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AYALIA'ÇAO DE. CULTIVARES DE SORGO SACARINO EM AREA 

DE .VARZE:A DO AMAPÁ. 1  

Emanuel da Silva Caya;lic'an.te. 2  

Ratmufldb Nonato Brabo Alves 3  

Visando ttiara4terhatias deaproveitamento.econ6mico dai 

reas de vrzeas do Amap, foi conduzido durante o 3fl0 de 1983, um 

ensaio de col-hpetiõ5o de cultivanes d ..sorgo s.acLr.ino. onde foram a 

vai jatos os tnateHais mostrad•D. na. Tabela 1. 

b sõ1õ da irea experimental, classificado .,corno.ifldromõrui 

-co dà 'tipô Si éy Poucb Hm-ico. revelou.::as seguintes,caracteristicas 

quTinicas: 5,2 de pH; 39pprn de f6sforo; 74ppm de potãs.s.io ; 9,6me% de 

c1cio + m agilësio'e 0,31ne% de a1urn1'nto trocável. .0 clima, segundo 

õlassificaçiô de Kóppen, ido ttpoAm-trop.ical chuvoso com pequeno perTodo 

sécõ, sendo que pteti'piVaci anal média fica em torno de 2.300nn. 

0 preparu ,dá irea ntttu de broca,, derrubada. rebaixa 

mento;queima edestoeSento rnãnual. O delineamento, experimental u 

tilizado foi o de bloco ao acaso com 10 tratamentos e 4 repetiç6es. 

As sementes foram distribuídas uniforrnemente em sulcos de 3 a 4cm 

de profundidade, espaçados entre si de 0,70m. Ap&s a operaç5o de 

1 Trabalho desenvolvido com o apoio financeiro do programa de Mobil ização EnergLe  
tica (PME) da Comisso Nacional de Energia. 

2 Eng9-AgrQ, EMBRAPA/Unidade de Execução de Pesquisa de Ambito Territorial de fia 
cap (UEPAT de Macapa), Caixa PostalIO, CEP.68900 Macapa, AP. 

3 EngQ-AgrQ, EMBRAPA/Centro Nacional de Pesquisa Seringuéira e Dendê (CNPSD) 
disnnsich da IJEPAT de Macapa. 
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desbaste, realizada 14 dias ap&s a emerg&ncia, foram mantidas 10 

plantas por metro linear. O experimento foi conduzido sem uso de 

fertilizantes quimicos. 

A colheita do ensaio foi feita gradativamente, no momento 

em que cada cultivar atingia o estãdio de maturaçâlo completa de 

suas pardculas (grãos duros). Os rendimentos obtidos foram expres 

sos apenas em peso de massa verde (Tab. 1), devido a falta de ins 

trumentos apropriados para as determinaç&es do Brix e ART do caldo. 

O htbrido CMSXS 735 apresentou o maior rendimento médio de 

massa verde (3&6e9kgfht), enquanto que a variedade BR 503, com 

11.249k9/lia foi a de menor produtividade. Os demais rendimentos mé 

dios variaram.de  31.544k9/lia (variedade CMSXS 623) a 16.562k9/lia 

(vartedade.CMSXS 603). 

As variedades C'MSXS 603 e BR 503, com ciclo vegetativo mi 
d'lo de 59 dias, decorridos do plantio até o momento em que 50% das 

piantas.apresentaram florescimento, iorm os genótipos mais preco 

ces. enquanto que a vaHedade CMSXS 623 com m&dia de 75 dias de ci 

cio,, foj a mais tardia. 

A altura mdia de plantas por ocasUo da colheita variou 

de 184cm, na varieaade BR 501, a 311cm no'iiibrido CMSXS 735. Todos 

os genõtipos em competição, naTo apresentaram problemas de acamamen 

to. Mostraram também boa tólérància ãÔ àtaque de doenças foliares, 

ãpresentando um indice bastãnte baixo de»folhas mortas, 20%. 
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TABELA 1 	Resultados obtidos no experimento "Ensaio nacional de sorgo sacari 

no em área de •vrzea do Arnapã". Mazagão, AR. 1983. t'€dias de quatro 

repeti ç&es. 

Altura de plantas 	Florescimento 	Produção de massa verde 
Cultivares 	

(cm) 	 (nQ dias) 	 (kg/ha) 

CMSXS 735 (h) 	 311 	 63 	 33.669 

CMSXS 623 (v) 	 272 	 75 	 31.544 

BR 505 (v) 	 278 	 69 	 30.356 

CMSXS 717 (h) 	 246 	 68 	 27.517 

BR 602 (h) 	 224 	 62 	 24.401 

CMSXS 734 (h) 	 258 	 60 	 23.705 

BR 500 (v) 	 269 	 67 	 22.912 

BR 501 (v) 	 184 	 69 	 18491 

CMSXS 603 (v) 	 209 	 59 	 16.562 

BR 503 (v) 	 231 	 59 	 11.249 

h = hTbridos 

v = variedades 


