
Um vigor inicial alto é importante 
para obter plantas sempre no mesmo 
estado de desenvolvimento e assim 
obter um cultivo homogéneo e com a 
máxima rentabilidade.

Um vigor inicial 
correcto supõe:
✓ Segurança
✓ Homogeneidade
✓ Rendimento

A IMPORTÂNCIA DA SEMENTEIRA
Época de sementeira recomendada
O momento oportuno para proceder à sementeira é um dos factores de maior importância para alcançar uma boa 
produção de milho. O momento de proceder à sementeira é determinado pelas condições climáticas do ano e o 
ciclo da variedade eleita.

De um modo geral, as sementeiras temporãs conduzem a melhores resultados que as tardias:
• As plantas enraízam melhor desenvolvendo um sistema radicular mais profundo.
• O milho desenvolve um porte mais baixo, com as maçarocas inseridas a menor altura e geralmente está menos 

exposto à acama.
• Quando o período de desenvolvimento vegetativo que antecede a floração decorre antes da época de maior 

calor, a planta encontra-se em melhores condições para exprimir todo o seu potencial produtivo.
• Ao antecipar-se ao período crítico da floração e fecundação, existe uma maior probabilidade de que as plantas 

se antecipem aos dias mais quentes e secos do ano.
• A maturação antecipa-se e é mais fácil que a colheita se faça com um grão mais seco e com maior peso específico.

Não são convenientes a sementeiras demasiado precoces visto que dificultam a germinação e emergência, nem as 
demasiado tardias que levam ao atraso da floração e da maturação do grão.

Fuentes: GENVCE
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O milho cultiva-se como um conjunto de plantas homogéneas com a finalidade de obter a máxima rentabilidade.
Se desde que nasce uma planta esta não se desenvolver com a mesma rapidez 
das suas vizinhas, muito dificilmente recuperará o atraso. Na realidade, se 
as plantas vizinhas forem mais altas, irão sempre fazer-lhe sombra e serão mais 
competitivas na absorção de nutrientes do solo. Esta planta mais pequena e débil terá 
sempre um atraso, reduzindo-se assim a produtividade global da superfície semeada.

Que híbrido devo semear em primeiro lugar?
Não é possível semear toda a superfície de milho em apenas um ou dois dias. Isto pode levantar várias questões, 
tais como: devo semear uma só variedade, ou várias?; da mesma precocidade ou diferente?; se for diferente, qual 
devo semear primeiro?

Na pratica, podemos observar que quando se utilizam variedades de diferentes ciclos, a sementeira tem início 
com os ciclos mais tardios. Esta practica tem a vantagem de garantir que todas as variedades atinjam a maturação 
antes das primeiras geadas outonais. Normalmente, as florações e a maturação coincidem, pelo que no momento 
da colheita todas as variedades possuem grãos com teor de humidade semelhante.

notas 
técnicas

Uma profundidade homogénea para um crescimento homogénio Quando? A eleição do momento adequado!
• Profundidade = 4 cm (+ ou - 1 cm)
• Profundidade > 6 cm = risco de nascença mais lenta e irregular
• Profundidade < 3 cm = risco de expor mais facilmente os grãos 

às aves e a circunstâncias que possam secar o solo impedindo 
a germinação

Uma sementeira precoce: temperatura do solo > 10ºC
Calcular a data de sementeira:
• num solo aquecido
• num solo seco
Em função da precocidade da variedade de forma a alcançar um 
período óptimo da floração (data de floração).

Afinar 
correctamente 
o semeador

Afinar a 
velocidade 
correcta

Seleccionar 
a densidade 
ideal

Profundidade 
homogénea

Escolher o 
momento mais 
idóneo

Calcular a profundidade de 
sementeira:
• Tendo em conta a 

humidade nas diferentes 
camadas do solo

• Tendo em conta a 
preparação do solo

A im
portância da sem

enteira

Existem quatro requisitos principais:
1- HUMIDADE DO SOLO
O solo deve conter uma humidade próxima da capacidade de campo. 
Se a profundidade em que se encontra a humidade não for uniforme, 
a profundidade de sementeira poderia estender-se a 7-8 cm em lugar 
dos 4-5 cm normalmente utilizados.
2- TEMPERATURA DO SOLO
As sementes germinam e emergem do solo lentamente e de forma 
desigual quando a temperatura do solo é inferior a 10ºC (limiar 
mínimo). Com uma temperatura do solo de 16-18ºC, a emergência dá-
se aos 8-10 dias; se for de uns 21ºC, a emergência produz-se aos 5-6 
dias.

3- CONTACTO ENTRE A SEMENTE E O SOLO
Para que a semente possa absorver a humidade de forma rápida e 
uniforme, o solo deve estar em total contacto com a semente.

4- SUPERFÍCIE DO SOLO LIVRE DE CROSTA
Uma crosta superficial espessa ou a compactação impossibilitam o 
aparecimento do coleóptilo e como tal, as folhas abrem abaixo da 
superfície, conduzindo à morte da planta.

Requisitos para uma germinação e emergência do milho uniforme.

5 regras da sementeira

Velocidade: sem precipitação e 
regular para alcançar a máxima 

precisão
Velocidade recomendada: 4-6 km/h
O semeador deverá depositar 9-10 
grãos/segundo

Seleccionar a densidade correcta
em função:
• Da variedade
• Se a colheita se destina a grão ou silagem
• Do potencial do solo
• Da data de sementeira

Calcular a 
velocidade 
em função da 
preparação do 
solo e do tipo de 
semeador
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