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INTRODUÇÃO:
A cultura do trigo (Triticum aestivum L.) é de fundamental importância no sistema de produção agrícola do Centro-Sul e Sul
do Brasil. A produção anual oscila entre 5 e 6 milhões de toneladas, sendo os principais estados produtores Paraná e Rio
Grande do Sul.
Dentre os aspectos básicos de busca por produção e qualidade de grãos de trigo, o manejo adequado do nitrogênio tem
grande relevância. Pois, o conteúdo deste elemento na planta determinará o potencial de desenvolvimento da planta até o
nível final de acúmulo protéico. Todavia, um dos limitantes da fertilização nitrogenada é o crescimento vegetativo excessivo,
que pode resultar em acamamento de plantas, reduções de produtividade (PENCKOWSKI et al., 2009) e qualidade de
grãos.
O objetivo do presente trabalho foi determinar a influência do regulador de crescimento trinexapac-etil sobre o
desenvolvimento vegetativo, rendimento e qualidade de grãos de duas cultivares de trigo.



METODOLOGIA:
O trabalho foi conduzido em duas etapas, uma em condições controladas em casa de vegetação e outra a campo,
utilizando as cultivares de trigo Quartzo e Mirante.
Em casa de vegetação quando as plantas apresentavam o primeiro nó de crescimento visível no colmo e o segundo
perceptível foi efetuada aplicação de trinexapac-etil na dose de 350 mL.ha-1. No estádio fenológico de espigamento foram
determinadas as seguintes variáveis: estatura de planta (cm), área foliar unitária (cm2), área foliar total (cm2), comprimento
de raízes (cm), massa seca de raízes e parte aérea (g).
Com relação ao experimento a campo os tratamentos realizados foram: aplicação de trinexapac-etil no perfilhamento (350
mL.ha-1), no primeiro nó visível e segundo perceptível (350 mL.ha-1) e testemunha (sem aplicação).
As variáveis avaliadas a campo foram o conteúdo de clorofila a, b e total, estatura de planta no estádio de plena floração,
área foliar, componentes do rendimento, produtividade e qualidade de grãos.

RESULTADOS E DISCUSSÕES:
As plantas de trigo, das cultivares Quartzo e Mirante, desenvolvidas em casa de vegetação, tratadas com trinexapac-etil,
tiveram uma redução significativa no crescimento vegetativo.
O trinexapac-etil tem ação sobre os meristemas intercalares inibindo os níveis de giberelina ativa pela inibição da atividade
da enzima 3-ß-hidroxilase reduzindo a estatura das plantas (ESPÍNDULA et al., 2011).
Observou-se uma redução na massa seca da parte aérea de 4,91% e 11,46%, para as cultivares Quartzo e Mirante,
respectivamente (dados não apresentados).
Ocorreu uma redução na área foliar total, em função da redução de 9,66 e 8,46% da área foliar unitária, respectivamente,
para as cultivares Quartzo e Mirante. Destaca-se que a redução da área foliar foi bem mais significativa na cultivar Quartzo,
havendo uma redução de 11,55 cm2. Tendo sido observado, nesta mesma cultivar, uma redução no número de folhas em
um percentual de 8,57%, ao passo que para a cultivar Mirante, não houve diferença para esta variável (dados não
apresentados).
Em relação ao experimento a campo foi observado um incremento significativo no conteúdo de clorofila a, b e total nas
plantas da cultivar Mirante tratadas com regulador de crescimento no perfilhamento e no 1º nó visível comparativamente à
testemunha. Porém, para as variáveis estatura e área foliar a campo não foram observadas diferenças significativas (dados
não apresentados).
Para os componentes do rendimento não foram observadas diferenças significativas, em relação ao número de grãos por
espiga e na massa de mil grãos. Porém, ocorreram diferenças significativas em incremento de produtividade nos
tratamentos com trinexapac-etil, para ambas as cultivares. Os resultados mais significativos em incremento de produção
foram obtidos quando foi efetuada a aplicação do redutor de crescimento no primeiro nó visível, tendo em média incremento
de 12,24% e 11,08, para as cultivares Quartzo e Mirante, respectivamente (Tabela 01).

CONCLUSÃO:
O regulador de crescimento trinexapac-etil incrementa o comprimento do sistema radicial da cultivar Mirante e a
produtividade das cultivares Quartzo e Mirante. Porém, não interfere na qualidade do trigo destas cultivares.
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