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1. RESUMO

O objetivo principal do presente trabalho foi es 

tudar se as mudanças que ocorreram quanto aos métodos de co 

lheita de sementes de milho vêm exercendo influência sôbre a 

qualidade das sementes de duas cultivares de milho, colhidas a 

dois teores de umidade e tratadas ou não com fungicida. 

Quatro métodos de colheita foram empregados e 

com as sementes colhidas conduziram-se testes de laboratório e 

campo. Aquêles foram realizados em quatro épocas e os experi

mentos de campo foram conduzidos em três localidades: Não me 

Toque, RS, Santo Antônio da Platina, PR e Santa Cruz das Pal 

meiras, SP. em solos onde foram realizadas as adubações nor 

mais exigidas pela cultura; o delineamento experimental utili 

zado foi o de blocos ao acaso, com quatro repetições; cada ex 

perimento foi analisado separadamente. Em laboratório foram de 

terminados os teores de umidade, germinação, sementes quebra

das e danificadas. A germinação sofreu análise conjunta das 

quatro épocas. No campo foram determinados os dados de emergê� 

eia das plântulas, altura das plantas, altura da inserção da 

espiga superior, número total de plantas, número de plantas 

quebradas + acamadas, número de boas espigas, número de espi 

gas estragadas e colheita das espigas (produção). 

A análise e a interpretação dos dados obtidos 

permitiram chegar às seguintes conclusões: 

a) As cultivares se comportaram de modo diferen

te quanto a diversos fatores estudados. 

b) A germinação resultante do método de colheita
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e debulha manual com 18% de umidade foi superior aos demais mé 

todos para o Ag 152 R com exceção do método tradicional. 

c) A germinação resultante do método de colheita

e debulha manúal a 18% de umidade para o Ag 152 R foi superior 

ao mesmo tratamento com 13% de umidade. 

d) A germinação resultante do método de colhei ta

e debulha manual com 18% de umidade para o Ag 259 foi superior 

aos demais métodos de colheita. 

e) As germinações para o Ag 259 nos métodos que

usam debulha no campo com_l3% de umidade foram superiores aos 

mesmos métodos com 18% de umidade. 
~ 

f) Par·a o Ag 152 R nao houve diferenças entre os

tratamentos para a velocidade de emergência no campo enquanto 

para o Ag 259, de modo geral, a colheita a 13% de umidade foi 

superior aquela com 18%. 

g) Para o número de plantas emergidas aos dez 

dias o efeito do fungicida foi benéfico para o Ag 259 nas duas 

localidades estudadas enquanto para o Ag 152 R só o foi na lo 

calidade, que apresentou menor temperatura na época da semeadu

ra (Santo Antônio da Platina, PR). 

h) O tratamento com fungicida foi benéfico ao nú

mero de plantas na colheita, nas duas cultivares nas três loca 

lidades estudadas, com exceçao do Ag 152 R, em Santa Cruz das 

Palmeiras, SP. 

i) A produção do Ag 152 R colhido a 18% de umida

de, de modo geral, foi superior aquela do colhido a 13%; o tra 

tamento com fungicida, com exceção da localidade de Não me To

que, foi benéfico nos dois teores de umidade. 

j) Os métodos que usam debulha no campo R nao se 

mostraram inferiores quanto a produção em relação ao método 

tradicional para o Ag 152 R; o mesmo aconteceu para o Ag 259 

com as sementes tratadas com fungicida. 

Pode-se, portanto, considerar eficientes os no

vos métodos de colheita e debulha que vêm sendo usados presen

temente na produção de sementes e que justifica-se o uso de 

fungicidas nas sementes. 
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2. INTRODUÇÃO

A produção âe sementes de milho híbrido encontra 

se em fase de plena ascenção no Brasil. As empresas particula 

res e entidades oficiais vem produzindo cada vez mais para 

atender a demanda crescente de grãos, devido à criação de fran 

gos, suinos e a possível e necessária substituição de parte da 

farinha de trigo usada para a produção de pães e massas. Esta 

farinha, como se sabe, é proveniente em sua maioria de 

produzido no exterior, motivo pelo qual constitui item 

grande importância da pauta brasileira de importações. 

trigo 

de 

As entidades produtoras de sementes de milho se 

estabeleceram de acordo com o modêlo norte americano, baseado 

na colheita de espigas despalhadas através de colhedeiras des 

palhadoras. Todavia, em nosso meio, devido ao pequeno volume 

produzido e a grande disponibilidade de mão de obra existente 

até há alguns anos, a colheita mecânica não foi necessária. En 

tretanto, à medida que passaram a operar com grandes quantida

des como aquelas relatadas pela ABRASEM (1980) e à medida que 

o êxodo rural vem provocando escassez de mão de obra (SÃO PAU

LO, 1980/81) os produtores se viram forçados a modificar essa

tecnologia.

Assim é que a partir de 1972, as firmas particu

lares e posteriormente a Secretaria da Agricultura e do Abaste 

cimento do Estado de São Paulo, passaram a colher sementes de 
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milho com máquinas usando debulha direta no campo, pois a in

dústria nacional não produz colhedeiras despalhadoras. Esta 

mudança radical do modo de colheita se deve também aos seguin

tes fatos: 

a) dificuldade de importação de máquinas estran

geiras; 

b) porque as máquinas estrangeiras avaliadas dei

xaram a desejar devido a terem sido projetadas para colherem 

espigas com alto teor de umidade e_ híbridos com pouca palha 

ao contrário dos brasileiros, que foram selecionados para bas

tante palha devido aos probl�mas de ataque de insetos nas cul

turas; 

c) aproveitamento das condições de baixa umidade

relativa atmosférica e quase nenhuma precipitação na época da 

colheita da semente na região do Brasil Central (norte de São 

Paulo, Centro - Oeste de Minas Gerais e Sul de Goiás). 

A mudança do processo de colheita foi realizada 

baseada em observações práticas dos produtores de sementes. C� 

mo não existem pesquisas científicas sôbre êsses processos nas 

demais regiões produtoras de sementes de milho do mundo, êste 

trabalho foi planejado para se realizar um estudo dos efeitos 

advindos da troca do processo de colheita e do tratamento com 

fungicida sôbre as sementes de duas cultivares de milho. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Os métodos tradicionais de colheita de milho pa

ra semente, apresentam uma série de problemas de danificações 

mecânicas, que desde o início deste século vêm sendo pesquisa

dos. Entretanto o método de colheita e debulha mecânica, dir� 

tamente na lavoura, praticamente não foi pesquisado, devido as 

condições climáticas que parecem impedir o bom desempenho do 

mesmo nos países de clima temperado. Em nosso país, agora 

que as pesquisas estão se iniciando. 

BROWN (1920) relacionou as danificações no endo� 

perma com o crescimento, desenvolvimento e produtividade. Se 

meou material danificado no endosperma e sementes intactas, 

concluindo que o pêso das espigas e a produção foram maiores 

para as sementes não danificadas. Entretanto, a altura geral 

das plantas na maturação não foi afetada e as sementes danifi

cadas deram, na média geral, um maior número de espigas por 

planta. Tal fato foi explicado pelo autor como devido ao 

maior espaçamento entre plantas, resultante da menor população 

das sementes danificadas. 

MEYERS (1924) comparou em experimentos de campo 

sementes inteiras e sementes danificadas não esterelizadas e 
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esterelizadas com solução de cloreto mercúrico (2:1.000); os 

resultados mostraram que em anos desfavoráveis para a germina

ção, a população pode ser reduzida em aproximadamente 30%, nas 

populaç�es oriundas �e sementes danificadas em relação �.intaó 

tas. Entretanto em 2 anos de experimentação a redução na·popu 

lação não afetou a produção exceto nas parcelas que foram se

meadas com sementes danificadas e inoculadas artificialmente 

com Penicillium sp. 

ALBERTS (1927) provocou danificações em sementes 

de milho e estudou o efeito das mesmas·em· comparação com não 

danificadas. Verificando a absorção de umidade obser 
•. 

vou que a mesma foi maior para as sementes danificadas; o ata-

que de fungos tanto na semente armazenada quanto na semente 

plantada foi muito maior para as sementes danificadas; a injú

ria no pericarpo reduziu a germinação, o pêso do brôto e o 
1) • . - • 

crescimento da plântula. A germinação caiu drasticamente quan 

do as sementes foram conservadas em ambiente de alta umidade 

relativa; o mesmo não aconteceu para sementes conservadas em 

ambiente sêco. O pêso dos brotos em qualquer ambiente de con-
~ 

servaçao, foi significativamente maior para as sementes intac-

tas. 

LYON (1929.) comparando amostras de trigo que 

chegaram com diversos graus de danificações mecânicas, afirmou 

que a danificação mecânica causa queda da germinação devido a: 

1) aumento da taxa de respiração; 2) atividade de mi 

croorganismos que têm sua entrada facilitada pela danificação; 

3) danificação dos Órgãos vegetativos.

TATUM E ZUBER (1943) trahalhando com semente de 

milho e provocando danificações mecânicas por métodos artifi

ciais concluiram que houve uma estreita relação entre danifica 

ção do embrião, a população e a produção no campo. Os 

mesmos autores trabalhando com sementes de híbridos idênticos 
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provenientes de diferentes produtores de sementes concluiram 

que as danificações foram em larga extensão dependentes dos mé

todos de beneficiamento e que o baixo conteúdo de umidade da s� 

mente durante a debulha e outras operações aumenta a quantidade 

de danificações, sendo que essa quantidade se reduz altamente 

acima de 14% de umidade na semente. O tratamento com fungicida 

em pó, não foi um meio adequado de se conseguir boas populações 

no campo. Mais efetivo foi o uso da semente com o pericarpo in 

tacto. 

FORSYTH E VOGEL (1945) estudando a emergincia e 

produção de sementes de linho concluiram que a variação anual 

observada nas populações iniciais de linho foi consequincia das 

consideráveis quantidades de danos mecânicos, e que a fonte 

principal dessas danificações foi a debulha mecânica. O trata

mento das sementes com fungicidas deu uma proteção satisfatória 

contra as consequências das danificações mecânicas. Quanto a 

produção em si, não houve redução apreciável. Os autores expli 

caram essa pequena redução devido ao hábito de ramificação do 

linho, compensando variações amplas na população inicial e tam

bém devido a falta de competição com ervas daninhas nas parce

las experimentais. 

PINNELL (1949) conduziu um trabalho para,estudar 

os fatores genéticos e ambientais que afetavam a germinação da 

semente de milho a baixas temperaturas e chegou, entre outras 

conclusões, a de que em média os cruzamentos duplos germinaram 

melhor seguidos dos· cruzamentos simples e linhagens; grandes di 

ferenças entre linhagens foram encontradas e estas diferienças 

mostraram-se hereditárias nos cruzamentos. 

RUSH E NEAL (1951) estudando o efeito da matura

ção e outros fatores na população de milho em baixas temperatu

ras concluiram, quanto as danificações mecânicas da semente que 

a) alguns híbridos são mais suscept!veis � danificação que ou-
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tros; b) os híbridos reagem distintamente âs danificações em di 

ferentes estadios de maturação; c) as sementes tratadas com 
fungicida deram uma melhor população do que as não tratadas 

quando se compara sementes de mesma maturação. 

WORTMAN E RINKE (1951) em trabalho feito com a 

finalidade de determinar a quantidade e os tipos de injúrias in 

fringidas às sementes pelas várias fases do beneficiamento e 

correlacionar o efeito dessas danificações com o teste de frio, 

chegar�m âs seguintes conclusões: o debulhador foi a maior fon
te de danificações; as danificações variaram conforme o tipo de 

...

semente de milho testado e que essa diferença provavelmente e 

devido a características físicas e genéticas da semente. O tra 
tamente da semente com fungicida não conseguiu neutralizar o 
efeito das danificações quando comparado com a germinação de se 

mente intactas. 

MOORE (1956) em artigo que tratava da redução na 

população de culturas cujas sementes foram danificadas mecânica 
mente� relata que a danificação na semente atrasa a germinação 
e a emergência das plântulas, reduz o vigor das plântulas e au

menta a produção de plantas anormais e doentes em sementes de 

soJa e amendoim. Chamou atenção também ao fato que o tratamen

to das sementes com fungicidas ajuda a reduzir a severidade da 

danificação, mas não a neutraliza completamente. Propõe ajus
tes nas combinadas de acôrdo com o teor da umidade da semente, 
para redução das danificações mecânicas. 

ARNOLD (1959) estudando o efeito das danifica

ções da colheita sôbre a germinação da cevada, a 2 teores de 
umidade e 5 velocidades no cilindro debulhadoD e ajustes no côn 

cavo, encontrou poucas diferenças na germinação. Apesar de ter 
-

"'colhido entre 17 - 23% de umidade o autor julgou que esses ni-

veis não foram -os críticos para a colheita do cereal e por isso 

não encontrou diferenças na germinação. 
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BUNCH (1960) chamou atenção para as danificações 

mecânicas que ocorrem na colheita, transporte e beneficiamento 

das sementes. 'Destacou como fator importante o teor de umidade 
com que as sementes são manipuladas. Experimento com semente 

de milho realizado por êsse autor, usando um transportador pne� 
mático e teores de umidade de 8 a 20% em intervalo de 2%, mos
trou que a semente de milho sofreu algumas injúrias nos teores 
de 8, 10, 12 e 20%; sementes co� 14, 16 e 18% aparentemente não 
foram danificadas. 

BUNCH (1960) afirmou, em curso de extensão para 
produtores de sementes de milho, que a colheita a 17% de umida

de com uma combinada, causou mais danificações que a debulha no 
processo tradicional em que o milho é colhido e sêco em espigas 
e depois debulhado com 12% de umidade. Afirmou, também, que(� 
colheita e debulha por combinadas mostrou efeitos negativos du
rante o teste de frio, apesar de que o tratamento com fungicida· 
neutralizava alguns efeitos deste teste. O autor faz também, 
uma série de restrições quanto ao referido processo, quais se
jam: a) possibilidade de colheita acidental das linhas do prog� 
nitor masculino, b) capacidade de recebimento e beneficiamento 

da semente debulhada na lavoura. Opinou, entretanto, que uma 
espigadora - debulhadora de algum tipo seria largamente usada 
para semente de milho como as combinadas para outras culturas. 

BARRIGA (1961) estudando o efeito das danifica
ções mecânicas sôbre 41 cultivares de feijões branco chegou a 
conclusão que a porcentagem de danificação variou inversamente 
com o teor de umidade da semente na época do tratamento. Trêq 
teores de umidade foram testados: 15,5%, 12,3% e 9,7% e, no 
geral, as sementes passaram a sofrer consideráveis danos visí

veis ao nível de 12,3% ou menos. Concluiu, também, que as cul
tivares diferiram significativamente no grau de injúria sofrido.' 

FUNK et alii (1962), trabalhando com mesmo hÍbri 
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do de milho produzido por diversos certificadores e que haviam 

passado nos testes de laboratório para certificação, observaram 
que o teste de"frio detectou algumas, mas não todas as sementes 
de baixo desempenho no campo. Relataram, também, que houve am

plas diferenças entre sementes de mesmo híbrido, porém de prod� 
tores diferentes. Devido a êste fato sugeriran1--.. que considerf 
veis melhoramentospodem ser feitos no processamento da semente. 

DOUGLAS et alii (1965) estudaram os efeitos da 

colheita mecânica sôbre a germinação e o vigor das sementes ·de 
algodão e chegaram âs seguintes conclusões: 46% da semente co

lhida mecânicamente sofreu algum grau de danificação contra 11% 
da semente colhida manualmente; sementes de alguns cultivares 
foram mais susceptíveis às danificações mecânicas do que outros. 
Em m�di� de 2 anos de análises, os 'cultivares testados colhi
dos a mao, germinaram 27% a mais que 'ô,s colhidos mecanicamente. 
Os efeitos das danificações mecânicas sobre a germinação, foram 
mais severos quando as sementes foram colocadas a germinar em 
temperaturas próximas aquelas encontradas no campo na época da 
semeadura (20 ° C). 

BILANSKI (1966) estudando em laboratório a resis 
tência à danificação de diversos grãos, chegou â conclusão que 

para o milho o.tamanho, o teor de umidade e o local onde o grão 
recebe o impacto influem na sua resistência à danificação. Como 
regra, sob baixa e alta velocidade de impacto, mais trabalho 
foi exigido para danificar grãos tendo um alto conteúdo de umi

dade do que aqueles que tinham baixo teor de umidade. 

GREEN et alii U966) estudando o efeito do teor 
de umidade da semente, as condições de campo, a velocidade dq 

cilindro debulhador da combinada sôbre a qualidade da semente 
de soja, concluiram pela necessidade de rápida e cuidadosa co
lheita da soja depois de ter alcançado o teor de umidade de 
13,5%. Colhendo acima desta umidade as danificações mecânicas 
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visíveis sao pequenas mas há uma danificação interna que resul

ta em baixa viabilidade da semente. A velocidade de áproximad� 

mente 500 r.p.m. no cilindro debulhador da combinada, resultou 
em menos danificações visíveis e maior viabilidade da semente. 

STOTT (1967), em conferência sôbre "maquinária 
para colheita de sementes - presente e futuro", chama a atenção 
para fatores interessantes: as características desejáveis na es 
piga de milho, no sabugo e no colmo para melhorar a colheita me 
cânica �stão em direção oposta com o que é desejável em uma es
piga quando se deseja a produção de semente de milho; para o mi 
lho comercial se deseja espigas difíceis de serem tiradas do 
colmo, grãos que nao debulhem facilmente e colmos resistentes. 
Êsses fatores exigem um trabalho mais duro para remover as esp� 
gas e debulhar e isto ocasionará uma maior probabilidade de da
nificação na semente. Além disso o mercado para uma colhedeira 
especial para sementes é restrito em comparaçao com a colhedei
ra comercial, assim as companhias não tem interesse em fabricá
la. 

KANTOR E WEBSTER (1967), estudando os efeitos 
das geadas e danificações mecânicas sBbre a viabilidade de se

mentes de sorgo, obtiveram para as danificações mecânicas as se 
guintes conclusões: a faixa de 10 a 15% de teor de umidade foi 

a melhor para a debulha mecân�ca; quando o conteúdo de umidade 
subia acima de 20% a porcentagem de emergência abaixava progre� 
sivamente nas velocidades de debulha de 2350 e 2940 r.p.m .. 
Aumentando-se a velocidade do cilindro debulhador aumentou a 
porcentagem de sementes quebradas a um específico teor de umidà 
de e reduziu severamente a viabilidade da semente. Concluíram 
também que a quantidade de sementes quebradas em uma amostra 

deu alguma indicação da severidade da debulha, mas uma pequena 
porcentagem não significa necessariamente que não houve injú
rias internas em sementes aparentemente sadias. Encontraram, 
ainda, emergência de 70% em amostras com 8% de sementes quebra-
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das enquanto o contrôle, debulhado à mao, deu 98%. 

WAELTI e BUCHELE (1969) trabalhando com 5 culti
vares de milho, com a finalidade de determinar as propriedades 
físicas e morfológicas dos" graos e sabugos e fazer a correlação 
dessas propriedades com as danificações dos grãos como resulta
do da operação da debulha, chegaram â conclusão que as proprie
d-ades mais importantes da planta que influenciaram a danifica
ção mecânica foram: a resistência à debulha, dureza do grão, du 
reza do _sabugo. No geral, a danificação do grão estava altamen 
te relacionada com o conteúdo de umidade do grão. Desde que al 
gumas propriedades físicas como resistêncii e dureza dos grãos, 
o tamanho e outras são dependentes do conteúdo da umidade do
grão os autores propuseram que a danificação seja expressa em
termos dessas variáveis muito mais do que do conteúdo de umida-

de. ( 

ABRAHÃO (1971) estudando o efeito· de danificações 
mecânicas em sementes de feijoeiro concluiu que o efeito das da 

nificações mecânicas sôbre a germinação e o vigor dependem da 
variedade, e para cada variedade foi função do número de cho

ques e que estes efeitos foram imediatcs sôbre a germinação e o 
vigor das, variedades estudadas. 

FISCUS et alii (1971), estudando as danificações 
físicas dos grãos causadas por várias técnicas de manipulação, 
chegaram entre outras conclusões que o milho sofreu mais que
bras que a soja e esta que o trigo. A queda de grãos a alturas 
maiores que 1.2, 5 m causaram maiores quebras que transportadores 
pneumâticos,eelevadores de caneca. A quebra, também, foi maior 
à baixas temperaturas e umidades, mas a recomendação para êste 

problema, que é manipular os grãos a altas temperaturas e con
teúdo de umidade, contradiz as recomendações para o_ armazenamen 
to s-eguro dos grãos. 
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ALMEIDA (1972) estudando as danificações mecâni

cas em sementes de feijoeiro concluiu entre outros fatos que a 
trilhagem mecânica de plantas de feijão provocou quebras nas se 

mentes, que aumentaram com a velocidade do cilindro e com a di-
minuição no teor de umidade das sementes; que houve efeitos 
imediatos e latentes de danificações mecânicas provocados pela 
trilhadeira; para as três variedades testadas o vigor foi sem-

-

pre maior para sementes armazenadas em camara seca, com temper� 
tura e umidade relativa. baixas. 

KELLER et alii (1972) relacionaram as danifica
çoes nos grãos de milho, devido a altas velocidades de impacto, 
com o conteúdo de umidade, velocidade de impacto tipo e ângulo 
da superfície de impacto. Concluiram que para os conteúdos de 
.umidade testados, que variaram de 22,3 a 12,3% as danificações 
aumentaram ã medida que a umidade decresceu. Na faixa de 19,1 

a 22,2ia porcentagem de danificação foi similar; enquanto que 
a teores abaixo de 15,25% a quantidade de danificações aumentou 

visivelmente. 

PICKETT (1973), estudando as danificações e per
das durante a colheita de feijão, concluiu que as condições 
excelentes para a debulha do feijão são na faixa de conteúdo de 

umidaqe do grão entre 17 e 20% e velocidade do cilindro debulha 
dor de 450 a 685 r.p.m .. Abaixo desse teor de umidade e acima 
dessa velocidade as danificações aumentaram significativamente. 

HOKI E PICKETT (1973) estudaram �danificações 
mecânicas durante o impacto do grão de feijão isolado, para de
terminar a importância relativa da velocidade de impacto, tama
nho, temperatura, orientação durante o impacto e o conteúdo de 
umidade. O conteúdo de umidade foi um fator de grande importâ� 
eia no contrôle do processo de danificação. Um decréscimo na 
umidade de 17,8% para 15,1% ... e depois para 10�6% aumentou signifi 
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cativamente a fragilidade do feijão. Feijão com baixo conte6do 

de umidade foi muito susceptível ao partimento quando o impacto 
foi lateral; segundo os autores isto aconteceu provavelmente de 
vide ou ao espaço entre os 2 cotiledones ou a rupturas internas 
nos cotiledones. 

BRASS E MARLEY (1973) estudando um novo cilindro 
debulhador de borracha para milho em comparaçao com o cilindro 
tradicional de barras, concluíram que para ambos os cilindros 
debulhadores a porcentagem mínima de danificações ocorreu a teo 
res de umidade de 19% e que o conteúdo de umidaqe do grão foi a 
mais importante variavel afetando o nível de danificação causa
do pelo debulhador de borracha e o Único parâm-etro significati
vo da máquina, foi a velocidade do debulhador. 

GRINSPUN (1974) estudando a germinação e o vigor 

de sementes de feijão Macaçan (Vigna sinensis L) submetidas à.

injúrias mecânicas sob dois teores de umidade obteve resultados 

que oTovar..am a concluir entre outros fatos que: 1) As injúrias 
mecânicas se constituíram em importante fator de depreciação da 
qualidade das sementes; 2) Conforme a cultivar estudada houve 

menor ou maior sensibilidade às injúrias; 3) Os teores de umi
dade iniciais· ·ocasionaram diferenças no comportamento das semeE_ 
tes, apresentando no teor mais elevado, menores efeitos, tanto 
imediato quanto latentes. 

HALL (1974) estudou as danificações que ocorriam 
durante a manipulação do milho e da soja. Para a manipulação 
do milho chegou� conclusão, que o mínimo de danificações ocor
re quando é manipulado na faixa de umidade de 20 a 24%. 

CRAIG (1977) cita que, em anos recentes, com o d� 
senvolvimento de novo tipo de debulhadores, a semente de milho 
tem sido colhida tal como milho comercial; para isso afirma que 
é necessário que o teor de umidade esteja abaixo de 20% e que 0

campo de produção esteja livre de plantas fora de tipo. Assim, 
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estudos comparativos feito pela Funk Seeds Internacional (não 

publicados), indicam não mais e frequentemente menos danifica
çoes mecânicas.nas sementes debulhadas diretamente no campo com 
teor de umidade abaixo .de 20% .

.. 
As danificações mecânicas facilitam a penetração 

e o desenvolvimento de fungos durante todas as fases após a co
lhêita: beneficiamento, armazenamento e posterior semeadura da 

semente danificada. Inúmeros trabalhos relacionam a importân

cia do tratamento das sementes como forma de minimizar os efei
tos da� danificações mecânicas. 

KOEHLER (1935) trabalhando com semente de milho 
dentado, relata que perfurações na coroa da semente causou 12 a 
16% de perda na produção enquanto removendo-se o pericarpo da 
semente em toda a coroa resultou na perda. de 18 a 23%; um corte 
no pericarpo da semente, no lado oposto ao embrião, no endospeE 

ma córneo, não causou prej uizo ·à pOpulação ou � produção. A 
inoculação no campo mostrou que, em solos Úmidos: Aspergilus 
flavus e A. tamarii causaram marcante injúria à semente com pe
ricarpo danificado na coroa. Em condições de solo sêco, as se
mentes injuriadas na coroa sofreram ataque de Gibberella saubi
netti. Penicillium oxalicum foi muito ativo em se�entes danifi 

cadas na coroa sob ambas as condições de umidade do solo. O 
tratamento das sementes com fosfato-etil-mercúrio, praticamente 

preveniu todas as perdas de população ou de produção referentes 
às sementes injuriadas no pericarpo. 

VIEGAS (1945) investigou durante 5 anos o efeito 
de 4 fungicidas sôbre a germinação, número de plantas acamadas, 
sanidade das espigas e produção. Não houve nenhum efeito posi
tivo do tratamento das sementes com os diversos fungicidas sô
bre as vari�veis testadas. 

HOPPE (1948) estudando 2 fungicidas mer.curiêis ·�em 
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milho, para proteção de danificações mecânicas, che;ou à concl� 

sões interessantes: a) as sementes que apresentavam injúrias na 
coroa e na base não mostraram sinais de fitotoxicidade na emer 

gência e germinaram normalmente; b) as sementes que apresenta
vam injúrias no embrião ou perto dele, ao serem tratadas e arma 
zenadas com os fungicidas mercuriais, nas dosagens indicadas c�, _ 
mercialmente, apresentavam sérios sintomas de fitotoxicidade; 
c) os sintomas de fitotoxicidade estavam correlacionados com o
armazenamento da semente danificada e tratada pois as sementes
danificadas e tratadas no dia do plantio germinaram normalmente,
inclusive ambos fungicidas mercuriais deram boa proteção.

CROSIER (1958) obteve para 100 lotes de sementes 
-

de milho armazenados durante 1 ano os seguintes resultados me-
dios: a) germinação feita em papel toalha e sob condições 
ideais: com Arasan 96, 9%, com Oaptan 97, 9% e e;-em tratamento 88, 3%. 

Os resultados obtidos para o teste de frio foram respectivamen
te: 60,1%, 86,9% e 10,6%, indicando a importância do tratamento 
da semente com fungicida. 

,}-DALE (1959) em experimento com milho que testava 
sementes sadias, sementes com pericarpo danificado na coroa e 
sementes injuriadas na região da radícula e uma série de 6 fun

gicidas existentes no mercado, obteve ótima proteção com todos 

os fungicidas .no teste de frio e no campo. Para o teste de 

frio a média para as sementes tratadas foi a seguinte: sementes 
sadias: 46,7%, sementes danificadas na coroa: 48,4% e sementes 
danificadas na radícula: 48,7% enquanto que para os mesmos 
tipos de sementes sem proteção de fungicida as médias foram res 
pectivamente: 39,0%, 4,0% e 6,5%. 

ANDREWS (1962) chama a atenção para o tratamento 
das,sementes com fungicidas observando que deve ser tratada: a) 
quando está danificada, b) quando o solo da semeadura está 
frio e Úmido, c) quando o solo está sêco; e) mesmo sob condi-
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çoes favoráveis para germinação das sementes o tratamento é ain 

da benéfico. 

---/_ MCKEEN E MACDONALD (1976) realizaram experimento 

em que provocaram artificialmente injúrias à sementes de milho 
pelo corte de porção da coroa e pela agitação pneumática das se 

mentes em dispositivo experimental. Apesar de visualmente a da 
nificação pela agitação t_er se mostrado menos severa em compar� 
çao com o corte da coroa, na germinação em condições de campo 
aconteceu justamente ao contrário quanto a emergência. Em con
dições de clima frio e Úmido a emergência ainda foi menor do 
que a semente semeada em clima quente. Quando as sementes inj� 
riadas foram tratadas com fungicida CBenlate T ou eaptan) a 
emergência em qualquer condição de tempo foi praticamente idên
tica à das sementes sadias. 
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4. MATERIAIS E MfTODOS

4.1. Cultivares

Trabalhou-se com sementes comerciais de duas cul 

tivares de milho: Ag 152 R e Ag 259. O primeiro pertencente 

ao grupo de híbrido duplo mole resultante do cruzamento de li

nhagens tropical puro e o segundo de híbrido duplo semi-duro, 

resultante do cruzamento de linhagens americanizadas. As se

mentes no entanto são do grupo mole, pois os híbridos simples 

que funcionam como progenitores femininos em ambos os casos 

pertencem ao grupo mole. 

Para o híbrido Ag 152 R, as sementes foram obti

das em um dos campos de produção de sementes da Companhia Se

mentes Agroceres S/A, com Unidade de Produção localizada em 

Santa Cruz das Palmeiras, S.P.; as do Ag 259 foram obtidas em 

campos de produção de sementes da mesma Companhia na Unidade 

de Produção de Capinópolis, M.G .. 

4.2. Teores de Umidade 

As sementes foram colhidas com dois teores de 

umidade: aproximadamente 18% (U1) e 13% (U2), conforme quadro

1. Para o Ag 259, em Capinópolis, a primeira colheita foi rea

lizada em 15/04/1976 e a segunda colheita em 13/05/1976. Para

o Ag 152 R, em Santa Cruz das Palmeiras, a primeira colheita

foi realizada em 19/04/1976 e a segunda colheita 15/05/1976. O

mesmo campo foi usado para se obter os diferentes teores de

umidade. O que se fez, foi esperar a obtenção do nível desejá

vel de umidade.
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4.3. Métodos de Colheita 

As colheitas de sementes foram realizadas con

forme os seguintes métodos: 

M1: colheita manual, despalhamento manual, seleção. fenotÍpica

e de sanidade de espigas, debulha manual. 

M2: colheita manual, despalhamento manual, seleção fenotípica

e de sanidade de espigas, debulha mecânica (processo tra

dicional nas Unidades de Produção) . 

M3: colheita manual, debulha em debulhador estacionário aco

plado a trator. 

M4: colhei ta mec-ânã:ca das sementes diretamente na lavoura.

Para o teor de umidade de 18%, após a colheita 

as sementes foram secas à sombra. O debulhador usado em M2
foi o da Unidade de Produção·de Sementes Agroceres, em Santa 

Cruz das Palmeiras já descrito por SILVEIRA (1974) usando-se 

no seu cilindro debulhador 600 r.p.m. Para M3 usou-se um d�

bulhador Penha Edalta 700 acoplado à trator MF 65 funcionando 

com 900 r.p.m. no eixo debulhador. Para M4 usou-se uma co 

lheitadeira Penha de uma linha acoplada a trator MF 65 funcio 

nando com 900 r.p.m. no eixo debulhador. 

A seguir todos os tratamentos foram submetidos 

a análise de pureza física segundo as Regras para Análise de 

Sementes (BRASIL, M.A., 1976) e os resultados encontram-se no 

quadro 2. Após a análise de pureza cada amostra original de 

cada tratamento foi subdividida em duas subamostras de 4 kg 

cada uma. 

4.4. Tratamento das Sementes 

Na primeira subamostra foi aplicado uma mistura 

em pó de CAPTAN 75% (N- triclorome-tiltiotetra-hidroftalimida) 

+·DDT 50% (Dicloro - difenil - Triclero - etano). Na se 
-

gunda subamostra foi aplicada a mistura em po de 10% DDT + 1% 

Parathion na proporção de 1:1.000. 

As 
,.. _,. . 

sementes ao contrario do processamento nor 
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mal de uma Unidade de Produção em que passam através de pro

cesso de pré-limpeza, limpeza, classificação e tratamento com 
fungicida e inseticidas, só sofreram esta Última operaçao. 

Devido a subdivisão, para serem ou não tratados 
com fungicida, apresentamos no quadro 3 a identificação de to 
dos os tratamentos. 

4.5. Armazenamento 

Os materiais dos tratamentos foram acondiciona
dos em sacos de aniagem e mantidos em condições normais de ar
mazenamento da Unidade de Produção de Santa Cruz das Palmeiras 
durante o período experimental, que se extendeu de abril de 
1976 até maio de 1977. 

4.6. Testes de laboratório durante a fase de armazenamento 

Realizaram-se no Laboratório de Análise de Semen 
tes da Unidade de Produção de Sementes Agroceres S/A. Testes 
de germinação (quatro épocas), em maio e outubro de 1976 e em 
janeiro e maio de 1977. 

As sementes correspondentes a cada um dos trata
mentos também foram analisadas quanto ao teor de umidade, :se
mentes quebradas e sementes danificadas, logo após a colheita 
e debulha. 

a) Determinação do teor de umidade

Efetuada em estufa marca Fabbe� modelo 119, a 
1os

º
c durante 24 horas, segundo prescrições das Regras para 

Análise de Sementes (BRASIL, M.A., 1976). 

b) Teste de germinação
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Utilizou-se para substrato papel Kraft pardo ab 

sorvente neutro (para germinação) fabricado pela Cia. Fabric� 
dora de Papel, S.P .. As repetições, de 50 sementes cada uma, 
foram colocadas para germina� à temperatura constante de 30°C 
em germinadorBiomatic tipo CTE n9 187; foram realizadas duas 
interpretações dos testes aos 4 e 7 dias após a instalação, 

· conforme os critérios das R.A.S. (BRASIL, M.A., 1976) e foram
analisadas ·es:t-ati.sticamente.

c) Sementes quebradas

-

Para todos os tratamentos foi determinado o pe-

so em gramas de sementes q:ue15radas aproveitando-se a análise 
de pureza inicial. Considerou-se como quebrada qualquer fra 
ção de semente encontrada na amostra. Os resultados se encon 
tram no quadro 2, expressos em porcentagem e não sofreram anã 
lise estatística. 

d) Sementes danificadas

As danificações mecânicas foram determinadas, 
retirando-se 100 sementes ao acaso após o teste de pureza e 
colocando-se essas sementes em solução de tintura de iodo a 
4% durante cinco minutos e observando-se a presença de trin-

.cas pela formação de coloração azul. O número de sementes da 
nificadas se encontra no quadro 4 e os resultados não sofre
ram análise estatística. 

4 ./7 • Experimentos de campo 

tstes experimentos foram instalados em três lo
calidades: Fazenda Agroceres em Santa Cruz das Palmeiras, SP, 
Fazenda Santa Rita em Santo Antônio da Platina, Pr. e Granja 

Agroceres em Não me Toque, R.G.S., em áreas onde são realiza-
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dos os testes de experimentação de Sementes Agroceres S/A. O 

solo de Santa Cruz das Palmeiras é classificado como Latosol 

Vermelho Escu�o-Orto, o de Santo Antônio da Platina como Terra 

Roxa Estruturada e o de Não me Toque como Latosol Vermelho uni 

dade de mapeamento Passo.Fundo, fase argilosa. 

O delineamento experimental adotado foi o de blo 

cos ao acaso, com 4 repetições. Cada parcela foi representada 

por uma linha de 10,0 m de comprimento, espaçada de outras li 

nhas de 1,0 m. A semeadura foi realizada em covas distancia

das 0,50 m uma da outra colocando-se 4 sementes por cova e de� 

bastando-se para 2 plantas por cova. Obteve-se a população mé 

dia de 40.000 plantas/ha. 

A adubação usada e as épocas de semeadura foram 

as seguintes: 

a) em Santa Cruz das Palmeiras: 200 kg/ha da fórmula 05:20:05

no sulco de plantio e 30 kg/ha de nitrogênio em cobertura
.. 

aos 50 dias apos a semeadura; Data da Semeadura: 17/ 1 1/1976;

b) em Santo Antônio da Platina: 300 kg/ha da fórmula 04:34: 11

no sulco de plantio e 60 kg/ha de nitrogênio em cobertura
.. 

aos 52 dias apos a semeadura; Data da Semeadura: 10/09/1976;

cl em Não me Toque: 500 kg/ha da fórmula 10:28:20 a lanço e i_!! 

corporado em grade de discos na véspera da semeadura e 34 

kg/ha de nitrogênio em cobertura aos 55 dias após a semeadu 

ra; Data da Semeadura: 03/ 12/1976. 

O desbaste foi realizado ao acaso entre 20 e 30 

dias após a semeadura sempre com solo Úmido. 

Os experimentos foram conduzidos com todos os 

tratos culturais necess&rios para que a cultura tivesse o me

lhor desenvolvimento possível. 

Os dados de temperatura e precipitação pluvial 

anotados onde foi possível acham-se nos quadros 7, 8, 9, 10, 

1 1  e 12. 

4.8. Dados colhidos dos experimentos de campo 
. 
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Do experimento de Santa Cruz das Palmeiras fo

ram obtidas determinações de velocidade de emergência das 

plântulas, emergência aos dez dias após a semeadura, altura de 

plantas na inserção da Última folha, altura da inserção da es 

piga superior,população"final com número de plantas acamadas 

-f quebradas, número e pêso de boas espigas e número de espi

gas estragadas. 

Em Santo Antônio da Platina com exceção dos da 

dos de velocidade de emergência das plântulas foram anotados 

todos os outros. 

Em Não me Toque nao foi anotado a velocidade de 

emergência das plântulas, emergência aos déâ dias após a seme� 

dura; a altura de plantas foi anotada incluindo-se o pendão e 

os ·demais dados foram anotados tal como em Santa Cruz das Pal 

meiras. 

a) Dados de emergência das plântulas

Foram feitas contagens diárias das plântulas 

emergidas até a obtenção de número constante para cada uma 

das parcelas. Os dados da velocidade de emergência foram ob

tidos segundo MAGUIRE (1962): 

V .E. = + + • • • • +
N n
Dn

onde 

V.E = velocidade de emergência; N1, N2, Nn: número de plantas

emergidas na primeira, segunda e Última contagens, respectiv�

mente; D1, D2, Dn: número de dias da semeadura à primeira, se

gunda e Última contagens, respectivamente. 

Os dados de número de plantas emergidas por pa� 

cela foram obtidos dez dias após a semeadura. 

b) Altura das plantas



24. 

Para essa determinação foram avaliadas, nove 

plantas por parcela, sistematicamente as plantas situadas no 
lado direito"das covas números 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 
18. Foi tomada a medida, em metros, da distância entre a su
perfÍ�ie do solo e a b.a,se da l&rnina da Última folha, após
o florescimento completo, calculando-se a seguir a média ari:t
mética, por parcela, das alturas obtidas. Para o experimento

em Não me Toque, o critério adotado foi o mesmo com exceçao
do ponto de medida que passou a ser a extremidade final do

pendão.

c) Inserção da espiga superior

Em todos os experimentos, foram avaliadas nas 
mesmas 9 plantas escolhidas para se determinar a altura média 

das plantas, a inserção da espiga superior, medida em metros, 
entre a superfície do solo e o ponto de inserção do pedúnculo 
da espiga superior no colmo, calculando-se a seguir a média 
aritmética por parcela. 

d) Número total de plantas

Foi o número de plantas encontrado por parcela 
no momento da colheita. 

e) Número de plantas quebradas· +. acamadas

Foi o número de plantas quebradas, abaixo da in 

serção da espiga superior, encontrado por parcela e foram con 
sideradas acamadas as plantas que estivessem, na mesma oca� 
sião, com um ângulo de inserção menor que 45 ° em relação a su 
perfície do solo. 

f) Número de boas espigas
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Em cada parcela foi anotado o número de espigas 

isentas de podridões e ataque de pragas. 

g) Numero de espigas estragadas
,,, 

Foram aquelas que apresentaram sinais de podri
dão e ataque de pragas em cada parcela. 

h) Colheita das Espigas (produção)

A colheita das espigas se processou em Santo An�
tônio da Platina aos 187 dias ,após a semeadura (16/03/1977), 
em Santa Cruz das Palmeiras, 142 dias após a semeadura 
(18/03/1977) e em Não me Toque, 161 dias após a semeadura 
(13/05/1977). As espigas foram colhidas, despalhadas, seleci� 
nadas e pesadas em balança Filizola com capacidade para 20 kg 
e sensibilidade de 50 g. 

Para efeito de correção de umidade a mesmo nível 
entre os diversos tratamentos, foram amostradas as diversas 
parcelas da primeira repetição e determinada a umidade de cada 

� ~ otratamento pelo metodo padrao da estufa a 105 C durante 24 ho-
ras. Os diversos tratamentos tiveram seus pesos em espigas 
despalhadas corrigidos para a umidade de 13% pela fórmula cita 
da por TAVARES (1972): 

p = 

p 
c 

( 1 - U )o 

( 1 - u
1

) 

onde: 

P = pêso corrigido, Pc = pêso colhido, U
0 

= umidade de colhei
ta e u

1 
= umidade de correção. 

4.9. Métodos Estatísticos 

Os dados obtidos para cada local de experimenta

ção foram analisados separadamente. Para a germinação em labo 
ratório procedeu-se a análise conjunta das 4 épocas, segun-
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do esquema apresentado no quadro 5. Para os resultados obti

dos no ensaio de campo, o esquema adotado na análise dos da
dos se encontra no quadro n9 6. Em ambos os casos se utili
zou o método de Tukey para a comparação entre as médias de 
tratamentos. Letras mi�úsculas (a, b, c) foram usadas para 
mostrar diferenças mínimas significativas entre médias dispo� 

tas em coluna (sentido vertical) e as maísculas (A, B) foram 
para as comparações em linha (sentido horizontal). 

Quadro 1 . Teor de umidade das sementes colhidas para o ex 

perimento. 

Híbrido 

Métodos de Colheita Ag 152 R Ag 259 

u2 Ul Ul u2

Ml 12,4 18,1 18,8 12,7 

M2 12,3 18,2 18,4 12,2 

M3 12,0 18,8 18,7 12,7 

M4 12,2 18,4 19,5 12,4 



·Quadro 2.

Tratamentos 

Ml Ul

M2 Ul

M3 Ul

M
4-

Ul

Ml u2

M2 u2

M3 u2

M
4-

u2

27. 

Porcentagem de pureza física e sementes quebradas 

obtidas para os diversos tratamentos 

Pureza Física Sementes Quebradas 

Ag 152 R Ag 259 Ag 152 R Ag 259 

99,9 99,9 

98,2 98,8 1,2 1,2 

98,1 96,5 1,7 2, 6' 

97, 4- 92,0 2,5 7.., 6 

99,9 99,7 

99,6 98,0 0,2 1,8 

98,7 9 7, 4- 1,2 2,0 

95,8 95,1 4-, o 4- ' 3
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Quadro 3 • Identificação global dos tratamentos, envolvendo 

dois cultivares, quatro métodos de colheita, dois 

teores de umidade e aplicação ou nao de fungicida. 

N9 Descri�ão 
. 

dos Tratamentos 

1 Ag 152 R M
l 18% de umidade sem fungicida

2 li li li " li li com li 

3 li li M2
" " li sem li 

4 li li li " " li com " 

5 li li M3
li li li sem li 

6 li li li li " li com " 

7 li " M4
" " " sem " 

8 " li " li " li com li 

9 " li Ml 13% de umidade sem " 

10 " " " " " li com " 

11 li li M2
" " li sem " 

12 li li " " " li com " 

13 li " M3
" " li sem " 

14 li li li " " li com li 

15 li " M4
" " li sem li 

16 " li " " " li com li 

17 Ag 259 Ml 18% de umidade sem fungicida 

18 " li " " " li com li 

19 " li M2
" " li sem " 

20 li li " " " li com " 

21 li li M3
" li li sem " 

22 " li " " " li com " 

23 " li M4
" " li sem li 

24 li " " " " li com li 

25 li " Ml 13% de umidade sem li 

26 li li " " " " com " 

27 li li M2
" " " sem " 

28 li ,11 " " " li com li 

29 li li M3
" " li sem li 

30 li li " " li li com li 

31 li li M4
" " li sem li 

32 li li li " " li com li 
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·Quadro 4- . Número de sementes que apresentaram sinais de dani

ficação após colocação em solução de tintura de 

iodo. 

Tratamentos Número 

Ag 152 R Ml 18% de umidade 01 
li li li M2

ti li li 11 
ti li li M3

li li li 24-

li li li M
4-

li li li 31 
li li li Ml 13% de umidade 02 
" li li M2

li li li 12 
li li ti M3

li li li 34-
li li li M

4-
li li li 60 

Ag 259 Ml 18% de umidade 03 

li li M2
li li li 34-

li li M3 
li li li 22 

li li M
4-

" li li 30 
li li Ml 13% de umidade 03 

li li M2
li li li 1.3 

ti ti M3 
ti li li 15 

li li M
4-_ 

li 11 " 24-



Quadro 5. Esquema da análise de variância para a análise 

conjunta das épocas dos testes de germinação. 

Causas de Variação Graus de Liberdade 

Métodos de colheita ( M ) 3 

Teor de umidade ( u ) 1 

fpocas ( E ) 3 

M X U 3 

Resíduo 21 

TOTAL 31 

30.
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Quadro 6. Esquema da an�lise de vari�ncia dos dados obtidos 

no ensaio de campo. 

Causas de Variação Graus de Liberdade 

Blocos ( B ) 3 

Fungicida ( F ) 1 

Método de Colheita ( M ) 3 

F X M 3 

M D F1 3 

M D F
-2

3 

F D M1 1 

F D M2 1 

F D M3 1 

F ·n M 4 1 

Teor de Umidade ( u ) 1 

F X U 1 

U D Fl 1 

U D F2 1 

F D U1 1 

F D u2 1 

M X u 3 

U D M1 1 

U DM2 1 

u D M3 1 

U D M4 1 

M D u1 3 

M D u2 3 

F X M X u .3 

Resíduo 45 

TOTAL 63 
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Quadro 7. D ados de temperaturas mínimas e máximas <
º
e) obtidos 

no ensaio de campo de Santo Antônio d a  Platina - Pr 

Dia SEI' 76 OVI' 76 NOV 76 DEZ 76 JAN 77 FEV 77 MARÇO 78 

Min Max Min Max Min M3x Min M3x Min Max Min Max Min Max

1 14,2 29,9 16,2 26,2 17,2, 30, 7 20,8 24,8 18,7 32,9 21,5 28,5 19, 7 37,0 · 

2 11,7 31,0 14,0 24,6 18,4 31,5 21,2 31,9 18,5 33,2 21,1 29,5 19,2 30,9 

3 10,9 31,4 13,0 28,0 17,7 33,0 19,3 34,0 19,7 32,0 19,9 31,9 19,2 30,2 

4 12,0 32,0 13,8 30,8 19,2 26,5 21,1 34,8 20,7 29,8 20,6 31,5 19,6 32,7 

5 15,2 25,5 15,4 25,1 19,7 29,5 19,8 33,6 20,5 25,5 20,8 30,1 18,8 33,7 

6 14,1 19,4 13,6 24,6 16,5 24,7 18,7 35,2 20,2 28,0 21,2 34,0 21,1 36,2 

7 14�8 17,8 12,2 26,6 10,7 27,0 21,1 32,4 19,2 24,0 21,2 34,5 19,8 34,9 

8 12,6 16,7 14,6 27,7 12,0 28,7 20,8 28,6 19,7 24,8 20,2 35,5 21,2 35,7 

9 10,1 22,4 16,8 25,3 13,2 31,0 18,7 26,9 20,3 28,3 20,2 36,0 19,6 35�0 

10 11,4 23,4 16,7 27,0 15,0 32,9 15,4 27,9 20,8 28,7 20,8 36,8 19,7 35,5 

11 16,2 22,8 14,6 28,1 16,7 33,5 16,0 31,9 20,3 34,4 19,3 34,5 19,6 37,4 

· 12 12,4 21,6 12,8 29,0 16,8 33,5 19,7 32,5 19,4 33,5 19,8 34,2 21,3 35,7

13 14,1 22,9 13,8 31,0 18,2 30,0 19,6 34,0 19,2 33,8 20,6 35,0 19,5 36,5

14 15,1 21,5 15,2 33,4 15,1 31,8 19,8 33,6 20,6 34,3 20,4 34,8 21,2 36,0 

15 13,7 16,4 17,1 35,1 15,1 31,8 20,2 29,9 20,2 33,0 20,7 33,3 20,8 36,0 

16 14,3 24,1 18,7 34,2 18,2 31,2 18,3 23,6 19,6 31,3 21,2 35,0 -

17 9,7 27,3 16,7 33,0 18,6 32,4 18,7 29,1 19,7 28,2 21,3 36,0 -

18 12,7 30,0 18,6 26,4 20,1 32,9 18,5 29,7 20,3 30,0 20,8 36,0 -

19 14,2 25,4 18,4 27,4 21,9 32,6 15,3 32,1 21,6 30,0 19,2 35,4 -

20 12,8 25,2 16,1 23,7 20,1 29,9 17,1 32,7 20,2 30,0 21,4 35,0 -

21 ·12,6 30,4 13,3 23,0 18,4 30,0 19,7 30,1 17,7 31,5 20,8 34,9 -

22 14,7 30,0 12,4 27,3 15,2 30,8 19,8 30,5 17,3 33,5 20,4 35,2 -

23 16,0 29,2 14,4 30,0 16,9 33,4 20,128,1 19,7 26,5 23,6 34,0 -

24 16,5 27,0 15,2 32,0 18,2 34,1 20,7 31,6 23,3 33,7 19,7 34,3 -

25 14,4 25,5 17,0 31,0 18,6 30,9 21,4 29,5 20,8 33,5 19,4 35,0 -

26 14,8 18,9 17,7 28,4 19,6 31,7 21,2 28,5 20,7 30,2 19,2 35,0 -

27 16,1 19,6 17,8 30,3 19,6 32,1 20,4 31,7 21,8 30,7 10,1 36,0 -

28 14,7 25,8 17,0 32,0 19,4 32,1 20,2 28,4 22,128,9 18,8 35,8 -

29 13,7 30,0 16,8 32,0 19,6 31,4 19,8 30,3 22,2 30,1 -

30 13,1 31;2 16,7 31,5 19,7 30,9 15,1 31,8 22,7 34,2 

31 18,3 25,5 19,3 31,4 21,7 32,0 

M:t1)IA 13,6 25,9 15,6 28,7 17,5 31,1 19,3 30,7 20,3 30,7 20,2 34,2 20,0 34,9 
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Quadro 8. Dados das médias de temperaturas mínimas e máximas 

<
º
e) obt idas no ensaio de campo de Não me Toque -

.R.G.S. 

DEZ 76 JAN ::/7 FEV 77 MAR 7 7  ABR 77 MAIO 78 

Mt:DIA DAS 

MfNIMAS 15,7 18,3 18,6 16,5 12,9 10,8 

Mt:DIA DAS 

MÁXIMAS 27,4 27,3 30,1 27,6 22,7 21,3 

Quadro 9 . Dados de precipitação (mm) obt i dos no ensaio de cam-

po de Não me Toque R.G.S. 

Dez 76 Jan 77 Fev 77 Mar 77 Abr 77 Maio 77 

N9 de dias e/precipitação 5 12 13 7 4 4 

Total de precipitação 218 214 204 196 66 64 
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Quadro 10. Dados de temperaturas mínimas e máximas <
º
e) obtidos 

no ensaio de campo de Santa Cruz das Palmeiras - SP 

DIA OUT 76 ·NOV 76 DEZ 76 JAN 77 FEV 77 MAR 77 

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16-

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

18 

16 

16 

16 

19 

17 

14 

16 

20 

20 

20 

16 

16 

18 

21 

22 

22 

22 

18 

18 

17 

16 

20 

20 

22 

22 

20 

20 

27 21 

25 21 

27 20 

27 24 

27 21 

24 19 

24 19 

26 16 

26 20 

26 20 

26 21 

26 21 

26 20 

29 20 

30 20 

31 18 

31 22 

31 22 

26 22 

22 22 

22 22 

24 19 

22 19 

22 20 

27 

27 

26 

28 

22 

21 

20 

20 

30 ·22

30 20 

29 23 

29 23 

27 23 

27 21 

27 23 

26 24 

26 21 

28 18 

30 20 

29 20 

24 21 

24 23 

24 22 

29 21 

29 20 

31 19 

27 19 

28 19 

28 21 

22 19 

28 20 

29 21 

28 

27 

27 

27 

21 

21 

19 

19 

29 

28 

30 

29 

29 

30 

30 

30 

24 

24 

24 

24 

28 

29 

26 

25 

22 

26 

26 

28 

29 

29 

29 

29 

28 

28 

27 

27 

20 30 22 

20 30 21 

21 29 22 

20 29 22 

22 28 21 

22 24 21 

18 25 21 

20 27 21 

20 27 21 

20 32 24 

20 32 23 

23 30 21 

21 32 21 

20 30 20 

20 33 20 

20 33 21 

21 29 21 

23 27 26 

22 27 26 

20 27 26 

19 29 26 

21 29 26 

21 29 22 

21 32 20 

24 

24 

21 

21 

30 

29 

29 

28 

22 

20 

20 

21 

29 20 28 21 27 19 29 21 28 

30 20 28 20 28 20 27 21 28 

31 20 28 20 30 23 27 

29 

32 

32 

33 

33 

33 

35 

32 

33 

33 

31 

32 

32 

31 

31 

32 

33 

31 

31 

31 

32 

32 

32 

31 

32 

32 

32 

32 

23 

23 

21 

22 

22 

22 

21 

21 

21 

23 

24 

22 

22 

23 

23 

24 

22 

21 

32 

32 

32 

29 

28 

28 

32 

32 

31 

31 

30 

30 

30 

31 

31 

32 

32 

31 

MÉDIA 18,8 26,5 20,5 27,5 20,8 27,6 21,0 29,0 20,8 32,0 22,2 30,8 



Quadro l:t.. Dados de precipitação (mm) obtidos 

po 

DIA SET 76, 

1 

2 

3 

4 15,0 

5 3,0 

6 29,0 

7 43,0 

8 1,0 

9 

10 

11 

12 15,0 

13 3,0 

14 1,0 

15 18,0 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 2,0 

23 

24 

25 

26 31,0 

27 7,0 

28 

29 

30 

31 

TOTAL 186,0 

de Santo Antônio da Platina Pr. 

OUT 76 

45,0 

28,0 

3,0 

5,0 

14,0 

43,0 

9,0 

1,0 

61,0 

209,0 

NOV 

. 
-

76 

9,0 

8,0 

42,0 

15,0 

12,0 

3,0 

17,0 

20,0 

5,0 

131,0 

DEZ 76 JAN 77 

15,0 

39,0 

5,0 54,0 

42,0 

11,0 

6,0 

29,0 20,0 

3,0 

0,7 

3,8 

7,0 1,5 

3,5 2,0 

24,0 16,0 

14,0 5,0 

11,5 

-: 

36,0 

3,0 5,5 

24,0 

61,0 9,5 

16,0 1,5 

2,8 

15,0 2,0 

291,5 197,8 

35. 

no ensaio de cam 

FEV 77 MAR 77 

2,0 11,3 

23,6 

1,0 1,7 

5,4 

0,8 

19,5 

1,8 

15,5 

2,0 

1,5 

71,1 15,0 
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Quadro 12. Dados de precipitação (mm) obtidos no ensaio de 

campo de Santa Cruz das Palmeiras - S.P. 

DIA OUT 76· NOV 76 DEZ 76 JAN 77 FEV 77 MARÇO 77 

1 11,4 20,3 0,5 

2 0,7 

3 1,4 

4 22,1 18,0 39,7 2,7 

5 4,9 16,7 5,1 10,8 

6 0,2 18,9 20,4 

7 4,8 1,6 

8 17,0 11,0 

9 34·;9- 1,4 

10 0,9 

11 

12 1,9 

13 0,7 

14 0,5 17,8 

15 2,1 24,0 1,6 

16 17,1 34,8 15,9 

17 16,7 0,5 

18 9,4 1,1 20,8 1,8 1,7 

19 2,2 42,0 13,8 74,8 

20 0,3 4,6 19,3 1,0 

21 32,3 

22 1,5 

23 5,0 7,9 10,7 

24 14,0 25,8 

25 6,4 5,0 4,0 

26 9,7 17,5 16,8 31,0 

27 1,0 34,2 3,9 

28 9,5 4,6 14,2 

29 

30 22,2 

31 33,3 26,9 

TOTAL 122,4 171,5 239,1 322,4 45,1 28,7 
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.. · 5. RESULTADOS 

5.1. Estudo da Germinação 

5.1.1. Cultivar Ag 152 R 

A análise de variância revelou valores de F signi

ficativos ao nível de 5% de significância, para os efeitos da i� 

teração métodos de colheita x teores de umidade. Esta interação 

foi desdobrada encontrando-se valores de F significativos ao ní 

vel de 5% para métodos de colheita dentro do teor de umidade de 

18% e ao nível de 1% para teor de umidade de 18% dentro do méto

do de colheita M1.

Os dados apresentados no quadro 13 mostraram que 

houve diferença no comportamento de cultivar Ag 152 R quanto ao 

processo de :·.omlhei ta e debulha. O tratamento M1 foi superior

aos tratamentos M3 e MA' para o teor de umidade de 18%; neste

mesmo teor de umidade não houve diferença significativa entre M1
e M2, porém M2 se apresentou semelhante a M3 e M4. O tratamento

M1 no teor de umidade de 18% se apresentou superior ao tratamen

to M1 no teor de umidade de 13%. Entre os demais tratamentos

não houve diferença entre os teores de umidade. No teor de 13% 

de umidade, não houve diferença significativa entre os diversos 

tratamentos. 
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Quadro 13. Cultivar Ag 152 R - Germinação: médias (are sen 

V%) obtidas para a interação métodos de colheita 
X teores de umidade, diferenças mínimas signific� 
tivas e coeficiente de variação. 

Teores de Umidade 

Métodos de Colheita UI. u2 

Ml 84,27 a A 76,62 a B 

M' 2 82,01 a b A 79,93 a A 

M3 77,96 b A 78,91 a A 

M4 77,26 b A 78,09 a A 

D.M.S. (Tukey) 5% M D u 6,27 
1% u D M 6,37 

C.V.% 4,05 

5.1.2. Cultivar Ag 259 

A análise de variância, revelou valores de F 
significativosao nível de 1% de signific�ncia para os trata
mentos métodos de colheita e teores de umidade na colheita. 

Apesar da interação métodos de colheita x teores umidade nao 
ter apresentado F significativo, o desdobramento dessa inte
ração mostrou valores de F significativos ao nível de 1% para 
métodos de colheita no teor de umidade de 18%. Também encon-

traram-se valores de F significativos ao nível de 5% para os 

teores de umidade dentro �os métodos de colheita M3 e M4.
Os dados apresentados no quadro 14 mostraram 

que houve diferença no comportamento do cultivar Ag 259 quan

to ao processo de colheita e debulha. O tratamento M1 foi su
perior aos tratamentos M3 e M4, porem foi semelhante ao trata
mento M2. Entre os tratamentos M2, M3 e M4 não houve dife
rença significativa. 
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Quadro 14. Cultivar Ag 259 - Germinação: Médias (are sen V%) 

obtidas para os diferentes métodos -de colheita, 
tiiferença mínima significativa e coeficiente de 
variação. 

" 

Métodos de Colheita Médias 
Ml 77,56 a 

M2 71,32 a b 

M3 65,23 b 

M4 67,93 b 

D.M.S. (Tukey) 5% 8,38 

c.v. % 8,62 

Os dados apresentados no quadro 15 mostraram 
que houve superio�idade das sementes colhidas com teor de 
umidade de 13% em relação ao teor de umidad� de 18%. 

Quadro 15. Cultivar Ag 259 - Germinação: médias (are sen V%) 
obtidas para os diferentes teores de umidade, di
ferença mínima significativa e coeficiente de va
riação. 

Teores de Umidade Médias 

Ul _67,03 b 

U2 73,98 a 
D.M.S. (Tukey) 1% 6,01 
c.v. % 8,62 

Os dados do quadro 16 mostraram que no teor de 

18% de umidade o método de colheita M1 foi superior aos méto
dos de colheita M2, M3 e M4. O método de colheita M2 foi su
perior aos métodos de colheita M3 e M4 e não houve diferença
significativa entre os métodos de colheita M3 e M4.
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· Quadro 16. Cultivar Ag 259 - Germinação: médias (are sen V%)
obtidas para os diferentes métodos-de colheita no 
·teor de 18% de umidade, a diferença mínima signi
ficativa e o coeficiente de variação.,

Métodos de Colheita 

D.M.S. (Tukey) 1%
C. V. %

Teor de Umidade 

76,64 a 

69,02 b 

59,39 c 

63,09 c 

4,91 

Os dados do quadro 17 mostraram que no teor de 
13% de umidade os métodos de colheita M3 e M4 foram superiorés
aos mesmos tratamentos no teor de 18% de umidade. 

Quadro 17. Cultivar Ag 259 - Germinação: médias ·(are sen ffi

obtidas para a interação métodos de colheita M3 e
M4 x teores de umidade, a diferença mínima signi
ficativa e o coeficiente de variação. 

Teores de Umidade 

D.M.S. (Tukey) 1%
C. V. %

5.2. Ensaios de Campo 

Métodos de Colheita 

59,39 b 63,09 b 

71,08 a 72,77 a 
3,96 
8,62 
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5.2.1. Localidade: Não me Toque, R.G.S. 

5.2.1.1. Cultivar Ag 152 R 

a) Número de Plantas na Colheita

A análise de variância dos dados obtidos revelou 

valores de F significativos a 1% de significância para a inte 

ração fungicida x métodos de colheita, métodos de colheita 

dentro de fungicida, fungicida dentro de MJ.

Os dados do quadro 18 mostraram que apenas M4
sem fungicida apresentou um número de plantas inferior a M3
sem fungicida M3 sem fungicida superou M3 càm fungicida as

sim como M4 com fungicida superou M4 sem fungicida.

Quadro 18. Cultivar Ag 152 R - Número de plantas na colheita 

médias obtidas para a interação fungicida x méto

do de colheita, a diferença mínima ·significativa

e o coeficiente de variação. 

Fungicida 

Métodos de Colheita Sem Com 

38,25 ab A 39,50 a A 

38,25 ab A a9,00 a A 

40,00 a A 37,62 a B 

37,00 b A 39,12 a B 

D.M.S. (Tukey) 5% MDF 2,19 

5% FDM 1,65 

c.v. % 4,24 
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b) Número de plantas quebradas + aca-

.. madas na colhei ta . 

A análise de variância dos dados obtidos apre

sentou F nao significativo para todos os tratamentos testados. 

c) Número de boas espigas na colheita

A análise de variância dos dados obtidos reve

lou valores de F significativos a 5% de significância para o 

efeit6 da interação fungicida dentro de M3, para teores de

umidade e para teores de umidade dentro de M3.

Os dados do quadro 19 mostraram que M3 sem fun

gicida foi superior a M3 com fungicida.

Quadro 19. Cultivar Ag 152 R - Número de boas espigas na co

lheita: médias obtidas para o efeito da interação 

fungicida dentro de M3, a diferença mínima signi

ficativa e o coeficiente de variação. 

Método de Colheita 

Fungicida M .
3 

Sem 44,00 a 

Com 41,00 b 

D.M.S. (Tukey) 5% 2,73 

c.v. % 6,41 

Os dados do quadro 20 mostraram que os diversos 

métodos de colheita de sementes a 18% de umidade foram sup� 

riores aos mesmos a 13% de umidade. 

Os dados do quadro 21 mostraram que M3 a 18% de

umidade foi superior a M3 a 13% de umidade.



43. 

Quadro 20. Cultivar Ag 152 R - Número de boas espigas na co-

Teores de 

Ul 
U2 

lheita: médias obtidas para o efeito dos teores 
de umidade na colheita das sementes, a diferença 
mínima significativa e o coeficiente de variação. 

Umidade Médias 
42,97 a 
41,50 b 

D.M.S. (Tukey) 5% 1,37 
c.v. % 6,41 

Quadro 21. Cultivar Ag 152 R - Número de boas espigas na co 
lheita: médias obtidas para o efeito dos teores 
de umidade dentro de M3, a diferença mínima signi
ficativa e o coeficiente de variação. 

Método de Colheita 

Teores de Umidade M3

Ul 44,00 a 

U2 41,00 b 
D.M.S. (Tukey) 5% .2, 7 3 

c.v. % 6,41 

d) Número de espigas estragadas

A análise de variância dos dados obtidos reve
lou valores de F significativos a 5% de significância para os 
métodos de colheita e para a interação métodos de colheita 
dentro do teor de umidade de 18%. 

Os dados do quadro 22 mostraram que M2 foi supe
rior a M4, M1, M3 e M4 não diferiram entre si.
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Quadro 22. Cultivar Ag 152 R - Número de espigas estragadas 

(V x + 0,5): médias obtidas para os tratamentos 
métodos de colheita, a diferença mínima signific� 
tiva e o coeficiente de variação. 

Métodos de Colheita Médias 
1,51 ab 
1,72 a 
1,43 ab 
1,39 b 

D.M.S. (Tukey) 5% 0,30 
C. V. % 21,15 

Os dados do quadro 23 mostraram que M2 foi supe
rior a M4 no teor de umidade de 18% e que M1, M3 e M4 não di
feriram estatisticamente entre si. 

Quadro 23. Cultivar Ag 152 R - Número de espigas estragadas 
V x + 0,5: médias obtidas para os tratamentos mé
todos de colheita dentro do teor de umidade de 

18%, a diferença mínima significativa e o coefici 
ente de variação. 

Métodos de Colheita Teor de Umidade 
U1 

1,56 ab 
1,79 a 
1,38 ab 
1,33 b 

D.M.S. (Tukey) 5% 0,43 
C. V. % 21,15 

e) Produção (Kg) de espigas despalha
das 

A análise de variância dos dados obtidos reve

lou valores de F significativos a 5% de significância para mf 

todos de colheita, métodos de colheita dentro do tratamento 
sem fungicida, fungicida dentro do teor de umidade de 18% e 
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métodos de colheita dentro do teor de umidade de 13%; F signi 

ficativo a 1% de significância para teores de umidade, teores 

de umidade dentro do tratamento sem fungicida, teores de umi

dade dentro do tratamento com fungicida, teores de umidade 

dentro de M1, M2 e M3•

Os dados do quadro 24 mostraram que M4 foi supe

rior a M1 e que M1, M2 e M3 não diferiram entre si.

Quadro 24. Cultivar Ag 152 R - Produção (kg) de espigas des

palhadas: médias obtidas para o efeito métodos de 

colheita, a diferença mínima significativa e o co 

eficiente de variação. 

Métodos de Colheita Médias 

6,73 b 

6,80 ab 

7,07 ab 

7,17 a 

D.M.S. (Tukey) 5% 0,41 

c.v. % 6,32 

Os dados do quadro 25 mostraram que M3 foi sup�

rior a M2 e que os métodos M1, M2 e M
4 

não diferiram entre SL

Os dados do quadro 26 mostraram que o tratamen

to sem fungicida foi superior ao tratamento com fungicida no 

teor de 18% de umidade na colheita da semente. 

Os dados do quadro 27 mostraram que o teor de 

umidade de 18% foi superior ao teor de umidade de 13% na co

lheita da semente. 
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Quadro 25. Cultivar Ag 152 R - Produção (kg) de espigas des

palhadas: médias obtidas para o efeito da inter.a

ção métodos de colheita dentro de F1, a diferença

mínima significativa e o coeficiente de variação. 

Fungicida 

Métodos de Colheita Sem 

Ml 6,70 ab 

M2 6,59 b 

M3 7,20 a 

·M4 7,01 ab 

D. M. S. (Tukey) 5% 0,59 
c.v. % 6,32 

Quadro 26. Cultivar Ag 152 R - Produção (kg) de espigas des

palhadas: médias obtidas para o efeito da intera

Fungicida 

Sem 

Com 

ção fungicida dentro de 18%, a diferença 

significativa e o coeficiente de variação. 

Teor de Umidade 

U1 
7,09 a 

6,66 b

D.M.S. (Tukey) 5% 0,31 

C. V. % 6,32 

Os dados do quadro 28 mostraram que o teor de 

umidade de 18% na colheita da semente sem fungicida e com fun 

gicida foi superior ao teor de umidade de 13% sem fungicida e 
com fungicida. 

Os dados do quadro 29 mostraram que os métodos 
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de colheita M1, M2 e M colhidos no teor de 18% de umidade fo
3 

ram superiores aos mesmos métodos de colheita no teor de 13% 
de umidade. 

Quadro 27. C.ultivar Ag 152 R - Produção (kg) de espigas des
palhadas: médias obtidas para o efeito teores de 
umidade na colheita da semente, a diferença míni

ma significativa e o coeficiente de variação. 

Teores de Umidade Médias 

Ul 7,26 a 

U2 6,63 b 
D.M.S. (Tukey) 1% 0,29 
c.v. % 6,32 

Quadro 28. Cultivar Ag 152 R - Produção (kg) de espigas des
palhadas: médias obtidas para o efeito das intera 
ções teores de umidade dentro de fungicidas, a di 
ferença mínima significativa e o coeficiente de 
variação. 

Teores de Umidade Fungicida 

sem com 

7,09 a 7,42 a 
6,66 b 6,60 b 

D.M.S. (Tukey) 5% 0,42 
C. V. % 6,32 

5.2.1.2. Cultivar Ag 259 

a) Número de plantas na colheita

A análise de variância dos dados obtidos reve
lou valores de F significativos ao nível de 1% de significân

cia para o efeito do tratamento com fungicida, para o efeito 
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da interação fungicida dentro do teor de umidade de 18% e ao 

nível de 5% de significância para o efeito dos teores de umi
dade dentro de M3.

Quadro 29. Cultivar Ag 152 R - Produção (kg) de espigas des

palhadas: médias obtidas para o efeito da intera
ção teores de umidade dentro de M1, M2 e M3, a di
ferença mínima significativa e o coeficiente de 
variação. 

Métodos de Colheita 

Teores· de Umidade Ml M2 M3
Ul 7,05 a 7,18 a 7,43 a 
U] 6,41 b 6,43 b 6,71 b 

D.M.S. (Tukey) 1% 0,59 
c.v. % 6,32 

Os dados do quadro 30 mostraram que os tratamen 
tos com fungicida foram superiores aos tratamentos sem fungi
cida. 

Quadro 30. Cultivar Ag 259 - Número de plantas na colheita:
médias obtidas para o efeito fungicida, a diferen 

ça mínima significativa e o coeficiente de varia-

Fungicida 
Sem 
Com 

çao. 

D.M.S. (Tukey) 1%
C. V. %

Médias 
37,06 b 
38,56 a 

1,28 
5,02 

Os dados do quadro 31 mostraram que M1 com fun

gicida foi superior a M1 sem fungicida.
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Quadro 31. Cultivar Ag 259 - Número de plantas na colheita: 

médias obtidas para o efeito da interação fungici 

da dentro de M1, a diferença mínima significativa

e o coeficiente de variação. 

Métodos 
Fungicida 

de Colheita 
Sem Com 

Ml 36,50 B 39,12 A 

M2 37,87 A 38,87 A 

M3 37,00 A 38,50 A 

M4 36,87 A 37,75 A 

D.M.S. (Tukey) 1% FDM 2,55 
c.v. % 5,02 

Os dados do quadro 32 mostraram que o tratamen
to com fungicida dentro do teor de umidade de 18% foi supe 
rior ao tratamento sem fungicida dentro do mesmo teor de umi
dade. 

Quadro 32. Cultivar Ag 259 - Número de plantas na colheita: 

médias obtidas para o efeito fungicida dentro do 
teor de umidade 18%, a diferença mínima signific� 
tiva e o coeficiente de variação. 

Fungicida 
Sem 
Com 

D.M.S. (Tukey) 1%
C. V. %

Teor de Umidade 

U1 
36,56 b 

38,94 a 
1,80 
5,02 

. Os dados do quadro 33 mostraram que M3 no teor
de umidade de 13% foi superior a M3 no teor de umidade de 18%.
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Quadro 33. Cultivar Ag 259 - Número de plantas na colheita: 

m édias obtidas para o_efeito da interação teores 

de umidade dentro de M3, a diferença mínima signi

ficativa e o coeficiente de variação . 

Método de Colheita 

Teores de Umidade M3

36,75 b 

38,75 a 
D.M.S. (Tukey) 5% 1,91 

C.V. % 5,02 

b) Número de plantas quebradas + aca-

madas na colheita 

A análise de variância dos dados obtidos apre

sentou F não significativo para todos os tratamentos testados. 

c) Número de boas espigas na colheita

A análise de variância dos dados obtidos apre

sentou F nao significativo para todos os tratamentos testados . 

d) Número de espigas estragadas

A análise de variância dos dados obtidos apre
sentou F nao significativo para todos os tratamentos testados. 

e) Produção (kg) de espigas despalha-

das 

A análise de variância dos dados obtidos apre

sentou valores de F significativo a 5% de significância para 

fungicidas. Foi também encontrado F significativo a 1% de 
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significância para fungicidas dentro de 18%, para a interação 

métodos de colheita x teores de umidade, para teores de umida 

de dentro de M3 e métodos de colheita dentro de 18%.

Os dados do quadro 34 mostraram que o tratamen

to com fungicida foi superior ao tratamento sem fungicida. 

Quadro 34. Cultivar Ag 259 - Produção (kg) de espigas despa

lhadas: médias obtidas para o efeito fungicidas, 

a diferença mínima significativa e o coeficiente 

de variação. 

Fungicidas Médias 

Com 6,37 a 

Sem 6,16 b 

D.M.S. (Tukey) 5% 0,20 

C.V. % 6,40 

Os dados do quadro 35 mostraram que o tratamen

to com fungicida foi superior ao tratamento sem fungicida no 

teor de umidade de 18%. 

Quadro 35. Cultivar Ag 259 - Produção (kg) de espigas despa

lhadas: médias obtidas para o efeito da interação 

fungicida dentro de 18%, a diferença mínima signi 

ficativa e o coeficiente de variação. 

Teor de Umidade 

Fungicida U1 
Com 6,47 a 

Sem 6,08 b 

D.M.S. (Tukey) 1% 0,38 

C.V. % 6,40 

Os dados do quadro 36 mostraram que o tratamen-
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to M3 no teor de 13% de umidade foi superior ao tratamento M3
no teor de 18% de umidade. 

Quadro 36. Cultivar Ag 259 - Produção (kg) de espigas despa

lhadas: médias obtidas para o efeito teores de 
umidade dentro de M3, a diferença mínima. signifi
cativa e o coeficiente de variação. 

Método de Colheita 

Teores de Umidade M3

Ul 5,81 b 

U2 6,52 a 

D.M.S. (Tukéy) 1% 0,66 

c.v. % 6,40 

Os dados do quadro 37 mostraram que o tratamen
to M3 foi inferior a M1 e M2, porém não difere estatisticamen
te de M4.

Quadro 37. Cultivar Ag 259 - Produção (kg) de espigas despa
lhadas: médias obtidas para o efeito métodos de 
colheita dentro de 18%, a diferença mínima signi
ficativa e o coeficiente de variação. 

Teor de Umidade 

Métodos de Colheita U1 

Ml 6,56 a 

M2 6,47 a 

M3 5,81 b 

M4 6,26 ab 

D.M.S. (Tukey) 1% 0,66 

c.v. % 6,40 
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5.2.2. Localidade: Santo Antônio da Platina, Pr. 

5.2.2.1. Cultivar: Ag 152 R 

-

dez dias apos semeadura 

a) Número de plantas emergidas aos 

A análise de variância dos dados obtidos reve

lou valores de F significativos ao nível de 1% de significân

cia para o tratamento fungicidas, métodos de colheita, méto

dos de colheita dentro dos tratamentos com fungicida e sem 

fungicida, fungicida dentro dos métodos de colheita M2, M3 e

M4, fungicidas dentro dos teores de 13% e 18% de umidade, mé

todo de colheita dentro dos teores de 13% e 18% de umidade. 

Revelou, também, F significativo ao nível de 5% para fungici

das dentro do método de colheita M1 e teores de umidade den

tro do método de colheita M1.

Os dados do quadro 38 mostraram que houve sup�

rioridade para o tratamento com fungicida em relação ao trata 

mento sem fungicida. 

Quadro 38. Cultivar Ag 152 R - Número de plantas emergidas 

aos dez dias após a semeadura: médias obtidas pa

ra o tratamento fungicidas, a diferença mínima 

significativa e o coeficiente de variação. 

Fungicidas 

Sem 

Com 

D.M.S. (Tukey) 1%

C. V. %

Medias 

51,94 b 

70,12 a 

3,56 

8,68 

Os dados do quadro 39 mostraram que os métodos 

de colheita M 1 e M 2 foram superiores a M 3 e M 4 . 
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Quadro 39. Ctiltivar Ag 152 R - Número de plantas emergidas 

aos dez dias após a semeadura: médias obtidas pa 

ra o tratamento métodos de colheita, a diferença 

mínima significativa e o coeficiente de variação. 

Métodos de Colheita Médias 

Ml 70,06 a· 

M2 65,87 a 

M3
53,87 b 

M4
54,31 b 

D.M.S. (Tukey) 1% 6,19 

C.V. % 8,68 

Os dadosdo quadro 40 mostraram que os métodos 

de colheita M1 e M2 foram superiores a M3 e M4 sem fungicida.

Os métodos de colheita M2, M3 
e M

4 com fungicida foram supe

riores a M2, M
3 e M4 sem fungicida.

Quadro 40. Cultivar Ag 152 R - Número de plantas emergidas 

aos dez dias após a semeadura: médias obtidas pa

ra métodos de colheita dentro de fungicidas, fun

gicidas dentro de métodos de colheita, a diferen

ça mínima significativa e o coeficiente de varia-

çao. 

Fungicidas 

Métodos de Colheita Sem Com 

Ml
67,25 a A 72,87 a A 

M2
62,12 a B 69,62 a A 

M
3 

38,62 b B 69,12 a A 

M 4
39,75 b B 68,87 a A 

D.M.S. (Tukey) 1% MDF 8,75 

D.M.S. CTukey) 1% FDM 7,12 

C.V. % 8,68 
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Os dados do quadro 41 mostraram que os tratamen

tos com fungicida foram.superiores aos tratamentos sem fungici 
da, dentro dos teores de 18% e 1·3% de umidade respectivamente. 

Quadro 41. Cultivar Ag 152 R - Número de plantas emergidas 
aos dez dias após a semeadura: médias obtidas para 
o tratamento fungicida dentro dos teores de umida
de, a diferença mínima significativa e o coeficien

Fungicida 

Com 
Sem 

. ~ 

te de variaçao.

D.M.S. (Tukey) 1%
C. V. %

Teores de Umidade 

70,56 a 
52,12 b 

5,03 
8,68 

69,69 a 
51,75 b 

Os dados do quadro 42 mostraram que no teor de 

18% de umidade o método de colheita M1 foi superior a M2, M3
e M4; o método de colheita M2 foi superior a M3 e M4. No teor
de 13% de umidade os métodos de colheita M1 e M2 foram superi�
res a M3 e M4.

Quadro 42. Cultivar Ag 152 R - Número de plantas emergidas 
aos dez dias após a semeadura: médias obtidas para 
os tratamentos métodos de colheita dentro dos teo
res de umidade, a diferença mínima significativa e 
o coeficiente de variação.

Teores de Umidade 

Métodos de Colheita U1 U2
Ml 73,50 a 66,62 a 

M2 64,50 b 67,25 a 

M3 54,12 c 53,62 b 
M4 53,25 c 55,37 b

D.M.S. (Tukey) 1% 8,75 

c.v. % 8,68 
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Os dados do quadro 43 mostraram que o método de 

colheita M1 com-fungicida foi superior a M1 sem fungicida.

Os dados do quadro 44 mostraram que o método de 

colheita M1 a 1 8% de umidade foi superior a M1 a 13% de umidade

b) Altura (m) das plantas, medida na 
inserção da Última folha 

A análise de variância dos dados obtidos revelou 

valor de F significativo ao nível de 1 %  de significância .para 

a interação teores de umidade dentro do método de colheita M1 .

Quadro 43. Cultivar Ag 152 R - Número de plantas emergidas 

aos dez dias após a semeadura: médias obtidas para 

o efeito fungicida dentro do método de colheita M1
,

a diferença mínima significativa e o coeficiente

de variação. 

Método de Colheita 

Fungicida M1
Com 72 , 87 a 

Sem 67, 25 b 

D. M . S . ( Tukey) 5 % 5 , 3 4 
____________________ ....._ ______

c.v. % 8,68 

Quadro 44. Cultivar Ag 152 R - Número de plantas emergidas 

aos dez dias após a semeadura: médias obtidas para 

o efeito teores de umidade dentro do método de co

lheita M1 , a diferença mínima significativa e o co

eficiente de variação. 

Teores de Umidade 

D.M.S. (Tuckey) 5%

C. V. %

Método de Colheita 

73,50 a 

66,62 b 

5,34 

8,68 
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Os dados do quadro 45 mostraram que o método de 

colheita M1 a 18% de teor de umidade foi superior a M1 a 13%.

Quadro 45. Cultivar Ag 152 R - Altura das plantas: médias ob 

tidas para o efeito teores de umidade dentro do 

método de colheita M1, a diferença mínima signifi

cativa e o coeficiente de variação. 

Teores de Umidade 

D.M.S. (Tukey) 1%

C. V. %

superior 

Método de Colheita 

2,68 a 

2,52 b 

0,14 

4,00 

c) Altura (m) da inserção da espiga

A análise de variância dos dados obtidos apre

sentou F nao significativo para todos os tratamentos testados. 

d) Número de plantas na colheita

A análise de variância dos dados obtidos apre

sentou F significativo a 1% de significância para os tratame� 

tos: fungicida, métodos de colheita, interação fungicida x mf 

todos de colheita, métodos de colheita dentro do tratamento 

sem fungicida, fungicida dentro doo métodos de colhei ta M3 e M4
fungicida dentro dos teores de umidade 18% e 13%, teores de 

umidade dentro do método de colheita M3, métodos de colheita

dentro dos teores de umidade 18% e 13% e F significativo a 5% 

de significância para teores de umidade. 
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Os dados do quadro 46 mostraram que o tratamen

to com fungicida foi superior ao tratamento sem fungicida. 

Quadro 46. Cultivar Ag 152 R - Número de plantas na colheita 

médias obtidas para o efeito fungicida, a diferen 

ça mínima significativa e o coeficiente de varia-

Fungicida 

Com 

Sem 

çao. 

D.M.S. (Tukey) 1%

C. V. %

Médias 

38,56 a 

35,06 b 

1,35 

5,46 

Os dados do quadro 47 mostraram que os métodos 

de colheita M1 e M2 foram superiores a M3 e M4.

Quadro 47. Cultivar Ag 152 R - Número de plantas na colheita: 

médias obtidas para o efeito métodos de colheita, 

a diferença mínima significativa e o coeficiente 

de variação. 

Métodos de Colheita Médias 

M
l 

38,56 a 

M
2 

38,56 a 

M3 34,25 b 

M4 35,87 b 

D.M.S. (Tukey) 1% 2,35 

c.v. % 5,46 

Os dados do quadro 48 mostraram que os métodos 

de colheita M1 e M2 sem fungicida foram superiores a M3 e M4
sem fungicida. O método de colheita M4 sem fungicida foi su-
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perior a M3 sem fungicida. Os métodos de colheita M3 e M4
com fungicida foram superiores a M3 e M4 sem fungicida.

Quadro 48. Cultivar Ag 152 R - Número de plantas na colheita: 

médias obtidas para a interação fungicida x méto

dos de colheita, a diferença mínima significativa 

e o coeficiente de variação. 

Fungicida 

Métodos de Colheita Sem Com 

Ml 38,25 a A 38,87 a A 

M2 38,25 a A 38,87 a A

M3 30,50 c B 38,00 a A

M4 33,25 b B 38,50 a A

D.M.S. (Tukey) 1% de FDM 2,71 

D.M.S. (Tukey) 5 9, ' o de MDF 2, 6 9.

c.v. % 5,46 

Os dados do quadro 49 mostraram que os tratamen 

tos com fungicida foram superiores aos tratamentos sem fungi

cida nos teores de umidade de 18% e 13%. 

Os dados do quadro 50 mostraram que o método de 

colheita M3 a 18% de umidade foi superior a M3 no teor de 13%

de umidade. 

Os dados do quadro 51 mostraram que o método de 

colheita M
1 

no teor de 18% de umidade foi superior a 

mesmo teor de umidade. Os métodos de colheita M
1 

teor de 13% de umidade foram superiores a M
3 e M

4 
teor de umidade. 

M3 no

e M2 no

no mesmo 

Os dados do quadro 52 mostraram que o teor de 

umidade de 18% foi superior ao de 13%. 
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Quadro 49. Cultivar Ag 152 R - Número de plantas na colheita: 

médias obtidas para o efeito fungicida dentro dos 
teores de umidade, a diferença mínima significati 
va e o coeficiente de variação. 

Teores de Umidade 

Fungicida U1 U2 
Com 39,12 a 38,00 a 

Sem 35,56 b 34,56 b 

D.M.S. (Tukey) 1% 1,91 

e.V. % 5 , 4-6 

Quadro 50. Cultivar Ag 152 R - Número de plantas na colheita: 
médias obtidas para o efeito teores de umidade 
dentro do método de colheita M3, a diferença mini
ma significativa e o coeficiente de variação. 

Método de Colheita 

Teores de Umidade M3
35,75 a 
32,75 b 

D.M.S. (Tukey) 1% 2,70 

C. V. · %· 5,46 

e) Número ·de plantas quebradas + aca-

madas na colheita 

A análise de variância dos dados obtidos apre
sentou F não significativo para todos os tratamentos testados. 

f) Número de boas espigas na colheita

A análise de variância dos dados obtidos apre-
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sentou F significativo a 1% de significância para os tratamen 

tos: fungicida, métodos de colheita, interação fungicida x mé 

todos de colhei�a, métodos de colheita dentro do tratamento 

sem fungicida, fungicida dentro dos métodos de colheita M3 e

M4, fungicida dentro do teor de umidade de 13%. F significa

tivo a 5% para o efeito dos teores de umidade, fungicida den

tro do teor de umidade de 18%, métodos de colheita dentro dos 

teores de umidade de 18% e 13%. 

Quadro 51. Cultivar Ag 152 R - Número de plantas na colheit� 

médias obtidas para o efeito métodos de colheita 

dentro dos teores de umidade, a diferença 

significativa e o coeficiente de variação. 

� . minima 

Teores de Umidade 

Método de Colheita U1 U2 

Ml 38,87 a 38,25 a 

M2 38,37 ab 38,75 a 

M3 35,75 b 32,75 b

M4 36,37 ab 35,37 b

D.M.S. (Tukey) 5% 2,69 

c.v. % 5,46 

Quadro 52. Cultivar Ag 152 R - Número de plantas na colheita: 

médias obtidas para o efeito dos teores de umida

de, a diferença mínima significativa, e o coefi

ciente de variação. 

Teores de Umidade Médias 

Ul 37,34 a 

U2 36,28 b 

D.M.S. (Tukey) 5% 1,01 

C.V. % 5,46 



. 6 2. 

Os dados do quadro 53 mostraram que o tratamen

to com fungicida foi superior ao tratamento sem fungicida. 

Quadro 53. Cultivar Ag 152 R Número de boas espigas: me-

Fungicida 
Com 

Sem 

dias obtidas para o efeito fungicida, a diferença 
mínima significativa e o coeficiente de variação. 

Médias 
38,09 a 
35,25 b 

D.M.S. -(Tukey) 1% 1,97 

c.v. % 7,98 

Os dados do quadro 54 mostraram que os métodos 

de colheita M1 e M2 foram superiores a M3.

Quadro 54. 

Métodos de 
Ml

M2
M3 

M4

Cultivar Ag 152 R - Número de boas espigas: 

dias obtidas para o efeito métodos de colheita 

me-

a

diferença mínima significativa e o coeficiente de 
variação. 

Colheita Médias 
38,50 a 

37,62 a 

34,12 b 

36,44 ab 

D.M.S. (Tukey) 1% 3,42 

c.v. % 7,98 

Os dados do quadro 55 mostraram que os métodos 

de colheita M1 e M2 sem fungicida foram superiores a M3 sem

fungicida. Os métodos de colheita M3 e M4 com fungicida fo
ram superiores a M3 e M4 sem fungicida.
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Quadro 55. -Cultivar Ag 152 R - Número de boas espigas: me-

Métodos de 

Ml

M2

M3

M4

dias obtidas para o efeito da interação fungicida 

x métodos de colheita, a diferença mínima signifi 

cativa, e o coeficiente de variação. 

Fungicida 

Colheita Sem Com 

38,75 a A 38,25 a A

37,25 a A 38,00 a A

30,87 b B 37,37 a A

34,12 ab B 38,75 a A

D.M.S. (Tukey) 196 MDF 4,84 

D.M.S. (Tukey) 1% FDM 3,94 

c.v. % 7,98 

Os dados do quadro 56 mostraram que o tratamen

to com fungicida no teor de 13% de umidade, foi superior ao 

tratamento sem fungicida no teor de 13% de umidade. 

Quad�o 56. 

Fungicida 

Com 

Sem 

Cultivar Ag 152 R Número de boas espigas: me-

dias obtidas para o efeito fungicida dentro do 

teor de 13% de umidade, a diferença mínima signi

ficativa e o coeficiente de variação. 

Teor de Umidade 

U2 
37,50 a 

34,25 b 

D.M.S. (Tukey) 1% 2,78 

C. V. % 7,98 

Os dado do quadro 57 mostraram que o teor de 
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umidade de 18% foi superior ao teor de umidade de 13%. 

Quadro 57. Cultivar Ag 15 2 R Número de boas espigas: me-

Teores de 
U1 
U2

dias obtidas para o efeito dos teores de umidade, 

a diferença mínima significativa e o coeficiente 

de variação. 

Umidade Médias 

37,47 a 

35,87 b 

D.M.S. (Tukey) 5% 1,47 

C.V. % 7,98 

Os dados do quadro 58 mostraram que o tratamen-

to com fungicida no teor de 18% de umidade foi superior ao 

tratamento sem fungicida no teor de 18% de umidade. 

Quadro 58. Cultivar Ag 152 R - Número de boas espigas: me-

Fungicida 

Com 

Sem 

dias obtidas para o efeito fungicida dentro do 

teor de 18% de umidade, a diferença mínima signi

ficativa e o coeficiente de variação. 

Teor de Umidade 

38,69 a 

36,25 b 

D.M.S. (Tukey) 5% 2,09 

C. V. % 7,98 

Os dados do quadro 59 mostraram que no teor de 

18% de umidade o método de colheita M1 foi superior a M3. No

teor de 13% de umidade os métodos de colheita M1 
e A

2 
foram

superiores ao método de colheita M3.
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Quadro 59 . Cultivar Ag 152 R Número de boas espigas: me-

Métodos de 

Ml

M2

M . 3 

M4

dias obtidas para o efeito métodos de colheita 

dentro dos teores de 18% e 13% de umidade, a dife 

rença mínima significativa e o coeficiente de va

riação . 

Teor.es de Umidade 

Colheita U1 U2 
39,25 a 37,75 a 

38,00 ab 37,25 a 

35,00 b 33,25 b

37,62 ab 35,25 ab 

D.M .S. (Tukey) 5% 3,91 

c.v. % 7,98 

g) Número de espigas estragadas na

colheita . 

.A análise de variância dos dados obtidos apre-
~ 

sentou F nao significativo para todos os tratamentos testados. 

h) Produção (kg) de espigas despalha-

das . 

A análise de variância dos dados obtidos apre

sentou F significativo a 1% de significância para os tratarne� 

tos: fungicida, fungicida x métodos de colheita, métodos de 

colheita dentro do tratamento sem fungicida, fungicida dentro 
dos métodos de colheita M3 e M4, teores de umidade dentro dos

tratamentos com e sem fungicida, fungicida dentro do teor de 
umidade de 13%, teores de umidade dentro dos métodos de colhei 

ta M1 e M2. F significativo a 5% de significância para mét�

do de colheita dentro do tratamento com fungicida, fungicida 
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dentro do teor de umidade de 18%. 

Os dados do quadro 60 mostraram que o tratamen

to com fungicida foi superior ao tratamento sem fungicida. 

Quadro 60. Cultivar Ag 152 R - Produção (kg) de espigas des

palhadas: médias obtidas para o efeito fungicida, 

a diferença mínima significativa e o coeficiente 

de variação. 

Fungicida 

Com 

Sem 

D.M.S. (Tukey) 1%

C. V. %

Médias 

7,93 a 

7,27 b 

ó,42 

8,13 

Os dados do quadro 61 mostraram que o método de 

colheita M4 com fungicida foi superior ao método de colheita

M2 a nível de 5% de significância. Os métodos de colheita M
1 

M
2 e M4 sem fungicida foram superiores M3 a nível de 5% de 

significância. Os métodos de colheita M
3 

e M
4 

com fungicida 

foram superiores aos métodos de colheita M3 e M4 sem fungici

da ao nível de 1% de probabilidade. 

Os dados do quadro 62 mostraram que as sementes 

colhidas com 18% de umidade foram superiores �s de teor de 
13% de umidade. 

Os dados do quadro 63 mostraram que o tratamen-

to com fungicida no teor de 18% foi superior ao tratamento 

com fungicida no teor de 13% de umidade assim como o tratamen 

to sem fungicida no teor de 18% de umidade foi superior ao 

tratamento sem fungicida no teor de 13% de umidade. No teor 

de 18% de umidade o tratamento com fungicida foi superior ao 

tratamento sem fungicida assi� como no teor de 13% de umidade 

o tratamento com fungicida foi superior ao tratamento sem 

fungicida. 
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Quadro 61. Cultivar Ag 152 R - Produção (kg) de espigas des

palhadas: médias obtidas para o efeito fungicida 

x métodos de colheita, a diferença mínima signifi 

cativa e o coeficiente de variação. 

Fungicida 

Métodos de Colheita Com Sem 

Ml 7,77 ab A 7,77 a A 

M2 7,43 b A 7,64 a A 

M3 8,11 ab A 6,43 b B 

M4 8,42 a A 7,26 a B 

D.M.S. (Tukey) 5% MDF 0,83 

D.M.S. (Tukey) 1% FDM 0,83 

c.v. % 8,13 

Quadro 62. Cultivar Ag 152 R - Produção (kg) de espigas des

palhadas: médias obtidas para o efeito teores de 

umidade, a diferença mínima significativa e o coe 

ficiente de variação. 

Teores de Umidade 

D.M.S. (Tukey) 1%

C. V. %

Médias 

8,00 a 

7,20 b 

0,42 

8,13 

Os dados do quadro 64 mostraram que os métodos 

de colheita M
1 

e M
2 

no teor de 18% de umidade foram superio

res aos métodos de colheita M
1 e M

2 
no teor de 13% de umidade. 

5.2.2.2. Cultivar: Ag 259 
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Quadro 63. Cultivar Ag 152 R - Produção (kg) de espigas des-

palhadas: médias.obtidas para os efeitos teores 

de umidade dentro dos tratamentos com e sem fungi 

cida, a diferença mínima significativa e o coefi

ciente de variação. 

Fungicida 

Teores de Umidade Com Sem 

u1 8, 30 a A 7, 71 a B 

U2 7, 56 b A 6, 84 b B 

D. M. S. ( Tukey) 1 % FDU O , 5 9 

D.M.S. (Tukey) 1% UDF 0,59 

C. V. % 8,13 

Quadro 64. Cultivar Ag 152 R - Produção (kg) de espigas des

palhadas: médias obtidas para os efeitos de teo

res de umidade dentro dos métodos de colheita M1
e M2, a diferença mínima significativa e o coefi

ciente de variação. 

Teores de Umidade 

D.M.S. (Tukey) 1%

C. V. %

Métodos de Colheita 

8,36 a 

7,18 b 

0,83 

8,13 

8,02 a 

7,06 b 

a) Número de plantas emergidas aos

dez dias após a semeadura. 

A análise de variância dos dados obtidos reve

lou valores de F significativos ao nível de 1% significância 

para os tratamentos: fungicida, métodos de colheita, métodos 
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de colheita dentro do tratamento sem e com fungicida, fungic! 

da dentro do_ método de colheita M4, teores de umidade, teores

de umidade dentro do tratamento sem fungicida, fungicida den

tro do teor de umidade de 18% , métodos de colheita x teores 

de umidade, teores de umidade dentro dos métodos de colheita 

M3 e M4, métodos de colheita dentro do teor de umidade de 18%.

Ao nível de 5% de significância para blocos, teores de umida

de dentro do tratamento com fungicida e métodos de colheita 

dentro do teor de umidade de 13% . 

Os dados do quadro 65 mostraram que o tratamen

to com fungicida foi superior ao tratamento sem fungicida. 

Quadro 65. Cultivar Ag 259 - Número de plantas emergidas aos 

dez dias após a semeadura: médias obtidas para o 

efeito fungicida, a diferença mínima significati

va e o coeficiente de variação. 

Fungicida Médias 

Com 59,97 a 

Sem 52,78 b 

D.M.S. (Tukey) 1% 4,73 

c.v. % 12,48 

Os dados do quadro 66 mostraram que o método de 

colheita M1 foi superior a M2, M3 e M4.

Os dados do quadro 67 mostraram que o método de 

colheita M1 com fungicida foi superior M2, M3 e M4 com fungi

cida; o método de colheita M1 sem fungicida foi superior a

M3 e M4 sem fungicida, assim como o método de colheita M2 sem

fungicida foi superior 2. M4 sem fungicida; o método de colhei

ta M4 com fungicida foi superior a M4 sem fungicida.
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Quadro 66. Cultivar Ag 259 - Número de plantas emergidas aos 

dez dias após a semeadura: médias obtidas 

efeito métodos de colheita, a diferença 

significativa e o coeficiente de variação. 

para o 
.. .  nnnima 

Métodos de Colheita Médias 

Ml 67,75 a 

M2 56,62 b

M3 51,06 b

M4 50,06 b

D.M.S. (Tukey) 1% 8,22 

c.v. % 12,48 

Quadro 67. Cultivar Ag 259 - Número de plantas emergidas aos 

dez dias após a semeadura: médias obtidas para a 

interação métodos de colheita x fungicida, a dife 

rença mínima significativa e o coeficiente de va

riação. 

Fungicida 

Métodos de Colheita Com Sem 

70,37 a A 65,12 a A 

M2 57,87 b A 55,37 ab A

M3 54,50 b A 47,62 bc A 

M4 57,12 b A 43,00 c B

D.M.S. (Tukey) 1% de MDF 11,63 

D.M.S. (Tukey) 1% de FDM 9,46 

C. V. % 12, 4 8 

Os dados do quadro 68 mostraram que as sementes 

colhidas com 13% de umidade foram superiorei �s de teo� de 

18% de umidade. 
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Quadro 68. Cultivar Ag 259 - Número de plantas emergidas aos 
dez dias apôs a semeadura: médias obtidas.para o 

efeito teores de umidade, a diferença mínima sig
nificativa e o coeficiente de variação. 

Teores de Umidade Médias 
U1 52,00 b 
U2 60,75 a 

D.M.S. (Tukey) 1% 4,73 

c.v. % 12,48 

Os dados do quadro 69 mostraram que o tratamen
to com fungicida a 13% de teor de umidade foi superior ao tra 
tamento com fungicida a 18% de teor de umidade ao nível de 5% 
de significância. O tratamento sem fungicida a 13% de teor 
de umidade foi superior ao tratamento sem fungicida a 18% de 
teor de umidade ao nível de 1% de significância. O tratamen
to com fungicida'a 18% de teor de umidade foi superior ao tra 
tamento sem fungicida a 18% de teor de umidade. 

Quadro 69. Cultivar Ag 259 - Número de plantas emergidas aos 
dez dias após a semeadura: médias obtidas para a 
interação teores de umidade x fungicida, a dife
rença mínima significativa e o coeficiente de va-

. -
riaçao. 

Teores de Umidade 
U1 
u2 

D.M.S. (Tukey) 1% de

D.M.S. (Tukey) 5% de

D.M.S. (Tukey) 1% de

c.v. %

Fungicida 

Com Sem 
56,87 b A 47,12 b B

63,06 a A 58,44 a A 
UDF 6,69 
UDF 5,02 
FDU 6,69 

12,48 



72. 

Os dados do quadro 70 revelaram que o método de 

colheita M1 foi superior a M2, M3 e M4 no teor de 18% de umida

de; o método de colheita M2 foi superior a M4 no teor de 18%

de umidade; os métodos de colheita M3 e M4 no teor de 13% de

umidade foram superiores a M3 e M4 no teor de 18% de umidade.

Quadro 70. Cultivar Ag 259 - Número de plantas emergidas aos 

dez dias após a semeadura: médias obtidas para mé

todos de colheita x teores de umidade, a diferença 

mínima significativa e o coeficiente de variação. 

Métodos de Colheita 

Ml

M2

M3

M4

D.M.S. (Tukey) 1% de

D.M.S. (Tukey) 1% de

c.v. %

Teores de Umidade 

Ul u2

67,75 a A 67,75 a A 

55,25 b A 58,00 a A 

43,75 bc A 58,37 a A 

41,25 c B 58,87 a A 

MDU 11,63 

UDM 9,46 

12,48 

b) Altura (m) das plantas, medida na 

inserção da Última folha. 

A análise de variância dos dados obtidos apresen 

tou F nao significativo para todos os tratamentos testados. 

c) Altura Cm), da inserção da espiga 

superior. 



A análise de variância dos dados obtidos apre

sentou F não significativo para todos os tratamentos testados. 

d) Número de plantas na colheita.

Análise de variância dos dados obtidos apresen

tou F significativo ao nível de 1% de significância para mét� 

dos de colheita dentro do tratamento sem fungi�ida, fungicida 

dentro do método de colheita M4, fungicida dentro do teor de

umidade de 18%, teores de umidade dentro de M3 e métodos de

colheita dentro do teor de umidade de 18%. A 5% de signifi

cância para blocos, fungicida, métodos de colheita, teores de 

umidade, teores de umidade dentro do tratamento sem fungicida, 

métodos de colheita x teores de umidade e teores de umidade 

dentro de M4•

Os dados do quadro 71 mostraram que o tratamen

to com fungicida foi superior ao tratamento sem fungicida. 

Quadro 71. Cultivar Ag 259 - Número de plantas na colheita:

médias obtidas para o efeito fungicida, a diferen 

ça mínima significativa e o coeficiente de varia

çao. 

Fungicida 

Com 

Sem 

D.M.S. (Tukey) 5%

c.v. %

Médias 

37,44 a 

35,69 b 

1,53 

8,30 

Os dados do quadro 72 revelaram que o método de 

colheita M1 foi superior a M4.
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Quadro 72. Cultivar Ag 259 - Número de plantas na colheita: 

dias .obtidas para o efeito métodos de colheita, a 

diferença mínima significativa e o coeficiente de 

variação. 

Métodos de Colheita Médias 

38,44 a 

36,81 a.b

35,87 ab 

35,12 b 

D.M.S. (Tukey) 5% 2,86 

C. V. % 8,30 

me 

Os dados do quadro 73 mostraram que os métodos de 

colheita M1 e M2 sem fungicida foram superiores a M4 sém fungi

cida. O método de colheita M4 com fungicida foi superior a M4
sem fungicida. 

Quadro 73. Cultivar Ag 259 - Número de plantas na colheita: mé 

dias obtidas para o efeito métodos de colheita x 

fungicida, a diferença mínima significativa e o coe 

ficiente de variação. 

Fungicida 

Métodos de Colheita Sem Com 

Ml
38,25 a 38,62 

M2
37,00 a 36,62 

M3 34,62 ab 37,12 

M4 32,87 b B 37,37 A

D.M.S. (Tukey) 1% de MDF 4,05 

D.M.S. (Tukey) 1% de FDM 3,06 

c.v. % 8,30 
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Os dados do quadro 74 mostraram que o teor de um1 

dade de 13% foi superior ao teor de umidade de 18%. 

Quadro 74. Cultivar Ag 259 - Número de plantas na colheita: mé 

dias obtidas para o efeito teores de umidade, a di 

ferença mínima significativa e o coeficiente de va

riação. 

Teores de Umidade 

D.M.S. (Tukey) 5%

C. V. %

Médias 

35,78 b 

37, 34 a 

1,53 

8,30 

Os dados do quadro 75 mostraram que o teor de umi 

dade de 13% no tratamento sem fungicida foi superior ao teor de 

18% de umidade no tratamento sem fungicida, ao nível de 5% de 

significânciá. O teor de umidade de 18% com fungicida foi supe 

rior ao teor de umidade de 18% sem fungicida ao nível de 1% de 

significância. 

Quadro 75. 

Teores de 
Ul
U2 

Cultivar Ag 259 - Número de plantas na colheita: me 

dias obtidas para o efeito da interação teores de 

umidade x fungicida, a diferença mínima significati 

va e o coeficiente de variação. 

Fungicida 

Umidade Com Sem 

37,31 a A 34,25 b B

37,56 a A 37,12 a A 

D.M.S. (Tukey) 5% de UDF 2,16 

D.M.S. (Tukey) 5% de FDU 2,16 

c.v. % 8,30 
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Os dados do quadro 76 mostraram que ó método de 

colheita M1 no teor de 18% de umidade foi superior a M3 e M4
no teor de 18% de umidade ao nível de 5% de significância. O 

método de colheita M3 no teor de 13% de umidade foi superior

a M3 no teor de 18% de umidade ao nível de 1% de significân

cia. O método de colheita M4 no teor de 13% de umidade foi

superior a M4 no teor de 18% de umidade ao nível de 5% de 

significância. 

Quadro 76. Cultivar Ag 259 - Número de plantas na colheita: 

médias obtidas para o efeito da interação métodos 

de colheita x teores de umidade, a diferença mÍni 

ma significativa e o coeficiente de variação. 

Teores de Umidade 

Métodos de Colheita U1 u2 

Ml
38,50 a A 38,37 a A 

M2 37,37 ab A 36,25 a A 

M3 33,75 b B 38,00 a A 

M4 33,50 b B 36,75 a A 

D.M.S. (Tukey) 5% de UDM 3,06 

D.M.S. (Tukey) 1% de UDM 4,08 

D.M.S. (Tukey) 5% de MDU 4,05 

c.v. % .8, 30 

e) Número de plantas quebradas + 

acamadas na colheita. 

A análise de variância dos dados obtidos apre

sentam F não significativo para todos os tratamentos testados. 

colheita . 

f) Número de espigas estragadas na 

A análise de variância dos dados obtidos revelou 
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F significativo a 5% de significância para o efeito fungicida 

dentro do método de colheita M3.

Os dados do quadro 77 mostraram que o número de 

espigas estragadas no método de colheita M3 com fungicida foi

superior ao número de espigas estragadas no método de colheita 

M3 sem fungicida.

Quadro 77. Cultivar Ag 259 - Número de espigas estragadas na 

colheita: médias obtidas para o efeito do fungicida 

dentro de M3 (dados transformados em V x + 0,5), a

diferença mínima significativa e o coeficiente de 

variação. 

Fungicida 

Métodos de Colheita Com Sem 

0,97 A 1,05 A

1,16 A 1,03 A 

1,16 A 0,77 B

0,77 A 0,90 A 

D.M.S. (Tukey) 5% 0,33 

c.v. % 33,25 

g) Número de boas espigas na co-

lheita. 

A análise de variância dos dados obtidos revelou 

F significativos a 1% de significância para o efeito de métodos 

de colheita, métodos de colheita dentro do tratamento com e sem 

fungicida, fungicida dentro do método de colheita M2, métodos

de colheita dentro dos teores de umidade de 18% e 13%.F sigmg

ficâtivo�a5% de significância para fungicida x métodos de colhei 

ta, fungicida x teores de umidade, teores de umidade dentro do 

tratamento sem fungicida e fungicida dentro do teor de umidade 



78. 

de 13%. 

Os dados do quadro 78 revelaram que os métodos 

de colheita M1 e M3 foram superiores a M4.

Quadro 78. Cultivar Ag 259 - Número de boas espigas na co

lheita: médias obtidas para métodos de colheita, 

a diferença mínima significativa e o coeficiente 

de variação. 

Métodos de Colheita 

D .M .S. CTukey) 1%. 

c.v. %

Médias 

45,50 a 

42,56 a b 

44,25 a 

39,75 b 

3,51 

6,98 

Os dados do quadro 79 mostraram que M1 e M3 com
fungicida foram superiores a M2 com fungicida ao nível de 5% 

de significância; que M1, M2 e M3 sem fungicida foram superi�

res a M4 sem fungicida ao nível de 5% de significância; que 

M2 sem fungicida foi superior a M2 com fungicida ao nível de 

1% de significância. 

Os dados do quadro 80 mostraram que o teor de 

umidade de 13% sem fungicida foi superior ao teor de 18% de 

umidade sem fungicida; que o teor de 13% de umidade sem fungi 
cida foi superior ao de 13% com fungicida. 

Os dados do quadro 81 mostraram que os métodos 

de colheita M1 e M2 no teor de 18% de umidade foram superio

res a M4 no teor de 18% de umidade ao nível de 1% de signifi
cância. Ao nível de 5% de significância, M1 no teor de 13%

de umidade foi superior a M2 e M4 no teor de 13% de umidade,
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assim como o método de colheita M3 no teor de 13% de umidade

foi superior a M4 no mesmo teor de umidade.

Quadro 79. Cultivar Ag 259 - Número de boas espigas na co

lheita: médias obtidas para o efeito métodos de 

colheita .x fungicida, a diferença mínima signifi

cativa e o coeficiente de variação. 

Fungicida 

Métodos de Colheita Com Sem 

45,00 a A 46,00 a A 

40,37 b B 44,75 a A 

44,87 a A 43,62 a A 

M4 41,12 ab A 38,37 b A 

D.M.S. CTukey) 5% de MDF 4,01 

D.M.S. (Tukey) 1% de FDM 4,04 

c.v. % 6,98 

Quadro 80. Cultivar Ag 259 - Número de boas espigas na co

lheita: médias obtidas para o efeito teores de 

umidade x fungicida, a diferença mínima significa 

tiva e o coeficiente de variação. 

Teores de Umidade 

D.M.S. ttukey) 5% de UDF

D.M.S. CTukey) 5% de FDU

C. V. %

Fungicida 

Com 

43,44 a A 

42,25 a B 

2,14 

2,14 

6,98 

Sem 

41,81 b A 

44,56 a A 
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Quadro 81. Cultivar Ag 259 - NGmero de boas espigas na co

lheita: médias obtidaspara o efeito métodos de 

colheita dentro dos teores de umidade de 18% e 

13%, a diferença mínima significativa e o coefici 

ente de variação. 

Teores de Umidade 

Métodos de Colheita Ul u2

Ml 45,25 a 45,75 a 

. M2 43,62 a 41,50 bc 

M3 43,00 ab 45,50 ab 

M4 38,62 b 40,87 c 

D.M.S. (Tukey) 1% MDU 4,97 

D.M.S. (Tukey) 5% MDU 4,01 

c.v. % 6,98 

h) Produção (kg) de espigas despalha

das. 

A análise de variância dos dados obtidos reve-

lou F significativo a 1% de significância para os efeitos mé

todos de colheita, métodos de colheita dentro do tratamento 

com e sem fungicida e métodos de colheita dentro do teor de 

umidade de 18%. 

Os dados do quadro 82 mostraram que o método de 
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colheita M1 foi superior a M4.

Quadro 82. Cultivar Ag 259 - Produção (kg) de espigas despa

lhadas: médias obtidas para o efeito métodos de 

colheita, a diferença mínima significativa e o 

coeficiente de variação. 

Métodos de Colheita Médias 

Ml 8,59 a 

M2 8,04 ab 

M3 8,01 ab 

M4 7,50 b 

D.M.S. (Tukey) 1% 0,76 

c.v. % 8,08 

Os dados do quadro 83 mostraram que o método de 

colheita M1 com fungicida foi superior a M4 com fungicida. O

método de colheita M1 sem fungicida foi superior a M3 e M4
sem fungicida assim como M2 sem fungicida foi superior a M4
sem fungicida. 

Os dados do quadro 84 mostraram que o método de 

colheita M1 no teor de 18% de umidade foi superior a M4 no 

mesmo teor de umidade. 

5.2.3. Localidade: Santa Cruz das Palmeiras, S.P. 

5.2.3.1. Cultivar: Ag 152 R 

a) Velocidade de Emergência dás Plân

tulas no campo.

A análise de variância dos dados obtidos reve

lou valores de F significativos ao nível de 1% de significân-
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eia para o efeito de blocos. 

Quadro 83. Cultivar Ag 259 - Produção (kg) de espigas despa

lhadas: médias obtidas para o efeito métodos de 

colheita dentro dos tratamentos com e sem fungici 

da, a diferença mínima significativa e o coefici

ente de variação. 

Método� de Colhéita 

D.M.S. (Tukey) 1%

C. V. %

Fungicida 

Com 

8,52 a 

7,82 ab 

8,23 ab 

7,62 b 

0,87 

8,08 

Sem 

8,66 a 

8,25 ab 

7,78 bc 

7,37 e 

Quadro 84. Cultivar Ag 259 - Produção (kg) de espigas despa

lhadas: médias obt�das para o efeito dos métodos 

de colheita dentro do teor de umidade de 18%, a 

diferença mínima significativa e o coeficiente de 

Métodos de 

Ml
M2

M3
M4

. -

variaçao. 

Colheita 

D.M.S. (Tukey) 1%

c.v. %

Teor de Umidade 

U1 

8,72 a 

8,20 ab 

7,94 ab 

7,29 b

1,07 

8,08 



b) Número de plantas emergidas aos

dez dias ap6s a semeadura.

83. 

A análise de variância dos dados obtidos reve

lou valores de F significativos ao nível de 1% de significân

cia para o efeito da interação métodos de colheita dentro do 

teor de umidade de 18%. Ao nível de 5% de significância para 

o efeito de métodos de colheita e para a interação métodos de

colheita dentro do tratamento com fungicida.

Os dados do quadro 85 mostraram que o método de 

colheita M1 foi superior a M4.

Quadro 85. Cultivar Ag 152 R - Número de plantas emergidas 

aos dez dias ap6s a semeadura: médias obtidas pa

ra o efeito métodos de colheita, a diferença mini 

ma significativa e o coeficiente de variação. 

Métodos de Colheita Medias 

Ml 76,25 a 

M2 75,31 ab 

M3 76,00 ab 

M4 73,75 b

D.M.S. (Tukey) 5% 2,36 

c.v. % 3,31 

Os dados do quadro 86 mostraram que o método de 

colheita M1 com fungicida foi superior a M4 com fungicida.

Os dados do quadro 87 mostraram que os métodos 

de colheita M1 e M3 a 18% de umidade foram superiores a M4 no

mesmo teor de umidade. 

e) Altura (�) das plantas, medida na

inserção da Última folha.
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Quadro 86. Cultivar Ag 152 R - Número de plantas emergidas 

aos dez dias apôs a semeadura: médias obtidas pa

ra o efeito métodos de colheita dentro do trata

mento com fungicida, a diferença mínima signific� 

tiva e o coeficiente de variação. 

Métodos cte· Colheita 

D • M • S • CTukey ) 5 % 

Fungicida 

Com 

76,87 a 

·7 5, 6 2 ab

75,50 ab 

73,00 b 

3,33 

c.v. t 3,31 

Quadro 87. Cultivar Ag. 152 R - Número de plantas emergidas 

aos dez dias após a semeadura: médias obtidas pa

ra o efeito métodos de colheita dentro do teor de 

umidade de 18%, a diferença mínima significativa 

e o coeficiente de variação. 

Métodos de Colheita 

Ml

M2

M3 

M4 

D.M.S. (Tukey) 5%

c.v. %

Teor de Umidade 

76,75 a 

74,87 ab 

76,00 a 

72,50 b 

3,33 

3,31 

A análise de variância dos dados obtidos reve

lou valores de F significativos a 1% de significância para a 
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interação fungicida x métodos de colheita, métodos de colhei

ta dentro do tratamento com fungicida, fungicida dentro de M4
,

métodos de colheita x teores de umidade, teores de umidade 

dentro de M4, métodos de colheita dentro do teor de umidade

de 13% e ao nível de 5% de significância para o efeito de mé

todos de colheita. 

Os dados do quadro 88 mostraram que M4 com fun-

gicida foi superior a M2 e M3 com fungicida e que M4 com fun-

gicida foi superior a M4 sem fungicida.

Quadro 88. Cultivar Ag 152 R - Altura (m) das plantas: me-

dias obtidas para métodos de colheita dentro do 

tratamento com fungicida e fungicida dentro de M4,

a diferença mínima significativa e o coeficiente 

de variação. 

Fungicida 

Métodos de Colheita Com Sem 

2,97 ab A 2,82 a A 

2,82 b A 2,81 a A 

M3 2,77 b A 2,85 a A 

M4 3,14 a A 2,78 a B 

D.M.S. (Tukey) 1% de FDM 0,24 

D.M.S. (Tukey) 1% de MDF 0,29 

C. V. % 6,23 

Os dados do quadro 89 mostraram que M4 a 13% de

umidade foi superior a M1, M2 e M3 a 13% de umidade; que M4 a

13% de umidade foi superior a M4 a 18% de umidade.

d) Altura (m), da inserção da espiga

superior.
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Quadro 89. Cultivar Ag 152 R - Altura (m) das plantas: me 

dias obtidas para a interação teores de umidade 
dentro de M4, métodos de colheita dentro do teor
de umidade de 13%, a diferença mínima significati 
va e o coeficiente de variação. 

Teores de Umidade 

Métodos de Colheita Ul º2 

Ml 2,87 a A 2,74 b A 

M2 2,89 a A 2,74 b A 

M3 2,84 a A 2,79 b A 

M4 2,83 a B 3,08 a A 

D.M.S. (Tukey) 1% de UDM 0,18 

D.M.S. (Tukey) 1% de MDU 0,24 

c.v. % 6,23 

A análise de variância dos dados obtidos aprese� 
para 

de 
tou valores de F significativos a 1% de significância 
teores de umidade dentro do método de colheita M2 e a 5%
significância para o efeito teores de umidade e métodos de 
lheita dentro do teor de umidade de 13%. 

co 

Os dados do quadro 90 mostraram que o teor de 

umidade de 18% foi superir ao teor de umidade de 13%. 

Os dados do quadro 91 mostraram que M1 e M2 a-
18% de umidade foram superiores a M1 e M2 no teor de 13% de 

umidade. 

e) Número de plantas na colheita.

A análise de variância dos dados obtidos reve
lou valores de F significativos a 5% de significância para a 
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interação métodos de colheita x teores de umidade e teores de 

umidade dentro do método de colheita M3.

Quadro 90. Cultivar Ag 152 R - Altura (m), da inserção da es 

piga superior: médias obtidas para o efeito teo

res de umidade, a diferença mínima significativa 

e o coeficiente de variação. 

Teores de Umidade Médias 
Ul 1,85 a 

U2 1,80 b 

D.M.S. (Tukey) 5% 0,04 

c.v. % 4,38 

Quadro 91. Cultivar Ag 152 R - Altura (m) da inserção da es

piga superior: médias obtidas para o efeito de 

umidade dentro de M2 e métodos de colheita dentro

do teor de umidade de 13%, a diferença mínima sig 

nificativa e o coeficiente de variação. 

Teores de Umidade 

Métodos de Colheita U1 U2 
Ml 1,84 a A 1,76 a B 

M2 1,87 a A 1,75 a B 

M3 1,84 a A 1,85 a A 

M4 1,82 a A 1,83 a A 

D.M.S. (Tukey) 5% de UDM 0,08 

D.M.S. (Tukey) 5% de MDU 0,11 

c.v. % 4,38 

Os dados do quadro 92 mostraram que o método de 

colheita M
3 

a 18% de umidade foi superior a M
3 

a 13% de umida 

de. 
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Quadro 92. Cultivar Ag 152 R - Número de plantas na colheita: 
médias obtidas para o efeito teores de umidade 

dentro do método de colheita M3, a diferença mini
ma significativa e o coeficiente de variação. 

Métodos de Colheita 

Ml

M2

M3 

M4 

D.M.S. (Tukey) 5% de UDM
c.v. %

Teores de Umidade 

U1 U2 
39,25 A 40,00 A 

39,50 A 40,00 A 

40,12 A 39,25 B

39,37 A 39,87 A 

0,83 
2,07 

f) Número de plantas quebradas + aca
madas na colheita.

A análise de variância dos dados obtidos reve
lou valores de F significativos a 1% de significância para a 

interação fungicida x métodos de colheita e a 5% de signifi
cância para a interação métodos de colheita dentro do t�ata
mento sem fungicida e fungicida dentro do método de colheita 

M3.

Os dados do quadro 93 mostraram que M3 com fun

gicida superou M3 sem fungicida.

g) Número de boas espigas na colheita

A análise de variância dos dados obtidos reve
lou valores de F significativos a 5% de significância para os 
teores de umidade dentro do tratamento com fungicida e os teo 
res de umidade dentro do método de colheita M2.
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Quadro 93. Cultivar Ag 152 R - Número de plantas quebradas + 

acamadas: médias obtidas para o efeito fungicida 

dentro do método de colheita M3, a diferença míni

ma significativa e o coeficiente de variação. 

Fungicida 

Métodos de Colheita· Sem Com 

Ml 2,47 A 3,07 A

M2 3,14 A 2,62 A

M3 2,49 B 3,41 A

. M4 3,36 A 2,67 A

D.M.S. CTukey) 5•0 
"c) de FDM 0,71 

c.v.
·O· 
"c) 24,38 

Os dados do quadro 94 mostraram que o tratamen

to teor de umidade de 18% com fungicida foi superior ao teor 

de umidade de 13% com fungicida. 

Quadro 94. Cultivar Ag 152 R - Número de boas espigas na co

lheita: médias obtidas para a interação teores de 

umidade dentro do tratamento com fungicida, a di

ferença mínima significativa e o coeficiente de 
.

-

variaçao. 

Teores de Umidade 

D. M. S . ( Tukey) 5 %

C. V. %

Fungicida 

Com 

41,87 a 

39,44 b 

2,15 

7,41 

Os dados do quadro 95 mostraram que o método de 

colheita M2 a 18% de umidade foi superior a M2 a 13% de umida
de. 
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Quadro 95. Cultivar Ag 152 R - Número de boas espigas na co
lheita: médias obtidas para a interação teores de 
umidade dentro do método de colheita M2 .

Métodos de Colheita 
Ml
M2

M3

M4

D.M.S. (Tukey) 5%

c.v. %

. Teores .de Umidade 

Ul U2 
42,00 A 40,37 A

42,37 A 39,12 B

40,50 A 41,12 A

41,25 A 39,62 A

3,05 

7,41 

h) Número de espigas estragadas na co

lheita.

A análise de variância dos dados obtidos reve
lou valores de F não significativos para todos os tratamentos 
testados. 

i) Produçio (kg) de espigas despalha
das na colheita.

A análise de variância dos dados obtidos reve
lou valores de F significativos a 1% de significância para os 
efeitos de teores de umidade, teores de umidade dentro do tra 

tamento com e sem fungicida, métodos de colheita x teores de 
umidade, teores de umidade dentro dos métodos de colheita M

1

e M2, métodos de colheita dentro do teor de umidade de 13% e
a nível de 5% de significância para o efeito métodos de co
lheita. 

Os dados do quadro 96 mostraram que os métodos 
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de colheita M3 e M4 foram superiores a M2.

Quadro 96. Cultivar Ag 152 R - Produção (kg) de espigas des

palhadas na colheita: m édias obtidas para o efei
to m étodos de colheita , a diferença mínima signi

ficativa e o coeficiente de variação. 

Métodos de Colheita Médias 

Ml 8,17 ab 

M2 7,80 b 

M3 8,54 a 

M4 8,54 a 

D.M.S. (Tukey) 5% 0,58 

c.v. % 7,41 

Os dados do quadro 97 mostrar�m que o teor de 

umidade de 18% foi superior ao de 13%. 

Quadro 97. Cultivar Ag 152 R - Produção (kg) de espigas des 

palhadas na colheita: médias obtidas para o efei

to teores de umidade , a diferença mínima signifi

cativa e o coeficiente de variação . 

Teores de Umidade Médias 

U1 8,90 a

U 2 7,73 b

D.M.S. (Tukey) 1% 0,41 

C. V. % 7,41 

Os dados do quadro 98 mostraram que o teor de 

umidade de 18% sem fungicida foi superior a 13% sem fungicida, 

assim corno , o teor de umidade de 18% com fungicida foi supe

rior a 13% com fungicida. 



9 2. 

Quadro 98. Cultivar Ag 152 R - Produção (kg) de espigas des

palhadas na colheita: médias obtidas para o efei

to teores de umidad·e dentro do tratamento com e 

sem fungicida, a diferença mínima significativa e 

o coeficiente de variação.

Fungicida 

Teores de Umidade Sem Com 

Ul 8,78 a 9,01 a 

U2 7,87 b 7,59 b 

D.M.S. (Tukey) 1% 0,59 

c.v. % . 7, 41 

Os dados do quadro 99 mostraram que os métodos 

de colheita M3 e M4 a 13% de umidade foram sup�riores a M1 e

M2 a 13% de umidade; os métodos de colheita M1 e M2 a 18% de

umidade foram superiores a M1 e M2 a 13% de umidade.

Quadro 99. Cultivar Ag 152 R - Produção (Kg) de espigas despa 

lhadas na colheita: médias obtidas para o ·efeito 

teores de umidade dentro dos métodos de colheita 

M1 e M2, métodos de colheita dentro do nível de

13% de umidade, a diferença mínima significativa e 

o coeficiente de variação.

Teores de Umidade 

Métodos de Colheita U1 U2 

M
l 

9,12 a A 7,22 b B

M2 8,94 a A 7,06 b B

M3 8,76 a A 8,31 a A 

M4 8,76 a A 8,32 a A 

D.M.S. (Tukey) 1% de UDM 0,83 

D.M.S. (Tukey) 1% de MDU 1,02 

c.v. % 7,41 
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5.2.3.2. Cultivar: Ag 259 

a) Velocidade de emergência das plân

tulas no campo.

A análise de variância dos dados obtidos reve

lou valores de F significativos a 1% de significância para mê 
todos de colheita, métodos de colheita dentro do tratamento 

sem e com fungicida, teores de umidade, teores de umidade de� 

tro do tratamento sem fungicida, métodos de colheita x teores 
de umidade, teores de umidade dentro dos métodos de colheita 

M3 e M4, métodos de colheita dentro do teor de umidade de 18%
e valor de F significativo a 5% de significância para o efei
to teores de umidade dentro do tratamento com fungicida. 

Os dados do quadro 100 mostraram que os métodos 
de colheita M1 e M2 foram superiores a M3 e M4.

Quadro 100. Cultivar Ag 259 - Velocidade de emergência das 

plântulas no campo: médias obtidas para o efei

to métodos de colheita, a diferença mínima signi 

ficativa e o coeficiente de variação. 

Métodos de Colheita 

D.M.S.(Tukey) 1%

c.v. %

Médias 

11,98 a 

12,09 a 

10,27 b 

10,54 b 

0,89 
6,82 

Os dados do quadro 101 mostraram que os métodos 
de colheita M1 e M2 sem fungicida foram superiores a M3 e M4
sem fungicida; o método de colheita M2 com fungicida foi sup�
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rior a M3 e M4 com fungicida; o método de colheita M1 com fun

gicida foi superior a M3 com fungicida ..

Quadro 101. Cultivar Ag 259 - Velocidade de emergência das 
plântulas no campo: médias obtidas para o efeito 

de métodos de colheita dentro do tratamento sem 
e com fungicida, a diferença mínima significati
va e o coeficiente de variação. 

Métodos de Colheita 

D.M.S. (Tukey) 1%

C. V. %

Fungicida 

Sem 
12,12 a 

12,16 a 

9,97 b 

10,38 b 

1,27 

6,82 

Com 
11,84 ab 

12,02 a 

10,57 e 

10,70 bc 

Os.dados do quadro 102 mostraram que as semen-

tes colhidas com teor de 13% de umidade foram superiores 

de teor de 18% de umidade, 
as 

Quadro 102. Cultivar Ag 259 - Velocidade de emergência das 
plântulas no campo: médias obtidas para o efeito 
teores de umidade, a diferença mínima significa

tiva e o coeficiente de variação. 

Teores de Umidade Médias 

Ul 10,85 b 

U2 11,59 a 

D.M.S. (Tukey) 1% 0,51 

c.v. % 6,82 

Os dados do quadro 103 mostraram que os métodos 

de colheita M
1 e M

2 
a 18% de umidade foram superiores a M

3 e
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M4 a 18% �e umidade; os métodos de colheita M3 e M4 a 13% de

umidade foram superiores a M3 e M4 a 18% de umidade.

Quadro 103. Cultivar Ag 259 - Velocidade de emergência das 

plântulas no campo: médias obtidas para os efei

tos teores de umidade dentro dos métodos de co

lheita M3 e M4, métodos de colheita dentro da

umidade de 18%, a diferença mínima significativa 

e o coeficiente de variação. 

Teores de Umidade 

Método_s de Colheita U1 U2 
Ml

M2

M3

M4

D.M.S. (.Tukey) 1% de UDM

D.M.S. (.Tukey) 1% de MDU

c.v. %

12,24 a A 11,71 a A 

12,21 a A 11,96 a A 

9,35 b B 11,19 a A 

9,59 b B 11,50 a A 

1,03 

1,27 

6,82 

b) Número de plantas emergidas aos

dez dias após a semeadura.

A an;lise tle variância dos dados obtidos reve

lou valores de F significativos a 1% de significância para mf 

todos de colheita, métodos de colheita dentro do tratamento 

sem e com fungicida, teores de umidade, teores de umidade de� 

tro do tratamento sem e com fungicida, métodos de colheita x 

teores de umidade, teores de umidade dentro dos métodos de co 

lheita M3 e M4, métodos de colheita dentro do teor de umidade

de 18% e a nível de 5% de significância para fungicida e fun

gicida dentro do método de colheita M3.
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Os dados do quadro 104 mostraram que o tratamen 

to com fungicida superou ao sem fungicida. 

Quadro 104. Cultivar Ag 259 - NGmero de plantas emergidas 

aos dez dias apôs a semeadura: médias obtidas pa 

ra o efeito fungicida, a diferença mínima signi

ficativa e o coeficiente de variação. 

Fungicida Médias 

Sem 69,31 b 

Com 71,00 a 

D.M.S. CTukey) 5º 
'ó 1,64 

c.v. % 4,63 

Os dados do quadro 105 mostraram que os métodos 

de colheita M1 e M2 foram superiores a·M3 e M4.

Quadro 105. Cultivar Ag 259 - N�mero de plantas emergidas 

aos dez dias após a semeadura: médias obtidas p� 

ra o efeito métodos de colheita, a diferença mí

nima significativa e o coeficiente de variação. 

Métodos de Colheita Médias 

Ml 74,37 a 

M2 74,12 a 

M 
3

65,62 b 

M4 66,50 b

D.M.S. CTukey) 1% 3,79 
c.v. % 4,63 

Os dados do quadro 106 mostraram que os métodos 

de colheita M1 e M2 sem fungicida foram superiores a M3 e M4
sem fungicida. Os métodos de colheita M1 e M2 com fungicida
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foram superiores a M3 e M4 'com fungicida. O método de colhei

ta M3 c9m fungicida foi superior a M3 sem fungicida.

Quadro 106. Cultivar Ag 259 - Número de plantas emergidas 
aos dez dias apôs a semeadura: médias obtidas p� 
ra os efeitos métodos de colheita dentro do tra
tamento sem e com fungicida, fungicida dentro do 
método de colheita M3, a diferença mínima signi
ficativa e o coeficiente de variação . 

.Fungicida 

Métodos de Colheita Serri Com 
73,75 a A 75,00 a A 

74,00 a A 74,25 a A 

63,87 b B 67,37 b A 

M4 65,62 bA 67, 37 b A 

D.M.S. (Tukey) 1% de MDF .5,36 

D.M.S. (Tukey) 5% de FDM 3,27 
c.v. % 4,63 

Os dados do quadro 107 mostraram que o teor de 
umidade de 13% foi superior ao teor de umidade de 18%. 

Quadro 107. Cultivar Ag 259 - Número de plantas emergidas 
dez dias após a semeadura: médias obtidas para o 
efeito teores de umidade, a diferença mínima sig 
nificativa e o coeficiente de variação. 

Teores de Umidade Médias 

Ul 67,66 b 

U2 72,66 a 
D.M.S. (Tukey) 1% 2,18 
c.v. % 4,63 
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Os dados do quadro 108 mostraram que o teor de 

umidade de 18% com fungicida foi superior a 18%.sem fungicida 

assim como o teor de umidade de 13% com fungicida foi supe

rior a 13% sem fungicida. 

Quadro 108. Cultivar Ag 259 - Número de plantas emergidas 

aos dez dias após a semeadura: médias obtidas p� 

ra teores de umidade dentro do tratamento sem e 

com fungicida, a diferença m!nima significativa 

e o coeficiente de variação. 

Teores de Umidade 

D.M.S. (Tukey) 1%

C. V. %

Fungicida 

Sem 

66,87 B 

68,44 B 

3,09 

4,63 

Com 

71,75 A 

73,56 A 

Os dados do quadro 109 mostraram que os métodos 

de colheita M1 e M2 no teor de 18% de umidade foram superio

res a M3 e M4 a 18% de umidade; os métodos de colheita M3 e

M4 a 13% de umidade foram superiores a M3 e M4 a 18% de umida

de. 

c) Altura (m) das plantas, medida na

inserção da Última folha.

A análise de variância dos dados obtidos reve-

lou valor de F significativo a 1% de significância para o 

efeito de blocos. 

d) Altura Cm) da inserção da espiga

superior.

A análise de variância dos dados obtidos reve-
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lou valor de F significativo a 1% de significância para o 

efeito de blocos. 

Quadro 109. Cultivar Ag 259 - Número de plantas emergidas 

aos dez dias apôs a semeadura: médias obtidas p� 

ra o efeito teores de umidade dentro dos métodos 

de colheita M3 e M4, métodos de colheita dentro
da umidade de 18%, a diferença mínima significa

tiva e o coeficiente de variação. 

Teores. de Umidade 

Métodos ·de ·colheita u1, u2 
74,75 a A 74,00 a A 

74,50 a A 73,75 a A 

M3 59,87 b B 71,37 a A 

M4 61,50 b B 71,50 a A 

D.M.S. ·cTukey)· 1% de UDM 4,37 

D.M.·s. CTukey) · 1'% de MDU 5,36 

C. V. % 4,63 

e) Número de plantas na colheita.

A anilise de variância dos dados obtidos reve

lou valor de F significativo a 1% de significância para o 

efeito fungicida dentro do método de colheita M3 e valores de

F significativos a 5% de significância para os efeitos de fu� 
gicida, fungicida x métodos de colheita, métodos de colheita 
dentro do tratamento sem fungicida, teores de umidade e teo

res de umidade dentro. do tratamento com fungicida. 

Os dados do quadro 110 mostraram que o tratamen 

to com fungicida foi superior ao tratamento sem fungicida. 

Os dados do quadro 111 mostraram que o método 
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de colheita M4 sem fungicida foi superior a M3 sem fungicida;

o método de colheita M3 com fungicida foi superior a M3 sem

fungicida. 

Quadro 110. Cultivar Ag 259 - Número de plantas na colheita: 

médias obtidas para o efeito fungicida, diferen

ça mínima significativa e o coeficiente de varia 

Fungicida 

Sem 

Com 

çao. 

D.M.S. CTUkey) 5%

·e. V. %

Médias 

39,22 b 

39,91 a 

0,63 

3,18 

Quadro 111. Cultivar Ag 259 - Número de plantas na colheita: 

médias obtidas para os efeitos métodos de colhei 

ta dentro do tratamento sem fungicida, fungicida 

dentro do método de colheita M3, a diferença mí

nima significativa e o coeficiente de variação. 

Fungicida 

Métodos de Colheita Sem Com 

Ml
39,25 ab A 39,62 a A 

M2
39,25 ab A 39,50 a A 

M3
38,12 b B 40,50 a A 

M4
40,25 a A 40,00 a A 

D.M.S. (Tukey) 5% MDF 1268 

D.M.S. (Tukey) 1% FDM 1,69 

c.v. % 3,18 

Os dados do quadro 112 mostraram que o teor de 

umidade de 18% foi superior ao de 13%. 
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Quadro 112. Cultivar Ag 259 - Número de plantas na colheita: 

médias obtidas para o efeito teore·s de umidade, 

a diferença mínima significativa e o coeficiente 

de variação. 

Teores de Umidade 

D.M.S. (Tukey) 5%

·e. V. %

Médias 

39,94 a 

39,19 b 

0,63 

3,18 

Os dados do quadro 113 mostra-ram que o teor de 

umidade de 18% com fungicida foi superior ao teor de umidade 

de 13% com fungicida. 

Quadro 113. Cultivar Ag 259 - Numero de plantas na colheita: 

médias obtidas para teores de umidade dentro do 

tratamento com fungicida, a diferença mínima sig 

nificativa e o coeficiente de variação. 

Teores de Umidade 

D. M. S. (.Tukey) 5 %

C. V. %

Fungicida 

Com 

40,37 a 

39.,44 b 

0,90 

3,18 

f) Número de plantas quebradas + aca

madas na colheita.

A análise de variância dos dados obtidos reve

lou valor de F não significativo para todos os tratamentos 

testados. 
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g) NÚ.mero de boas espigas na colheita

A análise de variância dos dados obtidos reve 

lou valor de F significativo a 5% de significância para teo

res de umidade dentro do tratamento com fungicida. 

Os dados do quadro 114 mostraram qu_e o teor de 

umidade de 18% com fungicida foi superior ao de 13% com fungi 

cida. 

Quadro 114. Cultivar Ag 259 - Número de boas espigas na co 

lheita: médias obtidas para o efeito teores de 

umidade dentro do tratamento com fungicida, a di 

ferença mínima significativa e o coeficiente de 

variação. 

Teores de Umi'dade 

D. M. S . ( Tukey) 5 %

C. V. %

Fungicida 

Com 

49,44 a 

46,12 b 

3,17 

9,36 

h) Número de espigas estragadas na co

lheita.

A análise de variância dos dados obtidos reve 

lou valores de F significativos ao nível de 5% de significân

cia para os efeitos: fungicida dentro do método de colheita 

M3 e fungicida dentro do teor de umidade de 18%.

Os dados do quadro 115 mostraram que o método 

de colheita M3 com fungicida foi superior a M3 sem fungicida.

Os dados do quadro 116 mostraram que o teor de 

umidade de 18% com fungicida foi superior ao de 18% sem fun

gicida. 
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Quadro 115. Cultivar Ag 259 - Número de espigas estragadas 

na colheita: médias obtidas para o efeito fungi
cida dentro do método de colheita M3 (dados
transformados em V x + 0,5), a diferença mínima 
significativa e o coeficiente de variaçio . 

.Fungicida 

Método de Colheita Sem Com 
0,77 B 1,03 A 

D.M. s.· CTUkey)· ·5% 0,24 

c.v. % 27,78 

Quadro 116. Cultivar Ag 259 - Número de espigas estragadas 

na colheita: médias obtidas para o efeito fungi
cida dentro do teor de umidade de 18%, a difere� 

ça mínima significativa e o coeficiente de varia 

çao. 

Teor de Umidade 

D .M. S. CTukey} 5% 
C. V. %

.Fungicida 

Sem Com 
0,74 B 0,93 A 

0,17 
27,78 

i) Produçio (kg) de espigas despalha
das

A análise de variância dos dados obtidos reve 
lou valores de F significativos a 5% de significância para os 

efeitos métodos de colheita e métodos de colheita dentro do 
tratamento sem fungicida. 

Os dados do quadro 117 mostraram que o método 

de colheita M2 foi superior a M3.
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Quadro 117. Cultivar Ag 259 - Produção (kg) de espigas desp� 

lhadas: médias obtidas para métodos· de colheita, 
a diferença mínima significativa e o coeficiente 
de variação. 

Métodos de Colheita 

D.M.S. CTukey) 5%
C. V. %

Médias 
8,95 ab 

9,38 a 

8,49 b 

8,81 ab 

0,80 
9,48 

Os dados do quadro 118 mostraram que o método 

de colheita M2 sem fungicida foi superior ao método M3 sem 
fungicida. 

Quadro 118. Cultivar Ag 259 - Produção (kg) de espigas despa 

lhadas: médias obtidas para o efeito métodos de 

colheita dentro do tratamento sem fungicida, a 
diferença mínima significativa e o coeficiente 
de variação. 

Fungicida 

Métodos de Colheita Sem 

Ml ·8,82 ab

M2 9,37 a

M3 8,16 b

M4 8,51 ab

D.M.S. (Tukey) 5% 1,13

c.v. % 9,48
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6. DISCUSSÃO

O objetivo principal deste trabalho foi verificar 

se a nova metodologia de colheita dos campos de p�odução de se

mentes de milhos híbridos comerciais vêm exercendo influência 

sôbre a qualidade das sementes e sôbre a produção do milho co

mercial; assim sendo, foram comparados entre si os seguintes m� 

todos de colheita: a) colheita, despalhamento manuais, seleção 

fenotípica e de sanidade de espigas e debulha manual; b) co

lheita e despalhamento manuais, seleção fenotípica e de sanida

de de espigas e debulha mecânica (Processo tradicional nas Uni

dades de Produção); c) colheita manual, debulha em debulhador 

estacionário acoplado a trator; d) colheita mecânica das semen 

tes diretamente na lavoura. 

Como já foi dito, praticamente não foram encontra 

dos trabalhos sôbre êsses novos métodos de colheita aqui no Br� 

sil porque as pesquisas sao muito escassas e no exterior devido 

as condições climáticas que impedem a aplicação desses métodos. 

A colheita da semente foi realizada a dois teores de umidade p� 

ra se tentar obter o Índice de umidade a partir do qual 

a colheita e debulha pudessem ser processadas mecânicamente. Me 

tade das sementes colhidas foram protegidas com fungicida para 

se poder avaliar o efeito deste, na germinação e emergência no 

campo. 

Os experimentos de campo foram realizados em 
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áreas de clima e solo bem distintos para se tentar tirar infor

mações mais amplas possíveis. 

Os materiais colhidos e destinados aos experimen

tos de campo (três diferentes localidades) foram analisados pre 

viamente quanto a sua capacidade de germinação. Verificou-se 

que as sementes de Ag 152 R (híbrido mole), colhido e debulhado 

à mão com 18% de umidade apresentava germinação superior aos de 

mais salvo ao colhido pelo método tradicional dos produtores de 

sementes; além disso, observou-se que a colheita e debulha ma

nual com 18% de umidade foi superior ao mesmo tratamento com 

13%. tstes resultados são concordantes com os relatados por 

MEYERS (1924-), ALBERTS ll927), LYON (1929), BARRIGA (1961), 

DOUGLAS et alii (1965), KANTOR e WEBSTER (1967), BRASS E MARLEY 

(1973), ABRAHÃO (1971) e ALMEIDA (1972), porém são discordantes 

de ARNOLD (1959). 

Quanto ao híbrido meio - dente Ag 259, observou

se que ao nível de 18% de umidade a colheita e debulha manual 

foi superior aos demais métodos de colheita, enquanto o método 

tradicional foi melhor que os outros dois. Ao nível de 13% de 

umidade observou-se, de um modo geral, melhor comportamento do 

- que a_l8%, destacando-se o fato de que as sementes colhidas e

debulhadas no campo, a 13% de umidade, foram superiores as res

pectivas com 18%.

A literatura encontrada traz dados conflitantes 

sÔbre a avaliação da qualidade entre as cultivares de diversas 

culturas; êste fato foi verificado neste trabalho, pois os hí

bridos testados não mostraram o mesmo comportamento quanto a 

sua capacidade de germinação. Esta diferença entre o comporta

mento dos híbridos testados é concordante com as relatadas por 

PINNELL (194-9), WORTMAN e RINKE {1951), RUSH e NEAL (1951), 

BARRIGA (1961), DOUGLAS et alii (1965), ABRAHÃO (1971) e 

GRINSPUN (1974-). 

Testes de velocidade de emergência conduzidos na 

localidade de Santa Cruz das Palmeiras não revelaram diferenças 
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entre os tratamentos para o Ag 152 R, enquanto que o Ag 259 re

velou comportamento bem variável; assim, de um modo geral, o ma 
terial colhido com 13% foi superior aquele com 18% de umidade; 
verificou-se, também, que as sementes colhidas com 18% de umida 
de e debulhadas no campo foram inferiores aquelas da colheita e 
debulha manuais e do processo tradicional como também aquelas 
sementes provenientes dos mesmos métodos ao nível de 13% de umi 
dade. É interessante lembrar aqui que na literatura consultada 
nada foi encontrado sôbre testes de emergência relacionados com 
métodos de colheita. Somente MOORE (1956) relata que a danifi-

caçao na semente atrasa a emergência das plântulas. 
Nas localidades de Santa Cruz das Palme�ras e de 

Santo Antônio da Platina foram conduzidos estudos sôbre o núme
ro de plantas emergidas aos dez dias. Quanto ao Ag 152 R veri
ficou-se na segunda localidade um sensível efeito do fungicida 
nas sementes e superioridade dos dois primeiros métodos de co
lheita; o efeito benéfico do fungicida foi concordante com da
dos relatados por KOEHLER (1935), FORSYTH e VOGEL (1945), RUSH 
e NEAL (1951), CROSIER (1958), DALE (1959), BUNCH (1960), 
ANDREWS (1962) e MCKEEN e MACDONALD (1976) e são discordantes 
dos de TATUM e ZUBER (1943), VIEGAS (1945) e WORTMAN e RINKE 
(1951). O fato do Ag 152 R nao ter respondido ao. tratamento 
com fungicida em Santa Cruz das Palmeiras pode ser explicado p� 
la temperatura favorável do solo na época da semeadura que favo 
receu uma rápida emergência. Pode observar-se também que o ma
terial colhido e debulhado ã mão com 18% de umidade foi supe
rior aquêle com 13%, indicando, talvez, uma queda de vigor da 
semente colhida mais tarde. Na primeira localidade o método de 
colheita e debulha mecânica, mostrou-se inferior ao primeiro mé 
todo, o que está de acordo com MEYERS (1924), TATUM e ZUBER 

(1943) e KANTOR e WEBSTER (1967). Para o Ag 259, em ambos os 

locais, houve também efeito do fungicida e da colheita com 13% 
de umidade. tste fato do Ag 259 ter sido beneficiado pelo fun
gicida em Santa Cruz das Palmeiras, ao contrário ao Ag 152 R, 
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pode indicar-sensibilidade diferente do material genético o que 

concorda com observações-feitas por PINNEL (1949), RUSH e NEAL 

(1951), WORTMAN e RINKE (.1951), BARRIGA (1961), DOUGLAS et alii 

(1965), ABRAHÃO (1971) e GRINSPUN (1974). Ainda para o Ag 259, 

dos métodos de colheitas testados verificou-se qu� em Santo An

tônio da Platina sempre o uso da debulha manual foi melhor do 

que as butras, enquanto que em Santa Cruz das Palmeiras êste mé 

todo não diferiu do tradicional. 

Em Santa Cruz das Palmeiras e Santo Antônio da 

Platina foram avaliadas as alturas das plantas. Para o Ag 152 

R na primeira localidade a colheita e debulha mecânica com fun 

gicida apresentou altura maior que os três outros métodos de co 

lheita. O mesmo aconteceu para a colheita e debulha mecânica 

com 13% de umidade em relação a 18%. Também a colheita e debu 

lha mecânica com 13% de umidade e com fungicida foi maior do 

que aquela sem fungicida e a 18% de umidade. Em Santo Antônio 

da Platina a colheita e debulha manual a 18% de umidade foi su 

perior a mesma com 13% de umida-de. Quanto ao Ag 259 não houve 

nenhuma diferença significativa nos testes realizados nas 2 lo

calidades acima. Na bibliografia consultada BROWN (1920) rela 

ta que usando sementes intactas e sementes danificadas e estu

dando a altura das plantas provenientes destas sementes não en

controu nenhuma diferença. Não sabemos a que explicar tal dif� 

rença, justamente porque a semente que sofreu o processo consi

derado mais dr�stico de colheita e debulha apresentou a maior 

altura de plantas. 

Outro fator estudado e igualmente sem nenhuma re

ferência na literatura consultada foi a altura da espiga supe

rior. Para o Ag 152 R em Santa Cruz das Palmeiras os métodos 

de colheita M1 e M2 a 18% de umidade apresentaram altura de es

piga, superiores aos colhidos com 13% de umidade. Apesar de não 

podermos fazer nenhuma corrobação com a bibliografia consultada 

podemos aventar a hip6tese de que o ponto de colheita a 18% en-

contre a semente com maior vigor que a 13% de umidade. Dentro 
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do teor de 13% de umidade a colheita manual e debulha mecânica 

no campo apresentou altura de espiga superior mais elevada que 

a de colheita e debulha manual e do processo tradicional, en

quanto que a colheita e debulha mecânica apresentou altura da 

espiga, mais elevada que o processo tradicional. Para o Ag 152 

R em Santo Antonio da Platina e para o Ag 259 em ambas as loca

lidades não houve diferenças significativas, entre as alturas 

das espigas entre os diversos métodos testados. 

Em Não me Toque para o Ag 152 R, o estudo do nú

mero de plantas na colheita apresentou efeito benéfico do fungi 

cida quanto a colheita e debulha mecânica quando comparado com 

o não tratado; o que mais se evidenciou foi o fato de que a co

lheita e debulha mecânica sem fungicida foi inferior aos outros

tres métodos de colheita. Para o Ag 259 o efeito do fungicida

foi geral para todos os métodos de colheita, principalmente na

colheita feita com 18% de umidade. Interessante de se notar

que mesmo a colheita e debulha manual com fungicida foi supe

rior a colheita e debulha manual sem fungicida. Êsses dados

corroboram aquêles obtidos por KOEHLER (1935), FORSYTH e VOGEL

(1945), CROSIER (1958), ANDREWS (1962) e MCKEEN e �-MACDONALD

(1976) mas discordam dos obtidos por TATUM e ZUBER (1943), VIE

GAS (1945) e WORTMAN e RINKE (1951).

Em Santo Antonio da Platina o Ag 152 R para o es

tudo do número de plantas na colheita apresentou um efeito posi 

tivo do tratamento com fungicida tanto na umidade de colheita 

de 18% como naquela de 13%. Êste efeito foi marcante para os 

métodos que debulham a semente no campo pois os tratados deram 

uma população 20% maior que os não tratados. Êstes resultados 

são semelhantes e também discordantes quanto aos mesmos autores 

citados para os dados obtidos em Não me Toque. De modo geral a 

colheita no teor de 18% de umidade foi superior-a no teor de 13%; 

os métodos de colheita e debulha manual e o tradicional foram 

superiores aos de debulha direta no campo de sementes. Como a 

rotação da máquina para debulha no processo tradicional é menor 
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do que aquelas para debulha no campo pode-se aventar a hipótese 

de uma maior danificação mecânica neste Último processo, concoE 

dando com dados obtidos por BUNCH (1960), BARRIGA (1961), 

BILANSKI (1966), KELLER et alii (1972), PICKETT (1973) e HOKI e 

PICKETT (1973) e discordantes dos dados obtidos por ARNOLD 

(1959) apesar deste autor ter trabalhado com faixa de umidade 
muito alta (17 - 23%) corno êle mesmo reconheceu. 

Para o Ag 259 em Santo Antonio da Platina ficou 

evidente o efeito do fungicida sôbre o número de plantas no ge

ral. Os tres primeiros métodos de colheita foram superiores ao 

processo de colheita e debulha mecânica no campo a 18% de nível 

de umidade. Ao contrário do Ag 152 R, os processos de debulha 

no campo a 13% de umidade foram superiores aos mesmos processos 

no nível de 18% de umidade. Esta aparente contradição encontra 

no entanto respaldo na literatura consultada que relata difere� 

ças entre diversas cultivares testados segundo PINNELL (1949), 

WORTMAN e RINKE (1951), RUSH e NEAL (1951), BARRIGA (1961), DOU 

GLAS et alii (1965), ABRAHÃO (1971) e GRINSPUN (1974). 

Em Santa Cruz das Palmeiras, no que se refere ao 

número de plantas na colheita, a Única diferença significativa 

que notou-se para o Ag 152 R foi que o processo de colheita ma

nual e debulha no campo a 18% de umidade foi superior ao mesmo 

processo a 13% de umidade. Para o Ag 259 o tratamento com fun

gicida teve um efeito benéfico para a colheita manual e debulha 

mecânica no campo; também as sementes colhidas com 18% de 

umidade e tratadas com fungicida superaram aquelas colhidas com 

13% e igualmente tratadas. 

O estudo do número de plantas quebradas +. aca

madas nas tres localidades onde foram instalados os experimen

tos de campo, somente apresentou resultados significativo para 

o Ag 152 R em Santa Cruz das Palmeiras. Neste local a colheita
manual e debulha mecânica no campo com fungicida superou o mes
mo processo de colheita sem fungicida. Além de não se encon

trar nenhuma referência na bibliografia quanto a êste parâmetro
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estudado, o coeficiente de variação registrado no caso foi de 

24%, o que reduz a confiabilidade dos dados obtidos. 

O estudo do número de boas espigas em Não me To

que, apresentou para o Ag 152 R, efeito positivo da colheita ma 

nual e debulha mecânica a 18% de umidade quando comparado com o 

mesmo método a 13%. Já para o Ag 259 não houve nenhuma signifi 

cância. Em Santo Antônio da Platina o Ag 152 R apresentou um 

efeito positivo do tratamento com fungicida nos métodos de co

lheita em que a semente é debulhada no campo. Mais uma vez a 

colheita a 18% de umidade se apresentou superior a colheita a 

13%. Quanto o Ag 259, a colheita a 13% sem fungicida foi supe

rior a colheita a 18% sem fungicida, evidenciando mais uma vez 

neste parâmetro estudado a diferença do comportamento dos hÍbri 

dos quanto ao ponto de colheita. Em Santa Cruz das Palmeiras, 

tanto para o Ag 152 R quanto para o Ag 259, tivemos um efeito 

benéfico da colheita a 18% de umidade e tratada com fungicida 

em comparaçao com a colheita a 13% e igualmente tratada. Tam

bém para êste fator estudado não se obteve referência na biblio 

grafia consultada. 

A avaliação do número de espigas estragadas nas 

três localidades apresentou o Ag 152 R em Não me Toque dando p� 

ra o método tradicional um maior número de espigas estragadas 

do qtie o método de colheita e debulha mecânica. O Ag 259 em 

duas localidades, Santa Cruz das Palmeiras e Santo Antônio da 

Platina, apresentou para o método de colheita manual e debulha 

no campo com fungicida um maior número de espigas estragadas 

que o mesmo método sem fungicida. Nenhuma observação deste fa

tor analisado foi encontrada na bibliografia consultada e tam

bém o coeficiente de variação esteve entre 21% e 33% o que nos 

leva a julgar êstes dados com reserva. 

Considera-se todos os fatores estudados anterior

mente como meios de avaliação válidos para o presente trabalho, 

entretanto, nenhum dêles tem maior importância do que a avalia

ção da produção obtida nas parcelas experimentais, o que se re-
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flete diretamente no lucro do lavrador. 

A avaliação da produção do Ag 152 R nas tr�s lo

calidades mostrou que os métodos de colheita e debulha feito a 

18% de umidade foram superiores aos mesmos métodos a 13%. Isto 

denota uma queda de vigor da semente que ficou no campo para 

ser colhida mais tarde. Poderia-se alegar que esta menor pro

dução estivesse aliada a uma maior danificação mecânica na se

mente debulhada com 13% de umidade conforme sugerem os autores 

BUNCH (1960), BARRIGA (1961), BILANSKI (1966), KELLER et alii 

(1972), PICKETT (1973) e HOKI e PICKETT (1973) no entanto como 

o processo de colheita e debulha manual também apresentou esta

diferença achamos tal h.ipótese improvável no presente trabalho.

Com exceção da localidade de Não me Toque, o tra 

tamente com fungicida nos 2 teores de umidade foi benéfico pa

ra o Ag 152 R. Êstes dados estão de acôrdo com aqueles obti

dos por KOEHLER (1935), FORSYTH ·e WOGEL (1945), HOPPE (1948), 

CROSIER (1958), ANDREWS (1962) e MCKEEN e .:.MACDONALD (1976) e 

discordantes dos obtidos por TATUM e ZUBER (1943), VIEGAS 

(1945) e WORTMAN e RINKE (1951). Os métodos de colheita e de

bulha no campo, nas três localidades, não se mostraram inferia 

res quanto a produção em relação ao método tradicional que vi

gorava até anos atrás aqui no Estado de São Paulo. Para o Ag 

259 os resultados não foram tão consistentes nas três localida 

des; assim em Não me Toque os métodos de colheita a 18% com 

fungicida foram superiores aos colhidos a 18% sem fungicida; 

também os métodos de colheita e debulha manual e o tradicional 

a 18% de umidade superaram o método de colheita manual e debu

lha mecânica no campo . Na localidade de Santo Antônio da Pla

tina a colheita e debulha manual superou a colheita manual e 

debulha mecânica no campo assim como a colheita e debulha mecâ 

nica . O processo tradicional superou a colheita e debulha me

cânica. Entretanto quando as sementes foram tratadas a colhei 

ta e debulha manual conseguiu superar sómente a colheita mecâ

nica . Êsses dados estão de acordo com aqueles obtidos por 

BROWN (1920), MEYERS (1924), KOEHLER (1935) e TATUM e ZUBER 
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(1943). Em Santa Cruz das Palmeiras somente o processo tradi

cional sem fungicida foi superior a colheita manual e debulha 

no campo igualmente sem fungicida. 

De todos êsses dados discutidos notou-se que os 

novos métodos de colheita e debulha para campos de produção 

de sementes de milho não comprometeram a produção a ser obtida 

pelo agricultor, concordando com CRAIG (1977), que nos USA foi 

o Único autor a preconizar a colheita e debulha diretamente na

lavoura, apesar de só apresentar dados quanto as danificações

e germinação.

Com base nos resultados discutidos neste, acredi 

ta-se que o Brasil reune condições favoráveis para a colheita 

e debulha mecânicas, desde que certos cuidados sejam consider� 

dos. Espera-se, todavia, que novos experimentos venham a ser 

conduzidos para que seja possível dirimir as dúvidas que perm� 

necem. 
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7. CONCLUSÕES

7.1. As cultivare� se comportaram de modo diferente quanto a 

diversos fatores estudados. 

7.2. A germinação resultante do método de colheita e debulha 

manual com 18% de umidade foi superior aos demais méto

dos para o Ag 152 R com exceção do método tradicional. 

7.3. A germinação resultante do método de colheita e debulha 

manual a 18% de umidade para o Ag 152 R foi superior ao 

mesmo tratamento com 13% de umidade. 

7.4. A germinação resultante do método de colheita e debulha 

manual com 18% de umidade para o Ag 259 foi superior 

aos demais métodos de colheita. 

7.5. As germinações para o Ag 259 dos métodos que usam debu-

lha no campo com 13% de umidade foram superiores aos 

mesmos métodos com 18% de umidade. 

7.6. Para o Ag 152 R não houve diferença entre os tratamen

tos para a velocidade de emergência no campo enquanto 

para o Ag 259, de modo geral, a colheita a 13% de umi

dade foi superior aquela com 18%. 
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7.7. Para o numero de plantas emergidas aos dez dias o efei 

to do fungicida foi benéfico para o Ag 259 nas duas lo 

calidades estudadas enquanto para o Ag 152 R só o foi 

na localidade que apresentou menor temperatura na épo

ca da semeadura (Sto. Antônio da Platina, PR). 

7.8. O tratamento com fungicida foi benéfico aos número de 

plantas na colheita, nas duas cultivares nas três loca 

lidades estudadas, com exceção do Ag 152 R, em Santa 

Cruz das Palmeiras, SP. 

7.9. A produção do Ag 152 R colhido a 18% de umidade, de mo 

do geral, foi superior aquela do colhido a 13%; o tra

tamento com fungicida, com exceção da localidade de 

Não me Toque, foi benéfico nos dois teores de umidade. 

7.10. Os métodos que usam debulha no campo, não se mostraram 

inferiores quanto a produção em relação ao método tra

dicional, para o Ag 152 R; o mesmo aconteceu para o Ag 

259 com as sementes tratadas com fungicida. 

Pode�se, portanto, considerar eficientes os novos méto 

dos de colheita e debulha que vêm sendo usados presentemente 

na produção de sementes e que justifica-se o uso de fungicidas 

nas sementes. 
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8. SUMMARY

The main purpose of this work was been to find 

out if the changes that occurred in the maize seed harvesting 

methods are influencing the seed quality of two maize cultivars, 

harvested at two moisture levels and treated or not with fungi

cide. 

Four harvesting methods were used, and laboratory 

and field tests were conducted with the seed. The first ones 

were conducted in four times and the field tests were carried 

out at three localities, all they in BRAZIL: Não me Toque, RS, 

Santo Antônio da Platina, PR, and Santa Cruz das Palmeiras, SP; 

in soils where the normal fertilizations required by the crop 

were executed; the randomized complete blocks experimental de

signwas used, with four replicatiohs; each experiment was analx 

sed separately. Moisture lev�l, germination, damaged and 

broken seeds were determined in the laboratory. The germina

tion was analysed using the pooled data of the four epochs. 

The analysis and interpretation of the data lead 

to the following conclusions: 

a- The cultivars behaved differently as to the

various factors studied. 

b- The germination resulting from the manual ha�
vesting and shelling method, with 18% moisture was superior to 
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the other methods for the Ag 152 R, with the exception of the 

traditional method. 

c- The germination resulting from the manual har

vesting and shelling method at 18% moisture was superior for 

the Ag 152 R to the sarne treatment at 13% moisture. 

d- The germination resulting from the manual har

vesting and shelling method with 18% moisture was superior for 

the Ag 259 to the other harvest methods. 

e- The germination of the Ag 259, for the methods

that use shelling in the field with 13% moisture were superior 

to the sarne methods with 18% moisture. 

f- No differences were found among the treatments

as to the rate of emergence in the field, for the Ag 152 R 

while for the Ag 259, generally, the harvest at 13% moisture 

was superior to that at.18%. 

g- For the number of seedlings at ten days, the

fungicide effect was beneficial to the Ag 259 at the two locali 

ties studied, while for the Ag 152 R it was so only at the loca 

lity that presented lower temperatures by the planting time 

(Santo Antônio da Plantina, PR). 

h- The treatment with fungicide was beneficial to

the number of plants at harvest for the two cultivars at the 

two localities, with the exception of the Ag 152 R, at Santa 

Cruz das Palmeiras, SP. 

i- The yield of the Ag 152 R harvested at 18%

moisture, generally, was superior to that harvested at 13%; the 

fungicide treatment, with the exception of the locality of Não 

me Toque, was beneficial at the two moisture levels. 

j- The methods that use shelling in the field

were not inferior as to yield in relation to the traditional, 

for the Ag 152 R; the sarne hêlppened to the Ag 259, with the seed 

treated with fungicide. 

We can, therefore, c6nsider efficient the new 

harvesting and shelling methods that are currently being used 

in the production of seeds and that the use of fungicides is 

justified. 
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