
A rela~ao fonte/dreno e da mais alta importancia para 0 milho, pais urndesba -
lanceamento nessa rela~ao pode afetar diretamente a produ~ao. A pratica do
despendoamento do milho, dependendo do metoda utilizado, tanto pode favorecer
como prejudicar a planta. A retirada pura e simples do pendao, que e urnforte
dreno, pode favorecer a planta, uma vez que diminui a concorrencia por fotoas-
sirnilados~ ja 0 arranquio do cartucho pode resultar em prejuizos a planta, po£
que normalmente ocorre uma perda de 4 a 5 folhas superiores. Ainda hoje~ nao
se dispoe de dados capazes de responder a tais questionamentos. 0 objetivo d~
sa pesquisa foi comparar metodos de despendoamento de milho, quantificando po~
siveis perdas ou ganhos decorrentes do usa dessa pratica. Esse experimento fn

tres genotipos de milho: linhagem A, linhagem B e 0 hibrido simples resultante
de seu cruzamento, eMS 355. Esses materiais foram despendoados de cinco manei
ras diferentes: manual, mecanica, arranquio do cartucho, sem despendoar (test~
munha) e macho esteril. As caracteristicas avaliadas foram: altura da planta~
area foliar~ peso da materia seca, indice de espiga e producao de graos. A
analise dos genotipos isoladamente demonstrou uma predominancia do hibrido sim
pIes sobre as linhagens A e B nos parametros analisados. Nos dois anos agric~
las 0 arranquio do cartucho reduziu a altura da planta, area foliar e peso
seCD quando comparado a testemunha. A produ~ao de graos, no entanto, so
foi significativamente afetada no ana de 90/91 com 0 maior e Menor rendimento
ocorrendo no despendoamento manual e mecanico, respectivamente. 0 fato do ren
dimento das plantas nao ter sido afetado pelos tratamentos no segundo ano, e
provavelmente devido ao meio ambiente, ja que a rela~ao fonte/dreno e bastante
influenciada por essa caracteristica.
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