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Resumo: Com o objetivo de avaliar a influência do replantio da soja Roundup Ready (RR) na 
produtividade em lavouras de baixo Stand, instalou-se um experimento na Cooperativa 
Central de Pesquisa Agrícola (COODETEC), situada no município de Cascavel-PR, no 
período de outubro de 2007 á março de 2008. O delineamento experimental utilizado foi 
blocos ao acaso, com quatro repetições e doze tratamentos, compostos de duas variedades de 
soja RR (CD 225RR e CD 226RR ) e duas formas de plantio (baixo stand  com 6 sementes/m  
e stand normal com 12 sementes/m). As parcelas experimentais constaram de 8 linhas de 10m 
de comprimento, espaçadas em 0,45 m entre linhas, sendo os plantios e replantios executados 
nos dias 29/10/2007 e 13/11/2007, respectivamente. Foram consideradas como tratamento 
testemunha as parcelas sem a adoção do replantio. Observou-se que o baixo stand apresentou 
maior produtividade e a variedade CD 225RR foi mais produtiva, em ambas às densidades 
utilizadas, mesmo com o stand final de plantas abaixo de 50% do preconizado. Para o 
segundo plantio, o rendimento foi inferior, quando submetido à menor densidade de 
semeadura e estatisticamente igual para a maior densidade quando comparada a CD 226RR 
semeada na primeira época ou mescladas entre si. 
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Replanting influence by round up ready soybean with low stand 
 

Abstract:  With the objective to assess the influence of replanting of the Roundup Ready (RR) 
soybean in the productivity in the farming of low Stand, it was installed an experiment in the 
Cooperativa Central de Pesquisa Agrícola (COODETEC), located in Cascavel-PR, in the 
period from October 2007 to March 2008. The experimental design used, it was blocks at 
random, with four repetitions and twelve treatments, compound with two varieties of RR 
soybean (CD 225RR and CD 226RR) and two forms of planting (low stand and 6 seeds/m and 
normal stand with 12 seeds/m). The experimental portions consisted of 8 lines of 10m long, 
spaced 0,45m between lines, being the planting and replanting done on 29/10/2007 and 13/11/ 
2007, respectively. It was considered as treatment evidence the portions without the 
replanting adoption. It was observed that the low stand presented bigger productivity and the 
variety CD 225RR was more productive, and in both used densities, even with the final stand 
of plants lower 50% from the advocated. For the second planting the income was lower when 
submitted to a lower density of seeding and statistically equal to the bigger density when 
compared with the CD 226RR sown in the first season or merged with each other. 
 
Key words: reseeding, population density, grain income.   
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Introdução 

A soja vem garantindo a sustentabilidade econômica da atividade agrícola no Brasil, 

ocupando ano a ano maior espaço (Reis, 2004).  Em função disto colocou o Brasil como o 

primeiro exportador e o segundo maior produtor dessa leguminosa no mundo (Farias et al., 

2006), com mais de 60 milhões de toneladas colhidas na safra 2007/2008 (CONAB, 2008). 

Tendo em vista, que o grande desafio da humanidade é atender à demanda da 

produção de alimentos em virtude do crescimento populacional (Dbo agrotecnologia, 2007), 

uma lavoura bem implantada, semente de alta qualidade fisiológica, alto potencial genético e 

com plantas bem distribuídas, uniformes e na população correta, é um grande passo para o 

sucesso da lavoura e consequentemente aumento da produção (Hentschke, 2002). 

Entretanto, existem outros fatores que afetam a produtividade como, condições 

ambientais desfavoráveis, por doenças, pragas e o uso de sementes de soja com baixo vigor, 

que impedem a obtenção de populações de plantas adequadas, resultando em baixo stand e 

conseqüentemente, redução da produtividade, necessitando de replantio, acarretando em 

prejuízos devido ao aumento do custo de produção.  Muitas vezes, essa necessidade é 

simplesmente conseqüência de um plantio mal conduzido, onde não foram observadas 

práticas de manejo adequadas (Lazzari e Caus, 1997). 

A soja inicia o seu processo de germinação e posteriormente emerge rapidamente 

quando semeada em solos com boa disponibilidade de água e temperaturas adequadas. 

Quando essas condições não são satisfeitas, as sementes ficam praticamente armazenadas no 

solo a espera de condições favoráveis para iniciar esse processo. Durante esse tempo, a 

germinação e emergência da soja ocorrem mais lentamente, proporcionando aos fungos do 

solo e da própria semente maior oportunidade de ataque, podendo causar sua deterioração no 

solo ou morte de plântulas, além de reduzir o stand da lavoura (Goulart, 1997). 

Segundo Lazzari & Caus (1997), a soja necessita de 50% de seu peso para que haja 

boa germinação. Tanto a falta da umidade que prejudica o desenvolvimento do embrião, 

quanto o excesso que prejudica a respiração da semente, o desenvolvimento e a saúde da 

plântula, favorecendo doenças, como fungos saprófitas, parasitas, que são fatores negativos 

sobre o stand da cultura. 

A operação de replantio, muitas vezes, é difícil de ser decidida, pois, é preciso saber 

qual o stand mínimo requerido para se ter rendimento econômico. 

Alguns fatores são importantes para a tomada de decisão sobre o replantio de soja, 

como: quando a população de plantas for abaixo de 50%; a época para replantar ainda é 

propicia; saber se a espécie permite redução de stand; se os potenciais da lavoura replantada 
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cobrirão os custos da lavoura eliminada e os custos do replantio (defensivos, sementes, adubo, 

hora máquina); entre outros. 

O objetivo do trabalho foi avaliar a campo, o rendimento e aspectos fisiológicos da 

cultura da soja (Glycine max), Roundup Ready (RR),  submetida ao replantio em lavouras de 

baixo stand, empregando-se diferentes variedades. 

 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido em sistema de plantio direto na estação experimental da 

COODETEC – Cooperativa Central de Pesquisa Agrícola, situada na BR 467, km 98, com 

latitude de 24º 53’12” S, longitude 53º 32’57,73” O e altitude de 682 m, localizada no 

município de Cascavel – PR, um solo LATOSSOLO VERMELHO Distroférico, no período 

de outubro de 2007 á março de 2008. 

O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso, com quatro repetições 

e doze tratamentos. Os tratamentos são as combinações entre plantio normal (12 sementes/m 

linear), plantio em baixo stand (6 sementes/m linear) e replantio em parcelas de baixo stand              

(6 sementes/m linear após a germinação). Foram utilizadas as variedades CD 226RR e 

225RR. 

As parcelas experimentais constaram de 8 linhas de 10 m de comprimento, espaçadas 

em 0,45 m entre linhas (10 x 3,6 m, ou 36 m2), considerando como área útil as 4 linhas 

centrais, com 4 m de comprimento, desprezando-se as 3 m de cada extremidade e duas linhas 

das laterais (3,6 m2).  Foram consideradas como tratamento testemunha as parcelas sem a 

adoção do replantio. 

A semeadura foi realizada em 29/10/2007 (primeiro plantio) e 13/11/2007 (segundo 

plantio), após a colheita da cultura do trigo, com adubação conforme recomendação técnica. 

Foram utilizadas sementes das cultivares de soja: CD 225RR, ciclo precoce (115 dias), hábito 

de crescimento indeterminado, recomendada para alta fertilidade de solo e CD 226RR, ciclo 

precoce (124 dias), hábito de crescimento determinado, recomendada para média à alta 

fertilidade de solo. Ambas variedades são eficientes e responsivas a adubação, recomendadas 

para o PR, RS, SP (Oeste e Sul), SC e Sul do MS, produzidas pela COODETEC, na safra 

2006/2007, numa densidade de semeadura de 12 sementes viáveis/m linear. O controle de 

plantas daninhas, pragas, doenças e escolha das cultivares, feita em conjunto com a área 

técnica da mesma. 

As avaliações constaram em três fases. Na inicial foram obtidos os números de plantas 

emergidas 15 dias após o plantio. Na fase de florescimento a época de floração (dias após a 
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emergência). E na final o stand, altura das plantas, altura da inserção de vagens (cm), tendo 

como parâmetro a altura do nível do solo até a primeira vagem, período de maturação (dias 

após a emergência) e rendimento de grãos em kg ha-1. 

Os dados foram submetidos às análises estatísticas, através do programa SISVAR, 

utilizando a análise de variância e a estatística F. As médias foram comparadas pelo teste de 

Tukey a 5% de significância. 

 

Resultados e Discussão 

Analisando a Tabela 1, verifica-se que para a semeadura da variedade CD 226RR em 

13 de novembro apresentou maior altura que na semeadura em 29 de outubro, principalmente 

na maior densidade de plantas. Em relação à variedade CD 225RR não houve variação 

significativa tanto para diferentes densidades e épocas de semeaduras. 

A variedade CD 225RR apresentou maior altura de plantas que a variedade CD 226RR 

na semeadura de 29 de outubro, nas duas densidades avaliadas. Quando foram mescladas as 

sementes das variedades CD 226RR e CD 225RR em densidade baixa, a altura média destes 

tratamentos, nas duas épocas de semeadura, foi maior que a altura da variedade CD 226RR na 

densidade baixa. 

Nos tratamentos com a variedade CD 226RR em baixa e alta densidade, semeada em 

29 de outubro e a ressemeadura com a variedade CD 225RR em 13 de novembro, ocorreu a 

altura média menores que da variedade CD 225RR semeada isolada nas duas densidades da 

primeira época e na maior densidade da segunda época. Quando comparado os tratamentos 

com ressemeadura estes não diferiram da variedade CD 226RR. 

 O fato das variedades avaliadas diferirem no seu tipo de crescimento influenciou a 

altura média de plantas quando comparadas as cultivares CD 225RR de altura maior e tipo de 

crescimento indeterminado e a cultivar CD 226RR de menor altura e tipo de crescimento 

determinado, condizendo com informações apresentadas pela COODETEC (2008).  

Para a floração, verifica-se que o número de dias não diferiram em ambas as cultivares 

assim como não foram influenciadas pelas épocas de semeaduras, densidades de plantas e 

ressemeadura. 

Além disso, a Tabela 1 mostra que o número de dias para a maturação das cultivares 

apresentou maior diferença na segunda época de semeadura, sendo que a cultivar CD 225RR 

mostrou-se no máximo cinco dias e meio mais precoce que a CD 226RR, possibilitando a 

colheita com boa uniformidade de maturação de plantas, tanto nos tratamentos com mescla de 

cultivares como nos com ressemeadura. 
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A altura de inserção de vagens foi maior na variedade CD 225RR, em ambas as 

densidades do primeiro plantio, quando comparada com a variedade CD 226RR. Ao comparar 

o segundo plantio e as diferentes densidades, novamente a variedade CD 225RR obteve maior 

altura na inserção de vagens. Diferentemente observou-se que quando mescladas as duas 

variedades, a inserção de vagens, em ambas as densidades e épocas de plantio apresentou 

menor variação (de 6,75 a 8,00 cm). 

O rendimento de grãos da cultivar CD 225RR, na primeira época de semeadura nas 

duas densidades avaliadas, foram os tratamentos mais produtivos, superando a segunda época 

e  também a cultivar CD 226RR  mesmo com variedades mescladas. A cultivar CD 226RR 

não diferiu em relação ao rendimento de grãos tanto em populações de plantas quanto em 

épocas de semeadura. 



Cultivando o Saber 

Cascavel, v.1, n.1, p.51-57, 2008 

56 

Tabela 1 – Médias de 12 alternativas de semeadura e replantio da cultura da soja RR 

Stand Cultivar plantas/m Época de 
Semeadura 

Inicial Final 

Altura planta 
(cm) 

Floração 
(DAE) 

Maturação 
(DAE) 

Inserção Vagem 
(cm) 

Produtividade 
kg.ha-1 

CD-226RR 6 29/10/07 6,59 6,59 60 d 59,75 a 122,5 ab 5,75 bc 2453,3 bc 
CD-226RR 12 29/10/07 10,97 10,87 65 cd 56,25 a 122 b 5,25 c 2520,5 Bc 
CD-225RR 6 29/10/07 3,12 2,90 95 a 60 a 122,75 ab 8,5 a 2941,0 a 
CD-225RR 12 29/10/07 5,88 5,43 92,5 a 60 a 122,5 b 8 ab 3136,5 A 

CD-226RR+ 
CD-225RR 

6+ 
6 

29/10/07 9,03 8,00 81,25 bc 59 a 122,25 ab 7,25 abc 2572,0 b 

CD-226RR+ 
CD-225RR 

6+ 
6 

13/11/07 7,47 7,47 75 bcd 59 a 122,5 b 6,75 abc 2352,5 bc 

CD-226RR+ 
CD-225RR 

6+ 
6 

29/10/07 
13/11/07 

5,75 6,31 92,5 a 58 a 126,5 ab 8 ab 2182,5 bcd 

CD-226RR 6 13/11/07 5,50 4,72 75 bcd 58,25 a 127,75 a 5,5 c 2451,0 bc 
CD-225RR 6 13/11/07 1,37 1,34 90 ab 58 a 122,25 b 6,5 abc 1940,5 d 
CD-226RR 12 13/11/07 8,87 9,12 82,5 ab 58 a 127,0 ab 6,5 abc 2130,8 Cd 
CD-225RR 12 13/11/07 3,00 2,59 93,75 a 58 a 122,25 b 8 ab 2407,5 Bc 

CD-226RR+ 
CD-225RR 

6+ 
12 

29/10/07 
13/11/07 

7,97 7,66 77 bc 59 a 123,75 ab 7,25 abc 2478,5 bc 

Estatística F   ---- ---- 14,16* 1,63ns 3,76* 5,08* 7,32* 

C.V. (%)   21,46 28,39 7,57 12,81 1,78 13,79 9,80 
D.M.S.   ---- ---- 15,34 18,28 5,47 2,37 822,87 

Médias seguidas de mesma letra, na mesma coluna, não diferem entre si, pelo teste de Tukey, a 5%. 
n.s.: não significativo; (*): significativo a 5%. 
DAE: dias após a emergência; C.V.: coeficiente de variação; DMS: Diferença mínima significativa. 
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Conclusões 

O baixo stand obteve maior produtividade contrapondo o número de plantas no stand 

inicial obtidas com os tratamentos que ocorreu a mescla, bem como das testemunhas. A 

variedade CD 225RR, apresentou maior produtividade em ambas às densidades utilizadas, 

mesmo com o stand final de plantas abaixo de 50% do preconizado, na primeira época de 

semeadura.  

Para o segundo plantio, em relação a CD 226RR semeada na primeira época ou 

mescladas, o rendimento foi inferior quando submetido à menor densidade de semeadura e 

estatisticamente igual para a maior densidade. 

Os resultados do rendimento de grãos evidenciaram a possibilidade da área com a 

cultivar CD 226RR ser ressemeada com a cultivar CD 225RR com maior densidade de 

semeadura, sem a eliminação das plantas de soja da cultivar CD 226RR remanescentes. 
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