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RESUMO

 O milho (Zea mays L.) é utilizado diretamente na alimentação humana e de animais, além de servir como matéria prima para uma infinidade de produtos industrializados. A

espécie possui uma enorme variabilidade genética, sendo esta, explorada pelo homem, na forma de diferentes variedades (híbridos simples, simples modificado, triplo, triplo

modificado, duplo, “top cross”, múltiplo e intervarietal; variedade de polinização aberta). O objetivo do trabalho é avaliar o comportamento fisiológico referente à produção de pólen

e polinização/fertilização, por meio do enchimento de grãos, em função do fornecimento de água, sendo considerada, a necessidade hídrica da cultura (NHC), a partir, de dois

genótipos de milho, com amplitudes de bases genéticas diferentes. O delineamento utilizado é o de blocos casualizados em esquema fatorial 2 (Híbrido Simples SYN 7205 VIP 3

® e Híbrido Triplo BM 306 PRO 02 ®) x 4 (100, 75, 50 e 25% -NHC) com 3 repetições, totalizando 24 parcelas (3 linhas de 2 metros). Após obtenção das sementes, análise de

solos e preparo da área, a semeadura se deu no dia 05/07/16, obedecendo as recomendações de adubação de plantio da 5a aproximação. As avaliações terão início na primeira

semana de setembro e estenderão até meados de novembro, considerando as características quantidade de pólen, prolificidade, peso de espiga com palha, peso de espiga sem

palha, número de fileiras de grãos, diâmetro de espiga, diâmetro de sabugo, tamanho de grãos, comprimento de espiga e peso de grãos. O fornecimento de água (650 mm de

água para o ciclo total) será o necessário para a cultura, da semeadura até o final do estádio vegetativo. Quando as plantas atingirem o estádio reprodutivo, em torno de 50 dias,

empregar-se-á os tratamentos, considerando a redução em diferentes percentuais da necessidade hídrica da cultura. A quantidade de água a ser aplicada em cada parcela será

mensurada com o auxílio de um pluviômetro e extrapolada para a dimensão da parcela, em cultivo protegido.
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