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RESUMO
Num estudo realizado no Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo,

em Sete Lagoas, Minas Gerais nos anos de 1976/77 e 1978/79, procurou-se
avaliar o efeito de quatro epocas de plantio e de quatro densidades de
plantas sobre o comportamento de três hlbridos de sorgo granlfero em La
tossolo Vermelho-Escuro Distr6fico, fase Mata Seca. -

Utilizou-se um delineamento experimental em blocos ao acaso, com par
celas subsubdivididas, sendo que os hlbridos E-57a, TEY-10l e NK - 233:
constituiram os tratamentos em parcela, enquanto as epocas de plantio
(20/10, 19/11, 20/0,1'e 20/02) foram estudadas nas subpa rce1as e as den-
sidades de plantas (100.000, 150.000, 200.000 e 250.000 plantas/ha) nas
subsubparcelas.

Os hlbridos apresentaram comportamento idêntico quanto a produção de
grãos nas condições em que foi realizado o experimento.

A anãlise de variância para este parâmetro mostrou diferença signifi
cativa a nlvel de 5% de probabilidade entre hlbridos x epocas de plan~
tio nos anos agrlcoals 1976/77 e 1978/79.

No ano 1978/79 os hlbridos E-57a e TEY-10l não apresentaram diferen-
ça para produção de grãos entre as duas primeiras epocas de plantio, po
rem no primeiro ano do ensaio, 1976/77, a maior produção ocorreu no plaii
tio de 20/10. Para o hIbrido NK-233 tanto o plantio de 20/10 quanto o de
19/11 foram os mais produtivos nos dois anos de ensaio.

Por outro lado em ambos os anos a terceira e quarta epocas foram Jas
tante inadequadas para qualquer dos três hlbridos, sendo o numero de pa
nículas vazias o fator responsãvel pela baixa produção nestas epocas. -

A densidade mostrou efeito quadrãtico para produção de grãos nos anos
estudados, com a mãxima produção ocorrendo com 200.000 plantas/ha.
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