiores 

aqueles obtidos com a semeadura, de março e abril (Tabela 17). 
/ 

Verificou-se que retardando-se a época de se

meadura acarretou um gradual declínio no rendimento de matéria 
-1 seca, onde comparando-se a produtividade de 4.375 kg.ha ob 

-1 
tidos com a semeadura em abril com 1.477 kg.ha , obtidos na 

semeadura de junho, constata-se uma redução média de 362 kg. 
-1 -ha para cada semana de atraso na epoca de semeadura. Con-

cordando com os resultados obtidos por FARRINGTON (1974) e 

BOUNDY et alii (1982). 

Os maiores rendimentos médios de matéria seca 

'de tremoço foram obtidos com as semeaduras de março e abril, 

concordando com os resultados obtidos para massa verde, sen

do provavelmente devido às condições ciimáticas, principal

mente pela pequena quantidade de chuvas verificadas após o 

mês de maio, ocasionando redução na produção de biomassa das 

plantas. Este fato pode tamb~m ser confirmado pela menor aI 

tura de plantas obtidas com as semeaduras de maio e junho. 
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5.3.2. Espaçamentos entre linhas 

Os dados revelaram que houve diferença signi

ficativa pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade para os 

valores médios de matéria seca de tremoço obtidos nos dife

rentes espaçamentos testados. 

O maior rendimento médio foi obtido no espa

çamento entre linhas de 0,20 m. O menor rendimento foi ob

servado no espaçamento de 0,50 m, o qual não diferiu esta

tisticamente do rendimento obtido no espaçamento de 0,40 m 

(Tabela 17). 

A redução do espaçamento entre linhas de se

meadura resultou no acréscimo de rendimento de matéria seca, 

o que pode ser explicado pela maior densidade populacional 

encontrada nos menores espaçamentos, pois a população de 

plantas existentes no espaçamento de 0,20 foi superior ao 

dobro da população encontrada no espaçamento de 0,50 m (Ta

belas 11 e 13~ concordando com os resultados obtidos por 

IVANOV (1975). 

5.3.3. ~poca de corte 

A produtividade de matéria seca foi variável 

em função da idade das plantas (Tabelas 18 e 19). 

Observou-se que para as semeaduras de março e 

abril o acúmulo de matéria seca foi crescente, 

máximo valor no corte das plantas aos 105 dias. 

expressando 

Para a se-

meadura de maio o máximo acúmulo de matéria seca ocorreu aos 

90 dias. Enquanto que para a semeadura de junho, mesmo nao 

havendo diferença estatística entre os valores obtidos nas 
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diferentes epocas de corte, o valor máximo para matéria seca 

foi obtido aos 75 dias (Tabela 18). 

Considerando-se um comportamento semelhante 

para o rendimento médio de matéria seca, com as semeaduras 

de março e abril, uma vez que não se constatou diferença sig 

nificativa ao nivel de 5% de probabilidade, observa-se que 

as semeaduras de maio e junho apresentaram declinio no ren

dimento, quando o atraso na poca de semeadura acarretou me

nor acúmulo de matéria seca nas plantas. Este fato pode ser 

parcialmente explicado devido às condições ambientes que 

ocorreram no periodo de março a outubro, principalmente pela 

baixa precipitação. 

Para a semeadura de março a abril as condi

çoes de temperatura e precipitação (Tabela 1) foram favorá

veis, quando as plantas apresentaram 6timo comportamento 

morfo16gico, mantendo~se enfolhadas e vigorosas até a última 

avaliação, aos 105 dias. Para a semeadura de maio, as condi 

ções de precipitação a partir de junho, foram desfavoráveis, 

e o déficit hidrico ocasionou redução no ciclo vegetativo, 

constatando-se o máximo acúmulo de matéria seca aos 90 dias, 

sendo que na ~yaliação aos 105 dias as plantas apresentavam 

um certo grau de amarelecimento, com desfolha na parte infe

rior. Para a semeadura de junho essa situação foi agravada 

pelo estresse hidrico sofrido pela planta e pela elevação na 

temperatura, que ocorreu a partir de julho, ocasionando re

dução no ciclo da planta, sendo constatado o máximo acúmulo 

de matéria seca aos 75 dias, e a avaliação aos 105 dias re

velou plantas bastante amarelecidas, com alto grau de desfo

lha. Sendo esse comportamento confirmado pela menor produ

çao de massa verde (Tabelas 15 e 16) e pela menor altura mé

dia que as plantas atingiram (Tabela 6). 



Os maiores rendimentos conseguidos 
-1 

téria seca de tremoço, variaram de 7000 kg.ha 

para 
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ma-

kg. 
-1 ha ~ correspondendo ã cerca de 30.000 a 40.000 

a 8000 
-1 

kg.ha de 
-1 massa verde, e os menores rendimentos cerca de 1.000 kg.ha 

-1 
de matéria seca, correspondendo em média a 5.000 kg.ha de 

massa verde (Tabelas 24 e 25). Esses resultados concordam 

parcialmente com CURY et alii (1982) que revelaram valores 
-1 -1 kg.ha a 8.000 kg.ha para médios de matéria seca de 5.000 

-1 
rendimentos de 40.000 kg.ha 

-1 a 50.000 kg.ha de massa ver-

de; de IGUE et alii (1984) que mostraram valores variando de 
-1 -1 2.000 kg.ha a 5.000 kg.ha de matéria seca, corresponden

-1 tes a 20.000 kg.ha- 1 a 45.000 kg.ha ,e de DERPSCH & CALF.-

GARI (1985) que indicaram valores de 3.500 
-1 

kg.ha a 5.000 
-1 

kg.ha 
-1 kg.ha 

de matéria seca, correspondentes a valores de 30.000 
-1 

a 40.000 kg.ha de massa verde. 

As Figuras 5, 6, 7 e 8 ilustram os resultados 

obtidos e discutidos. 

5.4. Produção de sementes 

Conforme se constatou, a produção,de sementes 
-1 -1 de tremoço variou de 2.691 kg.ha a 473 kg.ha (Tabela 22), 

'sendo estes rendimentos influenciados pela época de semeadu

ra e espaçamento entre fileiras. 

5.4.1. Épocas de semeadura 

Os maiores rendimentos de sementes foram ob

tidos com a semeadura realizada em março e os menores rendi

mentos com a semeadura de junho, conforme Tabela 22. 
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Constatou-se que, retardando-se a epoca de se 

meadura houve urna gradual queda de rendimentos em sementes , 

sendo a semeadura realizada mais cedo a preferencial, conco~ 

dando com MASEFIELD (1976), BOUNDY et alii (1982), DERPSCH & 

CALEGARI (1985), BRAGA & BULISANI (1986), porém discordando 

das indicações propostas por LEAL (1970) e FLOSS (1980) que 

indicaram, para o Rio Grande do Sul, o período de junho e 

julho para a semeadura do tremoço destinado a produção de 

sementes e de CURY et alii (1982), que obtiveram os melhores 

rendimentos de sementes para a semeadura em junho e julho,no 

Estado do Paraná. 

A queda no rendimento de sementes de tremoço, 

provavelmente esteve correlacionada com as condições climá-

ticas que ocorreram no período, pois, após o mes de maio, 

as chuvas foram muito reduzidas (Tabela 1), e referências 

feitas por BAER (1973) e DERPSCH & CALEGARI (1985), apontam 

necessidade média de pelo menos 500 mrn de chuva entre abril 

e setembro. Greenwood et alii (1975) citados por SCHERER 

(1982) afirmaram que as fases rnais críticas são os períodos 

de florescimento e enchimento de grãos, quando altas tempe

raturas, associadas à baixa disponibilidade de agua, acarre

tam acentuado ~bortamento de flores, com redução no rendi

mento de sementes. MORA (1980) afirmou que a deficiência de 

agua no solo, em diferentes intensidades, influe na desfo-

lha, abortamento de óvulos e abscisão de flores e vagens no-

vaso 

Quanto ao fator temperatura, talvez nao tenha 

sido o principal responsável pela queda na produtividade de 

sementes, pois as tempearturas registradas no período estão 

dentro da faixa considerada favorável ao desenvolvimento do 

tremoço, segundo GLADSTONE (1970), MORA (1980) e DERPSCH et 

alii (1980). 
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Outro aspecto a ser salientado, com relação à 

epoca de semeadura, é que no plantio antecipado, obser-

vou-se que as plantas passaram por até três florescências, 

sendo encontradas no final do ciclo, vagens o~iundas dessas 

inflorescências, concordando parcialmente com CORREA (1939) 

e MORA (1980), os quais afirmaram que L. albus passa por até 

quatro florescências. Entretanto, as semeaduras tardias a-

presentaram poucas plantas passando por mais de uma f~es

cência, sendo encontradas, raramente, vagens que nao fossem 

oriundas da inflorescência prIncipal. Esse-fato pode ser 

explicado, em parte, pela afirmação de MORA (1980) que reve

lou que sob condições d~umidade deficiente ocorre concen

tração da matéria seca na haste p~incipal, não ocorrendo 

distribuição homogênea para as ramificações laterais. 

Nas condições em que foi desenvolvido o tra

balho, a variação média de rendimento, considerando-se todos 
-1 

os espaçamentos testados, foi; 2.397 kg.ha para 559 kg. 
1 -1 ha- , significando uma redução de 1838 kg.ha de sementes. 

Supondo-se que, no período compreendido da primeira à última 

semeadura ocorreram 11 semanas, observou-se que, para cada 

semana de atraso na época de semeadura ocorreu uma queda mé

dia de rendimento de 167 kg.ha- l . Este fato concorda par-

ialmente com os resultados obtidos por WALTON (1982) que 

encontrou redução semanal de até 300 kg.ha- 1 no rendimento 

de sementes de tremoço com o retardamento na época de semea

dura. 

5.4.2. Espaçamento entre linhas 

Conforme se constatou, houve influência do es 

paçamento entre as linhas de semeadura sobre o rendimento de 

sementes de tremoço, sendo que a maior produtividade média 
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foi conseguida no espaçamento entre linhas de 0,20 m e a me

nor no espaçamento de 0,50 m (Tabela 22). 

Observou-se que à medida que se aumentDu Õ e.§. 

paçamento de 0,20 m para 0,50 m reduziu-se o rendimento/sen

do que, a produtividade média obtida no espaçamento de 0,40 

m e 0,50 m nâo diferiram estatisticamente à 5%, pelo 

de Tukey. 

teste 

Esse fato pode ser explicado em parte, pelas 

diferentes densidades populacionais obtidas, pois a popula

ção de plantas de tremoço no espaçamento de 0,20 m entre li

nhas era superior ao dobro daquela existente no espaçamento 

de 0,50 m (Tabela 21). 

As maiores produtividades de sementes encon tr~ 

das nos espaçamentos de 0,20 m e 0,30 m entre linhas, dis

cordam dos de LEAL )1970) e FLOSS (1980) f os quais recomen

daram espaçamento de 0,80 m entre linhasi de MUZILI et a1ii 

(1980): entre 0,70 m e 0,80 m de espaçamento; de SANTOS et 

alii (1984): 0,60 m entre linhas e de BRAGA & BUSILANI (1986) 

que recomendaram de 0,50 m a 0,70 m entre linhas. Referên

cias foram fei~as por CURY et alii (1982) e DERPSCH & CALE

GARI (1985) recomendando 0,50 m entre linhas de semeadura 

para cultivo do tremoço visando-a produção de sementes. 

Embora as maiores produtividades de sementes 

tenham sido constatadas nos menores espaçamentos entre linhas 

adotados, observou-se que nessa situação, as plantas de tre

moço apresentavam menor rendimento individual, com menor nu

mero de vagens por planta e menor tamanho e peso médio das 

sementes, concordando com trabalhos de WITHERS et alii 

(1974), GOULDEN (1976), HERBERT (1977) e HERBERT (1979) . 

Contudo, não se avaliou se essas diferenças observadas acar-
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retariam, de alguma forma, 

oriunda desse material. 

prejuízo para a futura lavoura 

Considerando-se os espaçamentos entre linhas 

de 0,20 mi 0,30 mi 0,40 m e 0,50 m, todos com média de 10 

plantas por metro linear, obtiveram-se densidades populacio

nais médias de 50 plantas.m- 2
i 33 plantas.m- 2

i 25 plantas. 
-2 -2 m e 20 plantas.m . Admitindo-se um índice de 80% de emer 

gência e o peso médio de 1000 sementes igual a 363 gramas, 

segundo MIYASAKA (1983), 
-1 

são necessários, respectivamente, 

para plantio 227 kg.ha i 151 
-1 -1 

kg.ha i 113 kg.ha e 91 kg. 

ha- 1 de sementes. 

Observa-se que a maior parte da literatura n~ 

cional recomenda cerca de 0,50 m entre linhas e 90-100 kg. 

ha- 1 de sementes, enquanto que os resultados aqui obtidos mos 

tram um melhor rendimento em sementes para espaçamentos me

nores e densidade de semeadura maiores (0,20-0,30 m entre 
-1 

linhas e cerca de 220 kg.ha de sementes), o que acorda com 

resultados obtidos na Austrãlia e na Inglaterra. 

Os maiores rendimentos médios obtidos foram 

com as maiores densidades populacionais, ou seja, ao redor 
n -2 

de 50 plantas.m , concordando com WALTON (1982), que sob con 

'dições favoráveis, obteve as máximas produtividades com den-
-2 

sidade populacional ao redor de 45 plantas.m i e parcial-

mente com HERBERT (1977) que obteve o máximo rendimento de se 

mentes na maior densidade populacional testada, 35,6 plantas. 

m- 2 Entretanto, Mc GIBBON & WILLIAMS (1980) e BRADLEY 

(1982) sugeriram como taxa ótima de semeadura para tremoço, 

1 t 75- 1 t -2 na Ing a erra, p an aS.m . 

A Figura 9 ilustra os resultados obtidos e 

discutidos. 
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6. CONCLUSÕES 

A análise e a discussão dos resultados e das 

condições do presente trabalho permitem as seguintes conclu

soes: 

A altura das plantas, seja até a gema apical, seja até ° 
patamar das folhas mais altas, e maior para semeaduras em 

março-abril e para espaçamentos de 0,20 - 0,30 m entre li

nhas. A utilização da altura total (até o patamar das fo

lhas mais altas) apresenta resultados mais consistentes. 

- O diãmetro dos caules é favorecido pelas semeaduras em 

março-abril e pelos espaçamentos maiores. 

- As produções. de massa verde e de matéria seca aumentam com 

a antecipação da semeadura e c,om a diminuição do espaçameg 

to entre linhas. Recomenda-se, pois, para adubação verde, 

a semeadura em fins de março-inicio de abril, e espaçamen

to de 0,30 m entre linhas. 

- Para plantios antecipados é recomendável a realização do 

corte das plantas aos 100 dias após a emergência, quando 

as primeiras vagens, provenientes da inflorescência prin

cipal, estiverem com 4 a 5 cm de comprimento, e a lavoura 

entre a segunda e a terceira florescência, ou entre a se

gunda florescência e a emissão de ramos secundários. 
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- Para plantios retardados e condições climáticas menos favQ 

ráveis recomenda-se o corte das plantas aos 80 dias após a 

emergência, quando as primeiras vagens, provenientes da 

in florescência principal, apresentam 4 a 5 cm de comprimeg 

to. 

- A produção de sementes aumenta com antecipação da semeadu

ra e com a diminuição do espaçamento entre linhas, sendo, 

pois, recomendável a semeadura em fins de março-início de 

abril, com 0,30 m de espaçamento entre linhas. 
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