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Objetivou-se, avaliar as alterações morfofisiológicas e a produtividade de milho safrinha em 
duas populações de plantas, consorciado com cinco populações de Brachiaria brizantha cv. 
Marandu, em espaçamento reduzido. O experimento foi implantado em 01 de março de 
2012, em Latossolo Vermelho distroférrico, em Dourados, MS. O delineamento 
experimental foi em blocos casualizados, com parcelas subdivididas em quatro repetições. 
A parcela principal foi constituída pelas populações de milho (5,2 e 5,7 plantas m-2) e as 
subparcelas pelas populações da forrageira (0, 5, 10, 20 e 40 plantas m-2). A maior 
população de milho proporcionou maior índice de área foliar e maior produtividade de grãos, 
mas não interferiu no índice de clorofila do milho e na massa seca da braquiária. As 
populações de braquiária não interferiram na produtividade do milho, porém, populações 
maiores que 20 plantas m-2 promovem redução do perfilhamento e aumento de massa seca 
de braquiária. O milho safrinha em maior população de plantas, consorciado com 20 plantas 
m-2 de B. brizantha cv. Marandu proporciona maior produção de massa de matéria seca 
total, produtividade de grãos de milho e massa de matéria seca da forrageira para formação 
de pasto. 
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