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O milho safrinha, em Mato Grosso do Sul, apresenta certa instabilidade produtiva, a qual 

pode estar relacionada à escolha da cultivar e época de semeadura. Diante disso, objetivou-

se avaliar a produtividade de híbridos de milho, em épocas de semeadura e populações de 

plantas. O trabalho foi desenvolvido na área experimental da Embrapa, Dourados, MS, 

utilizando-se delineamento em blocos ao acaso com parcelas subdivididas. As parcelas 

foram as épocas de semeadura (01/02/13 e 16/02/13), as subparcelas os híbridos BRS-

1010 e DKB 390-VT-PRO, e as subsubparcelas as populações de 45, 55, 65 e 75 mil 

plantas ha-1. As parcelas foram constituídas de oito linhas de seis metros, espaçadas de 

0,45 m em quatro repetições. Na maturação fisiológica (R6) avaliaram-se a altura de planta, 

altura de espiga e produtividade. Os dados foram submetidos à análise de variância e as 

médias comparadas pelo teste de Tukey a 5%. A segunda época apresentou maior 

crescimento de plantas e maior peso de 100 grãos (32,2 gramas). O híbrido DKB-390-VT-

PRO apresentou maior altura de plantas (2,14 m), de inserção de espigas (1,14 m) e 

produtividade de grãos (7.900 kg ha-1), mas sem efeito de épocas e populações. As 

populações de 55 e 65 mil plantas ha-1 apresentaram maior altura de plantas, enquanto que 

a população de 45 mil plantas ha-1 apresentou maior peso de grãos por espiga. A 

semeadura de 16 de fevereiro e as menores populações de plantas apresentam melhores 

condições para cultivo de milho safrinha. 

 

Termos para indexação: Híbrido; Produtividade; Zea mays. 

 

Apoio financeiro: CNPq e Embrapa. 


