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RESUMO

O milho doce é classificado como especial e destina-se exclusivamente ao consumo humano. É utilizado principalmente como milho verde, tanto “in natura” como para

processamento pelas indústrias de produtos vegetais em conserva. Alguns compostos podem afetar o crescimento e o desenvolvimento vegetal alguns deles tem sido descritos

atualmente, dentre eles o biorregulador stimulate®  que é um regulador de crescimento vegetal, cujos ingredientes ativos ocorrem naturalmente na planta: cinetina, ácido

giberélico e ácido 4-indol-3-ilbutírico. Com o objetivo de avaliar a ação do biorregulador stimulate® na qualidade fisiológica e desenvolvimento de plântulas de milho doce, o

experimento vai ser realizado entre maio a dezembro de 2016, utilizando as instalações e equipamentos do laboratório de análise de sementes, do curso de agronomia, campus

Ituiutaba -UEMG. Para a realização da pesquisa, esta sendo utilizadas sementes de milho doce, da empresa syngenta seeds. As sementes de milho doce foram tratadas com

stimulate® diluído em água destilada, durante 24 horas de embebição, nas seguintes doses: 0 ml ST kg-1 ; 5 ml ST kg-1 ; 15 ml ST kg-1 e 30 ml ST kg-1 de sementes, as

sementes foram colocadas para germinar diretamente em papéis germitest na quantidade equivalente a 2,5 vezes o peso do papel em seguida os rolos de papel foram

acondicionados em BOD a 25°c por sete dias. Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições por tratamento, sendo as médias comparadas pelo

teste de tukey, em nível de 5% de probabilidade. Pelos resultados analisados na avaliação do experimento foram realizados testes de germinação e de vigor (peso da massa

verde e seca e condutividade elétrica), concluiu-se até o momento que o biorregulador stimulate® nas doses usadas no trabalho apresentou aumento no processo da germinação.

Pelos resultados analisados até o momento recomenda-se para sementes de milho doce o uso do biorregulador stimulate®. 
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