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O milho braquítico caracteriza-.e por apresentar plantas
de porte baixo, reiultante da introdução na5 cultivares de porte a!
to de um gene que provoca a redução dos entrenós Inferiores a espi-
ga. O encurtamento do colmo não afeta a~ demais par+es da planta,f~
zendo com que as cultivares portadoras desta característica mante-
nham o potencial produtivo original.

As cultivares de milho braquítico apresentam maior resis-
t~ncia ao acamamento e quebra de colmo las plantas, o que as tornam
altamente desejáveis para regiões de o orr~n ia de vent05 fortes. O
reduzido tamanho do porte das plantas re re5te-se de grande importâ~
cia nas lavouras em que a colheita é realizada ~ecanicamente e pos-
sibilita o emprego de maiores populações por hectare que as usadas
pelo milho de porte normal.

No Acre, onde o consórci .0 rroz e largamente uti-
lizado, a introdução de milho braquítlLo puderá 5cr benéfica, pOIS
sendo o seu porte baixo, o arroz, nesses plantIos, estará menos su-
jeito ao sombreamento provocado pelo mIlho.
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Com o objetivo de avaliar o comportamento do milho braqui

tico, instalou-se um ensaio envolvendo seis cultivares, sendo tr~s
braquÍticas (Piranão, Composto Dentado BraquÍtlco e Composto Flint
BraquÍtico) e três de porte normal (Composto Flint, Pontinha e "Com
posto Waldemar"). Os carecteres observados foram: altura de planta,
índice de acamamento, número de plantas quebradas, número de espi-
gas por planta, peso de espiga despalhada, produção de grãos e espi
gas doentes.

O experimento foi implantado no município de Senador Guio
mard, no Km 35 da BR 317, numa area de latossolo amarelo, textura
média, com um ano de cultivo. O preparo da mesma constou apenas de
uma limpeza manual das plantas daninhas e dos tocos existentes.

O delineamento experimental empregado foi de blocos ao a-
caso, com seis repetições. As parcelas constaram de quatro fileiras
simples, cada uma medindo 5,Om de comprimento, sendo os dados cole-
tados das duas linhas centrais.

O semeio realizou-se em outubro, deixando-se quatro seme~
tes por cova, no espaçamento de 1,00 x 0,50m. No desbaste, efetuaJo
35 dias após o plantio, deixou-se duas plantas por cova. Nessa oca-
sião foi feita uma adubação à lanço, a base de 15-75-45, com sulfa-
to de amônia, superfosfato triplo e cloreto de potássio. Foram rea-
lizadas duas capinas manuais e a colheita foi procedida em março.

-Observando-se os dados contidos na Tabela 1, ve-se que os
resultados referentes a altura de planta evidenciam a diferença de
porte entre os dois tipos de milho. As cultivares normais foram em
média 50,3% mais altas que o tipo braquítico; o Composto Flint Bra-
quítico, a de menor porte, foi 44,1% inferior a cultivar mais alta,
"Composto Waldemar".

Constatou-se que o milho braquítico apresentou menor índi
ce médio de acamamento, estando de modo geral abaixo da média do ex
perimento. Com relação a plantas quebradas (como quebrado abaixo da
espiga), o milho normal foi melhor, observando-se uma diferença me-
dia entre os dois grupos de 48,6% de colmos quebrados.

Em número de espigas por planta, a cultivar "Composto Wal
demar", material do tipo normal, foi a que se mostrou mais prolífi--ca, vindo em seguida a Composto Dentado BraquÍtico. Para este cara
ter, o grupo de mtlho normal foi superior, com a média de 0,99 es-
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piga por planta, \.ontra 0,87 espiga por planta apre3entada pelo gr~
po braquítico. Esta diferença, contudo, foi compensada no peso de
espiga despalhada, em que o milho braquítico teve um ganho médio
por espiga de 31 gramas.

Para produção de grãos por hectare, as seis cultivares fo
ram estatisticamente iguais, apresentando para as condiçõe locaIS
do experimento, uma produtividaJ~ média de 3,977 kg/ha. Com relação
a espigas doentes (espigas danificadas por pragas e doenças), o gT~
po braquítico foi mais afetado, devido possivelmente a maior ocor-
T~ncia de rlantas quebradas.

Com base nos resultados apresentados, principalmente os
relacionados a produtividade, conclui-se que a introdução do milho
braquftico utilizando-se 01 não maiores populações de plantas por
hect are, se râ graidement e vant ajos a como para a produção de mi lho
do Estado.
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TABElA 1 - Resultados médios dos caracteres estudados no ensaio de milho braquítico. MLm.icípio de Senador Guiomard-AC

ALTURADA PLANfAACA- PIA'ITA QUE- ESPIGA POR ESPIGA DES PROOOÇÃODE ESPIGAS
C U L T I V A R E S - OOENTES/PLANTA(em) t-1ADA./PARCElA*BRADA/PARCElA PLANTA PAlliADA(g) GRÃOS(kg/ha)

PARCElA

Piranão 179 1,0 lS 0,86 171 4.499 6

Composto Dentado Braquítico 169 1,6 10 1,00 138 4.065 6

Composto F1int Braquítico 153 0,6 10 0,76 180 3.921 7

Composto Flint 216 1,8 9 0,97 132 3.916 1

Pontinha 266 3,5 5 0,91 no 3.102 1

Composto Wa1demar 270 1,3 4 1,09 153 4.613 1

MEDIA 209 1,6 8 0,91 150 3.977 3
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