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O objetivo deste estudo foi avaliar o rendimento de grãos de trigo, no período de 2003 
a 2008, em Latossolo Vermelho Distrófico típico, em Passo Fundo, RS, em seis 
sistemas de produção com integração lavoura-pecuária (ILP): Sistema I: trigo/soja e 
ervilhaca/milho; Sistema II: trigo/soja e pastagem de aveia preta/milho; Sistema III: 
trigo/soja e pastagem de aveia preta/soja; Sistema IV: trigo/soja e ervilha/milho; 
Sistema V: trigo/soja, triticale duplo propósito/soja e ervilhaca/soja; e Sistema VI: 
trigo/soja, aveia branca duplo propósito/soja e trigo duplo propósito/soja, no 
delineamento em blocos conduzidos com quatro repetições. As culturas, tanto de 
inverno como de verão, foram estabelecidas sob sistema plantio direto na palha. Foi 
efetuada a análise de variância individual e conjunta do rendimento de grãos de trigo. 
Considerou-se o efeito do tratamento como fixo, e o efeito do ano, como aleatório. As 
médias foram comparadas entre si, pelo teste de Duncan, a 5% de probabilidade de 
erro. Não há diferença entre as médias para os componentes do rendimento de grãos 
de trigo (número de espigas, número de grãos por espigas e massa de grãos) entre os 
sistemas de produção ILP, de trigo para produção de grãos ou trigo para duplo 
propósito. Os sistemas de II, III, IV e V apresentaram rendimento de grãos mais 
elevados do que o sistema VI de trigo somente para produção de grãos. Não há 
diferença para rendimento de grãos, peso do hectolitro e peso de mil grãos entre os 
trigos cultivados somente para produção de grãos e o trigo cultivado para duplo 
propósito. 
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