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'0 ensaio brasileiro de linhagens de aveia, que é conduzido em vários locais do Brasil, tem por finalidade o
teste de linhagens avançadas de aveia, selecionadas para a produção de grãos pelas várias Instituições que
conduzem programa de melhormi1ento de aveia, em diversas regiões do País. Em 2006 essas linhagens
foram testadas juntamente con-ílinhagcns que deveriam ainda estar em testes regionalmente, em função do
número de linhagens disponíveis e da disponibilIdade de sementes, procurando-se desta maneira, agilizar
os trabalhos da Comissão Brasileira de .Pescluisa de Aveia. Os materiais que se destacam nesta rede de
testes, podem ser lançados eomo novas' cultivares de aveia e então passarem a ser recomendados para
plantio. O ensaio brasileiro e regional de linhagens de aveia de 2006, em Sào Carlos, SP, foi instalado em
17 de maio de 2006, sob irrigação por aspersão, em Latossolo Vermelho Amarelo com as seguintes
características químicas: pl-l (CaCI~) = 5,3; MO (g/dm3) = 18; K, Ca, Mg, H+AI, AI, CTC e S
(mmo\Jdm,), respectivamente: 3,9; 33; 11; 25; O; 73 e 48; VCYo)= 65. A adubação de plantio foi de 250
kg/ha de 4-30-16 e a de cobertura, em 8 de junho de 2006, de 20 kg/ha de N (sulfàto de amônio). A
emergênc ia das p I[ln!ulas ocorreu em 23 de ma io. Foram uti Iizadas dezessete linhagens e três testemunhas,
cultivares UPFIX, UPFA22 e URS21. A tabela I mostra os principais resultados obtidos. Em
rendimento de grãos, estatisticamente UFPel 0308 e UFPel 0312 superaram a melhor testemunha, UPFA
22. Todas as linhagens apresent::lram valores relativamente altos ele peso elo hectolitro (PH). acima de 50.
com destaque para UPF97H700-5 e UPF98H2000-4, que, entretanto, nào superaram estatisticamente a
melhor testemunha, UPF 18. A estatura das plantas variou de 114 (URS 21) a 84 cm (UFRGS046054),
sendo que as linhagens UFRGS046054-2 e UFRGS046054-5 apresentaram plantas de meJl)).r estatura que
a menor testemunha, UPA 22. As linhagens UPF 95H900-10, UFRGS 0IB=7121-2-4 e UFRGS953195
apresentaram altos percentuais de plantas acamadas, por ocasião da colheita de grãos, aeima de 60%. As
linhagens de menor ciclo 1()ram AL 0415, UFRGS 046103-3 e AL 0421. A linhagem UPF 971-1200-4 fc)i a
dé menor período (k llorescimcnto.
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Tabela!. Rendimento de grãos desaristados (RG - kg/ha), peso do hectolitro (PI-I - kg/IOO I). peso de mil
sementes (PMS - g), estatura de plantas (Est - cm), percentagem de plantas acamadas na colheita
de grãos (Acam), dias da emergência ao inicio do t1orescimento (DEI F). dias da emergênci~1 d()
floreseimento (DEF), dias da emergência ao tinal do tlorescimento (DEFF) c c1idsda emergência
à maturação (OEM). Médias de quatro repetições. Médias seguidas por letras difercntes. cm cada
coluna, diferem estatisticamente entre 51. (Ouncan, 51/~1). Ensaio Brasileiro de Linhagens de
A veia, São Carlos, 2006
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