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EXPERlJ.INI1) ClM'ARATIW AVl1NÇAJJJ - ARroZ DE SEQUElOO - CNPAF 1979/80 
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A execução de experimentos comparativos avançados tem lugar. quando 

programa de melhoramento gera linhagens que. além de suas boas 

agronêmi.cas já avaliadas. foram submetidas a testes preliminares de produtividade 

saíram-se bem. 

o Centro Nacional de Pesquisa - Arroz, Feijão (CNPAF) possui, em 

programa, linhagens que jâ passaram pelo processo de avaliação e testes p~elicmil~ 

res e que foram incluídas no experimento avançado 1979/80. Tais linhagens 

tos de cruzamentos trazidos ao OWAF quando de sua implantação e que, atualmente 

encontram-se em gerações F6 e F7' 

Para a implantação do experiment o cauparativo avançado 1979/80. agrupa 

ram-se algumas cultivares tradicionalmente plantadas em nossa orizicultura e as 

lhores linhagens do preliminar do ano anterior. Deste modo. foram incluídas todas 

as entradas que participam do "Ensaio Integrado de arroz de Sequeiro - EIA-S" , o 

qual é conduzido em diversas localidades do País, para que seja feita uma análj se 

conjunta dos resultados. Assim sendo, o experimento ficou composto. como segue : 

CN 770643. CN 770545, CN 770530, CN 770524, CN 770520, SeI. Amarelão. Pratão Preco 

Dourado Precoce. IAC 165, IAC 164. IAC 47 e IAC 25 . 

'PuquMado ..... de ÂIJJLOZ 
Po.tat 179 - 74000 

do CNPAF "" Ãlteo de 
OOIÃS. 

F-ÚDmeVtolJ.all!z>Jto, 8R-153, Km-4- Caixa 
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O experinento foi instalado no canpo scb o deli.reamento experinental de 

'·bl.cxx:>S ao acaso", oan t:cês repetições. As parcelas usadas oorrespooderam a oito 

linhas de 5,0 m, espaçarrento de 0,50 ro, e a densidade de seneadura foi de 60 serre!; 

tes/m. Para avaliação da produtividade, foram a:>.Ihidas as quatro l.irhas e os 4,0 

m centrais, o que oorres{X)t"l(E: a urra área útil de oolheita de 8,0 ro
2

. As pesagens 

foram feitas cxn os grãos a 1 3% de U1d.dade. 

A serreadura ocorreu em 09 de noverrbro, em solo Iatossolo VeJ:nelho-Escu 

/"' ro, da Fazenda Capivara - mPAF, que recebeu ad\bação basal a lanço de 50-100-60 + 

Zn (5). 0::110 tratos culturais foran erpregadas a capina qu!m1ca pré-energente e 

duas manuais, não senéb usado qualquer defensivo para oontrole de pragas e 00enças. 

Para análise à::ls resultaà:::ls, além da produtiviclaà!, nedira:nrse o nÚlrero 

de dias da serteadura à floraçãJ rrédia, altw:a de planta, nÚI2ro de perfilhas por 

2 - _~, 
rn , aoeitaçao ft:llUW.pica e acarnanento. Cabe ressaltar que o experinento foi nova 

mente JI"Ol1tad::> em 26 de dezeroro, devido ao baixo "stand" apresentad::> pelas lima 

gens OI. 

O primeiro experimento (Quadro 1) m:strou a cultivar IM: 47 cano a de 

maior produtividade, seguida por IAC 25, CN 770643 e IA.C 165, no entanto, a análi 

se estatística não m:strou diferenças entre elas. No segtndo experimento (Quadro 

2) , o:::rn plantio demasiadarrente ta.rcE e sofrenCb cx:rn deficiência hÍdrica, o "starrl" 

foi oorrigioo e a produtividaCÊ caiu rruito. A cultivar rAC 25 cbteve a nelhor 

produtividade, seguida por CN 770530, CN 770643 e IN:, 165, no entanto, estatisti 

Fa."""te seus resultaó:ls não diferiram. 

D::s resultaó:ls cbtidos, pêxle-.;e <XnCluir que, para a prograJ1l3Ção 1980/ 81. 

experlrrento será cx:mtinuaà::l; as rrelhores linhagens e cu1 ti vares irâ:> cx::rrpor o 

IA-S/SO, e as piores serão descartadas. Novas entradas, provenientes do exper! 

f"nto preliminar 79/80, serão acrescidas e os resultados levados ao produtor. 
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QUADRO 1. Resultados obtidos no experimento comparativo avançado de arroz de se 
queira 1979/80 (Plantio 09/11/79) 

Floração Altura N9 per Acama Aceitação** Produti 
média planta filhos mentõ** fenotlpi ca vidade-
(di as) ( 011) (m' ) (1-9) (1-9) (k9/ha ) 

OI 770643 85 220 1 5 2040' 

OI 770545 81 199 1 5 2499' 

CN 770530 87 109 1 5 1599' 

CN 770524 90 174 1 5 1557' 

OI 770520 89 171 1 5 1607' 

Selo l\!rarelão 85 161 1 5 2000' 

Pratão Precoce 78 186 1 5 2095 

DJuraOO Prea:x:e 78 219 1 5 2300 

= 165 81 181 1 5 2481 

= 164 81 208 1 5 2374 

IAC 47 97 222 1 5 2802 

= 25 81 199 1 5 2600 

, Ba..i.xo "htand" 

** E.sc.ala. de. avat.ú:tçã.o w.ada. I;pi.. o "S.ta.ndaJr.d Eva.l.ua.tiol1. Sy6tem 60Jt JU.ce", IRRl 

Acamamento: J - Auoeltte 
3 - maiA de 50% do./, pla.1tta4 levemeltte acamado./, 

5 - a ma.iDJÚD. do./, pl.a1tta4 mod<Jutdameltte acamado./, 

7 - a maioJÚD. do./, ptan.ta. compl.i!Xameltte acamadoJ, 

9 - .todo./, lU pla.1tta4 compl.i!Xameltte acamado./, 

Aceitação fenotlpica: J - ót<nw tipo de pla.Itta 

3 - bom tipo de pla.Itta 

5 - .i.lttvuneCÜÁJúo .tipo de pla.Itta 

7 - pob"'- tipo de plaltta 

9 - .i.nad"'l uado tipo de pla.Itta. 



Acamamento: 1 - ÁUhente 

3 - ma.L\ de 50% cúu, pl<mta4 levemente acamacúu, 

5 - a miÚolLi.a cúu, pl<mta4 mocivuufame.nft acamacúu, 

7 - a miÚolLi.a cúu, ptantM comptetamente acamacúu, 

9 - T.J)cúu, lUi plantlUi completamente aCllJllacúu. 

Aceitação fenàtípica : 1 - ótimo -Üpo dz planta 

3 - bom tipo de planta 

cas o 

5 - -intVin'edúvuiJ tipo de planta 

7 - po bltR. tipn de ptanta 

9 - -inadequado tipo de ptanta 



EMBRAPA 
CENTRO NACIONAL DE PESQUISA · ARROZ. FEIJÃO 
BR 153 KM 4 · CAIXA PQSTAl179 
CEP 74000 · GOIÃNIA · GO. 

CEP I I I I I I 

• .' -" 


