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EFEITOS DO AUMENTO DE FOTOASSIMILADOS NA TAXA DE CRESCIMENTO DA PLANTA
E PESO FINAL DOS G~OS DE MILHO

- - 1 2Pavio Cesar Magalhaes e Robert Jones

Há vários estudos mostrando que o rendimento na produção de milho é li
mitádo pela disponibilidade, de fotoassimilados durante o período de en
chímento dos grãos. Objetivando estudar os efeitos do aumento de foto-
assimilados na taxa de crescimento da planta e peso final dos graoa de
rni lho, foi mon tado um experimento de campo em Saint Paul - MN', USA. Fo

ram utilizados/dois gen6tipo~ de milho: ~íbrido M1~ x W64A e a culti-
varPioneer 3780. Os tratamentos consistiram da remoçao parcial dos
grãos (r ernove ndo a metade su'perior da espiga) e de sbaste para 507. da
população in~~ial de plantas, realizados 6 e 24 dias ap6s a floração.
-'Qram determinados 08 seguintes parâmetros: teor de açúcar solúvel> a-

~ldo, nitrogên~o e matéria seca. Os resultados mostraram que o ~114 x
W64A respond eu ao-desbaste precoce, apresentando um maior período de
enchimento de',grãos, maior teor de amido e maior peso final dos grãos."
Desbaste e remo ç áo parcial dã espiga em amba s as datas aumentaram o p~
so seco e o teor de,açúcares solúyeis no colmo. A remoção precoêe de
parte ãos grãos aumentou o teor de nitrogênio do colmo e dos grãos re-
manescentes. O genótipo pioneer 3780 não foi afetado na maioria dos p~
râmetro's analisados. Embora os t ra t arnen t os mostr~ram' ser e.fetivos
alguns casos, nem sempre foi conseguido aumento significativo no

em
peso

seco dos grãos. Isto sugere que o.suprimento de fotoassimilados nao p~
rece ser a principal limitação para o rendimento na produção de graos.
Esta limitação parece ser controlada por fatores intrínsecos da semen-
te.
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