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EFEITO DA IRRIGAÇÃO SOBRE 0 RENDIMENTO DE GRÃOS DE DUAS CULTIVARES DE TRIGO EM 

TRÊS ÉPOCAS DE SEMEADURA 

Cláudio Alberto Souza da Silva 1  

Joo Carlos Heckler 2  

As condiçes climticas da regio de Dourados, MS, 	so favora 

veis ao cultivo do trigo. Exceço se faz ao aspecto da precipitaçio, pois, em 

bora ocorra numa mdia anual de 1400mm, sua má distribuiçio durante o ano acar 

reta sgrias dificuldades aos triticultores locais. O uso da irrigaçio pode vir 

a ser uma soluçio para a éstabilidade de produçio desta cultura. Para que esta 

pr-tica se desenvolva, faz-se necessria a determinaçio de alguns parâmetros 

para embaú-la. 

Em março de 1979 foi instalado um experimento na Unidade de Exe 

cuçio de Pesquia de Âmbito Estadual de Dourados (UEPAE de Dourados), visando 

o estudo da viabilidade de implantaçio da cultura do trigo irrigado por asper 

sio, com o fim de estabilizar e aumentar o seu rendimento, e avaliar o consumo 

de água desta cultura sob as condiç6es climaticas da regiio. 

Neste experimento foram utilizadas as cultivares Itapua 5 e BI-I 

1146, semeadas em trs épocas: 6.3, 10.4 e 15.5, com dois tratamentos de irri 

gaçio: irrigado e nio. Foi usado o delineamento experimental de blocos ao aca 

so com parcelas subdivididas e quatro repetiçes. A subparcela teve 1,60 x 
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5,00111 e a 2rea jítil 3,20m 2 . 0 espaçamento entre linhas foi de 0,20 e a densida 

de de semeadura de 400 plantas/m 2 . 

A irrigaçao foi feita com base no controle da umidade do solo, 

sempre que esta decresceu at 30% da disponibilidade mxiina de água (35%). O 

consumo de água pela cultura foi determinado nas subparcelas da segunda &poca, 

atravs do mtodo gravimtrico. 

As condiçes c1imticas durante o desenvolvimento da cultura fo 

ram desfavorveis em alguns períodos. Ocorreram cinco geadas nos dias 19e2 de 

junho e 17 20 e 21 de julho. Bouve o aparecimento de ferrugens da folha e do 

colmo nas tr&s pocas. A precipitaçao pluviom&trica foi deficiente nos meses 

de março e junho, ocorrendo excessos no período final de maturaço das semeadu 

ras de 6.3 e 15.5. 

TABELA 1. Quantidade de &gua precipitada e aplicada em cada poca de semeadu 

ra do trigo. 

poca de 	 N9 de 	 irrigaçao 	Chuva 	Total 
semeadura 	 irrigaçoes 	 ffim 

6.3 6 144 378,1 522,1 

10.4 5 204 316,6 520,6 

155 4 179 318,6 497,6 

O consumo de água pSde ser avaliado apenas em trs fases da cul 

tura do trigo. Os valores obtidos mostraram um menor consumo na fase vegetati 

va inicial, aumentando at& o período de desenvolvimento de gros. O consumo da 

cultivar BH 1146 foi superior ao da Itapua 5. Esta avaliaçao devera ser repeti 

da nos anos subsequentes para se obter dados mais seguros para o embasamento 

de ciculos de irrigaçio. 

Dentre as tr&s pocas de semeadura, a efetuada em 10.4 foi a que 

proporcionou melhor rendimento; no entanto, este n&o foi satisfatrio, sendo 

prejudicado pelas geadas e acamamento. As m€dias de rendimento para as pocas 

um, dois e tr&s foram de 638 ?  1052 e 782kg/ha, respectivamente. 0 peso do hec 
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tolitro e o peso de 1000 sementes foram maiores nas parcelas irrigadas. A altu 

ra de plantas para as duas cultivares foi aumentada, em rndia, em 20cm devido 

a irrigaçao. 

TABELA 2. Estimativa do consumo de agua (mui/dia) de duas cultivares de trigo. 

Fase da cultura 	
______ Cultivares 
	 Md ia/fase 

itapua 5 	EH 1146 

Perfilhamento/Einborrachajnento 
	

3,54 	 4,42 	 3,98 

Emborrachamento/Florescimento 
	

3,70 	 5,64 	 4,67 

Florescimento/Formaço de gros 
	

7,73 	 7,85 	 7,79 

Mdia/Cic10 	 4,99 	 5,97 	 5,48 

Apesar de as condiçes &limticas no terem sido favorveis em 

1979, para a cultura do trigo, estes resultados preliminares mostraram que o 

uso adequado da irrigação pode propiciar um melhor desenvolvimento das plantas, 

desde que as cultivares semeadas tenham uma maior capacidade de produzir gros 

com boa qualidade. 
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FIGURA 1. 	Efeito da irrigaçao e 	poca de 	semeadura 	sobre 	o 	rendimento 	de 

gros dé duas cultivares de trigo. 	UEPAE de Dourados, 1979 
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