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RESUMO

Diversos trabalhos têm demonstrado que a aplicação de bioestimulantes no tratamento de sementes pode melhorar a qualidade fisiológica das mesmas (germinação e vigor) e

promover maior enraizamento e crescimento inicial de plantas no campo. Com isso, nas fases iniciais de cultivo, as plantas tornam-se mais resistentes a estresses abióticos,

como a deficiência hídrica, comum nos períodos de semeadura dessas culturas, e a estresses bióticos, ocasionados por agentes agressores, como doenças e insetos que atacam

o sistema radicular das plantas. Este trabalho tem como objetivo avaliar o crescimento inicial de plântulas de milho sob a aplicação do bioestimulante Stimulate® via tratamento

de sementes. Realizou-se o experimento no Laboratório de Análises de  Sementes da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)/ Unidade Ituiutaba sob Delineamento

Inteiramente Casualizado (DIC)com 4 tratamentos (T1= 0 mL.100 Kg de sementes-1, T2= 1000 mL.100 Kg de sementes-1, T3= 1250 mL.100 Kg de sementes-1 e T4= 1500

mL.100 Kg de sementes-1), com 4 repetições e as médias comparadas pelo teste Skott_Knott utilizando o programa estatístico ASSISTAT. A cultivar de milho avaliada foi a DKB

390 RR PRO. Fez-se a homogeneização da calda e sementes em sacos de plástico de 2 kg de capacidade, sendo agitado por 2 minutos. Após o tratamento das sementes

aplicou-se os teste: Teste de condutividade elétrica da solução de embebição (TCE), Teste padrão de germinação (TPG), Índice de Velocidade de emergência (IVE) e Teste de

Envelhecimento acelerado (TEA) e avaliou-se ainda o comprimento do sistema radicular e comprimento da parte aérea. Os tratamentos T1 e T2 foram superiores quando

avaliou-se o TPG, IVE, TCE e TEA. O comprimento radicular e da parte aérea não se diferenciaram estatisticamente. Concluiu-se que o Stimulate® interfere no teste de

condutividade elétrica, teste padrão de germinação, índice de velocidade de emergência e teste de envelhecimento acelerado em sementes de milho DKB 390 RR PRO.

Projeto 1


