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*O trigo (Triticum aestivum L.) é uma planta anual, que
pertence à família das Poaceas L. Monocotiledonae,
Graminae. (BRAMMER, et al.,2000).



*O Brasil possui grande potencial para a produção e
transformação do trigo devido à disponibilidade de terras, clima
favorável, tecnologia, agricultores experientes, podendo desse
modo, aumentar a produção e reduzir a dependência externa
(MEZIAT e VIEIRA, 2009).



*Avaliar a influência da aplicação de diferentes fertilizantes via
semente na cultura do trigo, sobre parâmetros de germinação,
desenvolvimento e produtividade.



*O experimento foi realizado em duas etapas. Uma a campo e outra 
em laboratório.

*À campo, foi realizado em Coronel Vivida-PR.



*O solo da área experimental é classificado como Latossolo
vermelho distroférrico típico, relevo suave, substrato basalto
(EMBRAPA,1999).

* O clima da região se enquadra como subtropical com temperatura
anual de 19° C, e precipitação anual de 1600 mm.



*A cultivar que foi utilizada é Gralha Azul da Embrapa,
classificada como Trigo Pão ou Melhorador. Tem ciclo médio
com espigamento de 65 dias e maturação de 124 dias.



Tabela 2- Tratamento de sementes / Produto comercial/ Dose utilizada 
e componente dos produtos com base no cultivo de trigo.

Tratamentos Produto comercial Dose Componentes- produtos a 
base de:

T1 Testemunha - -

T2 Aca Plus® 1-1,5  L ha-1 N, Zn 

T3 Seed +® 250 mL ha -1 Mg, S , Zn, Fe 

T4 AgroPex Plus® 120-150 mL ha-1 Zn, Mn, Mo, B, Fe, Co,S

T5 Formaiz ® 200-300  mL ha-1 Mo, Zn 

T6 Alga MoZn® 250 mL ha -1 Mo, Zn, Extrato de algas 

T7 Biofran ® 0,2-1,0  L ha-1 N, K, P 



*Cada parcela foi formada com 4,95 m de largura por 8 m de
comprimento, totalizando uma área de quatro parcelas com 39,6 m2.

*Delineamento DBC : os tratamentos foram organizados em blocos
casualizados com 4 repetições cada, totalizando 28 parcelas
experimentais.



15 dias após o plantio:

*Emergência (tirando 1 m2 de cada amostra);

* Comprimento da parte aérea (cm) e ;

*Massa da parte aérea e da raiz (g).



E na colheita foram avaliados:

*Tamanho da espiga (cm);

*Número de sementes;

*Massa de mil grãos (g);

*pH e ;

*Produtividade (Kg ha-1).



*A segunda etapa foi conduzida no Laboratório de sementes do
Centro Universitário Assis Gurgacz, foram utilizadas 200
sementes para cada amostra, semeadas em gerbox.

*Sendo 4 repetições de 50 sementes em cada gerbox, totalizando
28 parcelas experimentais, constituindo assim um

delineamento inteiramente casualizado - DIC.



O teste avaliou:

*Porcentagem de germinação;

*Sementes duras;

*Sementes mortas;

*Massa fresca(g);

* Plântulas normais e anormais.



*Os dados obtidos foram submetidos á analise de variância
ANAVA e as médias comparadas pelo Teste de Tukey a 1 e 5%
de significância, com auxílio do programa estatístico
ASSISTAT (SILVA e AZEVEDO, 2009).



Tabela 3- Dados da avaliação a campo, de comprimento da parte aérea (cm), massa parte
aérea (g), massa da raiz (g) e nº de plantas emergidas (1 m2), com 15 dias de emergência do
trigo.

Tratamentos Comprimento
parte aérea

Massa da 
parte aérea (g)

Massa raiz (g) Nº de plantas 
emergidas (1m2)

T1-Testemunha 13,96 b 1,72 a 2,00 307,00 

T2-Acaplus® 15,35 a 1,62 a 1,67 292,75 

T3-Seed + ® 14,37 b 1,72 a 1,80 318,75 

T4-AgroPex Plus® 14,72 b 1,40 b 1,47 300,75 

T5- Formaiz ® 14,16 b 1,37 b 1,57 337,75 

T6-AlgaMoZn® 15,61a 1,60 a 1,92 331,50 

T7-Biofran® 15,90 a 1,70 a 1,62 314,25 

CV (%) 5,67 11,27 14,06 9,09

Estatística F * * ns ns

*Significativo ao nível de 5% de probabilidade 
ns = não significativo 



Tabela 4- Dados da avaliação em laboratório da % de germinação no 4º e 8º dia 
respectivamente, massa fresca de plântula inteira (g), % de sementes duras e sementes 
mortas, % de plântulas normais, de trigo.

Tratamentos %   germinação 
4º dia 

%germinação
8º dia 

Massa 
fresca 
8ºdia

% sementes 
duras 8º dia

% plântulas
normais 8º 

dia

T1- Testemunha 84,50 a 85,50 a 0,55 a 8,50 a 85,50 a

T2- Acaplus® 7,50 d 12,50 e 0,22 b 86,00  d 6,00 e

T3- Seed +® 42,50 bc 47,00 bc 0,45 ab 49,50 c 48,00 bc

T4- AgroPex Plus® 26,50 cd 39,00 cd 0,27 b 60,00 cd 34,50 cd

T5- Formaiz® 10,50 d 20,50 de 0,37 ab 77,00 d 17,00 de

T6-AlgaMoZn® 46,00 bc 58,50 bc 0,47 ab 41,00 cd 58,50 b

T7-Biofran ® 60,50 b 69,00 ab 0,37 ab 22,50 ab 66,00ab

CV(%) 28,45 23,48 22,24 23,30 21,72 

Estatística  F ** ** ** ** **

**Significativo ao nível de1% de probabilidade



Tabela 5-Dados da avaliação final a campo, do tamanho da espiga(cm), número de
sementes, pH, massa de mil grãos (g) e produtividade (Kg ha-1) de trigo.

Tratamentos Tamanho da 
espiga (cm)

Nº de 
sementes 
por espiga 

pH Massa de mil 
grãos(g)

Produtividade
(Kg ha-1) 

T1- Testemunha 9,57 44,32 78,00 29,65b 4174,50 

T2-Acaplus® 9,18 40,07 77,00 26,00b 3522,25

T3-Seed +® 9,40 40,15 77,00 26,75b 3655,00

T4-AgropexPlus® 9,53 40,27 76,75 36,40ab 3911,50 

T5-Formaiz® 9,61 42,62 77,00 42,50a 4048,00

T6-Alga MoZn® 9,73 42,22 77,75 45,50a 4117,25 

T7-Biofran® 9,41 42,42 77,75 27,25b 3923,50 

CV(%) 5,50 8,43 1,29 14,14 15,36 

Estatística F ns ns ns ** ns

ns não significativo 
** significativo ao nível de 1% de probabilidade
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