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A PESQUISA 

A competição com plantas daninhas é tida como um dos principais entraves a produção de arroz 
de terras altas. Dessa forma, a Embrapa desenvolveu a primeira cultivarde arroz de terras altas 
com tolerância a herbicida de amploespectrodo grupo químico das imidazolinonas. Na obtenção 
da BRS A501 CL, foiutilizado o método de melhoramento porretrocruzamentos, com seleção de 
plantasindividuais resistentes a cada geração, utilizando-secomo genitor recorrente a linhagem 
eliteBRA01545, e como genitor doador dogene de tolerância, a cultivar Cypress CL. 
 

RESULTADOSDE DESTAQUE 

A cultivar BRSA501 CL, além de tolerante ao herbicidaKifix®, destaca-se por apresentarciclo 
médio, com a floração aos77 dias e produtividade médiade grãos acima de 4.000 kg ha-1.Quanto 
aoacamamento, a cultivar se mostrouum pouco mais suscetível que as testemunhas (Tabela 1).Em 
relação à sanidade, a nova cultivar apresenta baixaincidência de brusone nas folhas enas 
panículas, de escaldadura dasfolhas, de mancha parda e de manchade grãos, com notas ≤ 3, 
classificando-se comomoderadamente resistente.  

 
Tabela 1. Produtividade média de grãos (PROD), número de dias para a floração média (FLO), altura média de planta (ALT), incidência de 
acamamento (ACA), brusone nas folhas (BF) e naspanículas (BP), escaldadura das folhas(ESC), mancha parda (MP) e mancha nosgrãos (MG) da BRS 
A501 CL e das testemunhas,nos ensaios de VCU conduzidos nos anosagrícolas de 2011/2012 e 2012/2013. 

Cultivares PROD (kg ha
-1

) FLO (dia) ALT (cm) ACA (1-9) BF (1-9) BP (1-9) ESC (1-9) MP (1-9) MG (1-9) 

BRS A501 CL 4017 77 107 2,4 2,2 2,7 3,3 3,1 2,3 

BRS Esmeralda 3979 76 106 1,7 1,8 2,3 2,5 2,7 1,9 

AN Cambará 3965 76 105 1,6 2,1 3,2 2,9 2,9 2,2 

Notas de 1 a 9, sendo 1 para o fenótipo desejável e9 para o indesejável. 
 

Quanto as qualidades industrial e culináriados grãos, a BRS A501 CL apresenta elevado 
rendimentode grãos inteiros (65%) e rendatotal (73%), aspectos muito importantesna 
comercialização do produto colhido.Os grãos beneficiados são da classelongo fino, com média de 
comprimento(C) de 6,50 mm e 1,90 mm de largura(L), com uma relação C/L de 3,40, alémda 
baixaintensidade de grãos gessados (1,50%).Apresenta teor intermediário de amilosee alta 
temperatura de gelatinização que promovem ótima qualidade culinária. Quanto a estabilidadede 
rendimento de grãos inteiros, emrazão de cinco épocas de colheita, os resultados foram sempre 
superiores a 60%. Esta característica permite um aumento da janela decolheita para o agricultor. 

Assim, a BRS A501 CL constitui-seem uma excelente alternativa para o cultivoem sistema de 
produção de arroz de terras altas recomendada para os estadosdo Acre, Amapá, Amazonas, 
Goiás,Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará,Rondônia, Maranhão, Piauí, Roraima e Tocantins e 
Distrito Federal. 
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