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Apresentag80

A competitividade do sistema de prodUl;:ao, onde
se insere a cultura da soja, depende da intera<;:aode um
ample conjunto de fatores, inclusive os tecnol6gicos.
Dentre esses, destaca-se 0 desenvolvimento de novas
cultivares, onde se procura oferecer vantagens capazes
de ampliar receitas, reduzir custos e riscos, alem de
preservar e incrementar a qualidade do produto final.
Esses prop6sitos sac conseguidos atraves de melhorias
na produtividade, em propriedades nutricionais do
produto final e na tolerancia ou resistencia a doen<;:as,
pragas e outros estresses.

A produtividade da soja brasileira, nas Liltimas
decadas, apresenta significativo cresci mento, ao passar
de 1580 kg/ha, no infcio da decada de 90, para 2193
kg/ha, na safra de 2004/2005, tendo alcan<;:ado
patamares superiores a 2800 kg/ha, sob condi<;:oes
c1imaticasfavoraveis.

A Embrapa disponibiliza aos agricultores novas
cultivares de soja apropriadas aos sistemas organico e
convencional e cultivares geneticamente modificadas.
Assim, com foco nas diferentes necessidades dos
produtores, a Embrapa Soja e seus parceiros, em
especial as Funda<;:oes de Apoio a Pesquisa,
desenvolvem 0 seu trabalho.

o presente documento apresenta as cultivares
indicadas para cultivo na regiao centro-sui do Brasil (sui
do Mato Grosso do Sui, Sao Paulo, Parana e Santa
Catarina), com suas respectivas caracterfsticas
agron6micas. Estas informa<;:oes sac Liteis para que
produtores e agentes de transferencia explorem ao
maximo 0 potencial produtivo e as outras vantagens das
cultivares obtidas pela Embrapa Soja para a safra
2006/2007.

Alexandre Jose Cattelan
Chefe Adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento

Embrapa Soja



E ocas de Semeadura

Na Regiao Sui, no Estado de Sao Paulo, e no sui do
Estado do Mato Grosso do Sui, a epoca de semeadura,
para a maioria das cultivares de soja indicadas, estende-
se de 15/10 a 15/12. Os melhores resultados, para
rendimento e altura de planta, na maioria dos anos e para
a maioria das cultivares, sac obtidos nas semeaduras de
final de outubro e do mes de novembro. De modo geral,
as semeaduras da segunda quinzena de outubro
apresentam menor porte e maior rendimento do que as
da primeira quinzena de dezembro.

As cultivares de soja sac diferentes quanta a
sensibilidade a epoca de semeadura. Em fun9ao disso,
algumas apresentam restri90es para semeadura em
outubro, principal mente em regioes mais quentes.

Cultivares precoces semeadas em outubro podem
resultar em plantas baixas, dificultando 0 fechamento
das entrelinhas. Esse fato pode se agravar, caso ocorra
veranico no final de novembro ou no infcio de dezembro.
Tanto a falta de umidade quanta a alta temperatura
exercem efeito de redu9ao no porte das plantas, por
antecipar 0 florescimento.

Quando se decide semear uma cultivar de soja
precoce para fazer safrinha de milho em sucessao,deve-
se evitar faze-Io antes de 20 de outubro, especial mente
no norte do Estado do Parana e nos vales quentes dos
rios Paranapanema, Ivai e Piquiri.

Nas semeaduras de outubro com cultivares
precoces, visando 0 cultivo de milho safrinha, os solos
devem ser corrigidos e bem adubados.

Nas regioes mais quentes dos estados do Parana,
de Sao Paulo e sui do Mato Grosso do Sui,
principalmente nas areas de fertilidade media a baixa,
nao se deve semear antes de 25 de outubro cultivares
com restri9ao de crescimento, como Embrapa 48 e BRS
230, sob pena de se ter lavoura com plantas de porte
baixo.

Na descri9ao de cada cultivar, ha indica9ao de
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epoca de semeadura em perfodo preferencial (verde),
tolerado (amarelo) e nao recomendado (vermelho). 0
perfodo nao recomendado esta relacionado com a
possibilidade de redu(fao significativa do porte nas
semeaduras de outubro, nas areas baixas e quentes ou,
na perda de rendimento, nas semeaduras a partir de
15/12. No periodo tolerado, ha boa possibilidade de
sucesso, desde que algumas condi(foes sejam
satisfeitas, como por exemplo, semear em areas
corrigidas e bem adubadas, proporcionando, assim,
maior altura da planta. 0 periodo preferencial apresenta
riscos menores.

Nas regioes com altitudes superiores a 700 m,nao
ha grandes limita(foes de porte de planta. Por outro lado,
aumentam os problemas de acamamento. Nesse caso,
semeaduras no inicio ou no final da epoca indicada para
cada cultivar apresentam menos acamamento.

o peso medio de 100 graos pode apresentar
varia(foes, em diferentes locais e epocas de semeadura.
Para maior precisao na semeadura, recomenda-se
confirmar 0 peso da semente que sera utilizada.

A rea(fao das cultivares a oidio tem mudado no
decorrer dos anos, em fun(fao de varia(fao genetica do
fungo.

Bacterioses
Todas as cultivares aqui relacionadas apresentam

resistencia a pustula bacteriana e suscetibilidade ao
crestamento bacteriano.



A populac;:aorecomendada e de 400.000plantas de
soja por ha. Esse numero pode variar em func;:aoda
cultivar, da fertilidade do solo, do regime de chuvas e da
temperatura da regiao, no perfodo de crescimento das
plantas, e da epoca de semeadura. Em regioes mais
umidas e em solo com boa fertilidade (natural ou
construfda), em semeaduras de novembro, pode-se
reduzir a densidade de plantas em ate 25%,
principal mente para evitar acamamento e possibilitar
maior produtividade. Para semeaduras de outubro e de
dezembro, nao e recomendavel reduzir a populac;:aode
plantas.

Em Santa Catarina e na regiao centro-sui do
Parana, em areas favoraveis ao acamamento da soja
(altitudes superiores a lOOm), e onde e utilizada a
semeadura direta, a populac;:aopode ser reduzida para
220 a 266 mil plantas por ha. No norte do Estado de Sao
Paulo, a populac;:ao pode ficar acima das 400.000
plantas, principalmente quando se utilizam cultivares
precoces e semeadura antecipada. Entre as referencias
a cada cultivar, contidas no presente documento, sac
indicadas densidades de semeadura, em func;:ao da
altitude nos estados do PR, de SP,de SC e sui do MS.

A assistencia tecnica deve ser sempre consultada
para adequac;:ao da populac;:ao de plantas de cada
cultivar a realidade local.

Os espac;:amentos mais indicados sac de 0,4 a
0,5 m, pois permitem 0 fechamento mais rapido das
entrelinhas e facilitam 0 controle de plantas daninhas.

Populac;:ao de plantas/ha de acordo com 0
espac;:amentoe 0 numero de plantas por metro linear:

Espac;amento Plantas/m
em 10 12 14 16 18
40 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000
45 222.222 266.666 311.111 355.555 400.000
50' 200.000 240.000 280.000 320.000 360.000
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Algumas caracterfsticas agronomlcas podem
variar de acordo com 0 ambiente.

Consulte sempre um EngenheiroAgr6nomo.
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Z52 PR, SP, SC e MS (sui)
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cancro da haste
mancha "olho de ra"
oidio
podridao parda da haste
mosaico comum da soja
virus da necrose da haste
nemat6ide de galha (M.incognita)
nemat6ide de galha (M.javanica)
nemat6ide de cisto
'a resenta resistencia de earn 0

Teor de Proteina

MODERAD. RESISTENTE*
RESISTENTE



~ OUTUBRO NOVEMBRO
20 25 30 5 10 15 20 25 30 5

altitude cicio total (dias) altura da acamamentoplanta (em)
ale 500m 116 60 R

~Oa800m 123 72 MS
mais~800m 137 95 S

densidade de semeadura (plantaslm)'
altitude SP PR SC MS (sui)

l------"a=le 500m
500 a 800m

mais ue 800m

16 a 20
14 a 18
10 a 12

12 a 16
12 a 16
10 a 12

10a 12
10 a 12
10 a 12

16 a 20
14 a 18

Informa~oes gerais

I- Alto potencial e estabilidade de produ980;
Apresenta tolerancia a seca na fase de planta adulta;

~ N80 semear antes de 25 de outubro em areas abaixo
de 500 m de altitude;
Semear em solos corrigidos com media a alta
fertilidade;
0P980 de semeadura ate 10 de dezembro;
Boa ramifica980 lateral;
Boas caracterfsticas para a alimenta980 humana;
Nas semeaduras de outubro preferir solos ferteis.



Area de Adapta~ao

Cor da Pubescencia

Tear de Proteina

cancro da haste
mancha "olho de ra"----
oidio
podridao parda da haste
mosaico comum da soja - -
virus da necrose da haste
nemat6ide de galha (M.incognita)
nemat6ide de galha (M.javanica)
nemat6ide de cisto

RESISTENTE
RESISTENTEMODERAD.SUSCETNEL
RESISTENTE
TOLERAIlIT



NOVEMBRO DEZEMBRO

10 15 20 25 30 5 10

altitude cicio total (dias) altura da acamamento
planta (em)

ate 500m 125 69 R
500 a 800m 132 88 MS

mais ue 800m 143 95 S

densidade de semeadura (plantas/m)'
altitude SP PR SC MS (sui)

16 a 18
12 a 16
10 a 12

12 a 16
12 a 16
10 a 12

10 a 12
10 a 12
10 a 12

16 a 18
12 a 16

Informa~oes gerais

I- Pode ser semeada em solos de baixa a media fertilidade;r- Alto potencial de rendimento;
I" Boa em ambientes de media tecnologia e excelente

em ambientes altamente produtivos;
I- Excelente ramificayao de planta;
I- Evitar semeadura em solos compactados ou em solos que,

devido ao seu processo de formayao, apresentam problemas
de drenagem;

I- Indicada para areas de reforma de canavial.



Tear de Proteina

RESISTENTE
RESISTENTE
MODERAD. SUSCETlvEL

cancro da haste ---
mancha "olho de ra" ---
oidio
podridao parda da haste ---~
mosaico comum da soja RESISTENTE
virus da necrose da haste RESISTENTE
nemat6ide de galha (M.incognita)
nemat6ide de galha (M.javanica)
nemat6ide de cisto



OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10

altitude cicio total (dias) altura da acamamento
planta (em)

ate 500m 119 68 MR
500 a 800m 124 75 MS

mais~e800m 138 95 S

densidade de semeadura (plantas/m) *

altitude SP PR SC MS (sui)

ate 500m
~Oa800m
mais ue 800m

16 a 18
12 a 16
10 a 12

12 a 16
12a 16
10a 12

10 a 12
10 a 12
10 a 12

16 a 18
12 a 16

Informa~oes gerais

Excelente para semeadura no cedo (15 de outubro)
permitindo 0 plantio do milho safrinha;
Pode ser semeada em ambientes de media fertilidade;
Alto potencial produtivo;
0P980 de semeadura ate 10 de dezembro.



Tipo de Crescimento

Teor de Proteina

'" Nan.
cancro da haste
mancha "olho de ra"
oidio
podridao parda da haste
mosaico comum da soja
virus da necrose da haste
nemat6ide de gafha (M.incognita)
nemat6ide de gafha (M.javanica)
nemat6ide de cisto

Peso de 100 sementes

RESISTENTE ~
RESISTENTE ~

RESISTENTE
SEM IN FORMACAO



NOVEMBRO
10 15 20 25 30 5

altitude cicio total (dias) altura da acamamentoplanta (em)
ate 500m 119 66 R

500 a 800m 125 72 MR
~is ue 800m 138 88 MS

densidade de semeadura (plantas/m)'
SP PR

ate 500m
500 a 800m

mais ue 800m

16 a 20
14 a 18
12 a 14

12 a 16
12 a 14
12 a 14

Informaqoes gerais

•...Semear em solos corrigidos, de media a alta fertilidade;
t- Maior potencial nas altitudes entre 500 a 800m;
•...Alto potencial produtivo;
I- Boa tolerancia ao acamamento.



Area de Adapta~ao

Cor da Pubescencia

cancro da haste
mancha "olho de ra"
oidio
podridao parda da haste -----<
mosaico comum da soja -----<
virus da necrose da haste RESISTENTE
nemat6ide de galha (M.incognita) MODERAD. RESISTENTE
nemat6ide de galha (M.javanica)
nemat6ide de cisto

Teor de Proteina

RESISTENTE
RESISTENTE
MODERAD. RESISTENTE



OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10

altitude cicio total (dias) altura da aeamamento
planta (em)

ate 500m 116 65 R
500 a 800m 123 80 MS

mais ue 800m 137 87 S

densidade de semeadura (plantas/m) *
altitude SP PR SC

ate 500m 16 a 20 12 a 16 10 a 12
500 a 800m 14 a 18 10 a 12 10 a 12

mais ue 800m 12 a 14 10 a 12 10 a 12

Informa~oes gerais

Semear em solos corrigidos de media a alta fertilidade;
Excelente potencial de rendimento;
Informa90es preliminares indicam boa tolerancia

I a seca;
I- Em semeaduras de 15 de outubro, preferir solos ferteis.



Area de Adapta~ao

cancro da haste
mancha "o/ho de ran
oidio
podridao parda da haste
mosaico comum da soja
virus da necrose da haste
nemat6ide de ga/ha (M.incognita)
nemat6ide de ga/ha (M.javanica)
nemat6ide de cisto

Teor de Proteina

Peso de 100"sementes

RESISTENTE
RESISTENTE
MODERAD. RESISTENTE



Epoca de Semeadura

OUTUBRO NOVEMBRO
10 15 20 25 30 5 10 15 20 25

altitude eiclo total (dias) altura da aeamamentoplanta (em)
ate 500m 125 81 MR

__ 500 a 800m 133 80 MS
mais!l!Je 800m 147 89 S

densidade de semeadura (plantas/m) *
SP PR SC

ate 500m
500 a 800m

mais ue 800m

16 a 18
12 a 16
10 a 12

12 a 16
10 a 12
10 a 12

10a 12
10a 12
10 a 12

Pode ser semeada em solos de media fertilidade;
Apresenta melhor adapta~ao em areas abaixo de
600m de altitude;

f- Apresenta bom porte mesmo nas semeaduras no inicio
da epoca recomendada.
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Area de Adapta~ao

reor de Proteina

Peso de 100 sementes

RESISTENTE
RESISTENTE

cancro da haste
mancha uolhode ra" ---
oidio ----------..01
podridao parda da haste RESISTENTE
mosaico comum da soja RESISTENTE
virus da necrose da haste RESISTENTE
nemat6ide de galha (M.incognita) MODERAD. RESISTENTE
nemat6ide de galha (I(M~.J~·a~va~n~ic:a)~~=I=f~I=:nemat6ide de cisto -



NOVEMBRO DEZEMBRO
10 15 20 25 30 5 10

altitude cicio total (dias) altura da acamamentoplanta (em)
ate 500m 115 60 R

500 a 800m 121 65 MR
mais ue 800m 135 88 MS

densidade de semeadura (plantaslm)'
altitude SP PR SC
ate 500m 16 a 20 12 a 16 10 a 12

500 a 800m 14 a 18 10 a 12 10 a 12
mais ue 800m 10 a 12 10 a 12 10 a 12

Informaqoes gerais

Semear em solos corrigidos, de alta fertilidade;
Maior potencial produtivo em altitudes acima de 600 m.



Cor da Pubescencia

Teor de Proteina

cancro da haste ---
mancha "olho de ra" ---
oidio
podridao parda da haste
mosaico comum da soja
virus da necrose da haste
nemat6ide de galha (M.incognita)
nemat6ide de galha (M.javanica)
nemat6ide de cisto ----- .•• I1lM:lc:::::!J~.

RESISTENTE
RESISTENTE
MODERAD.SUSCETWEL
RESISTENTE
RESISTENTE
RESISTENTE
MODERAD. RESISTENTE



Epoca de Semeadura

NOVEMBRO DEZEMBRO
10 15 20 25 30 5 10

altitude

ate 500m
500 a 800m

~sque800m

cicio total (dias)

120
125
139

altura da
planta (em)

67
71
93

densidade de semeadura (plantas/m) *
SP PR SC Ms(sul)

16 a 20
14 a 18
10a 12

12 a 16
10 a 12
10a 12

10 a 12
10 a 12
10 a 12

16 a 20
14 a 18

Excelente potencial produtivo;
Altamente produtiva, com maior potencial nas regi6es
acima de 800m em semeaduras a partir de 20 de outubro
e durante 0 mes de novembro;

I- Nas regi6es abaixo de 800m, semear a apartir de 25 de
I outubro e durante 0 mes de novembro;
r- Nas semeaduras de outubro, preferir solos corrigidos e de

alta fertilidade.



Area de Adapta~ao

Tipo de Crescimento

Teor de Proteina

cancro da haste
mancha "olho de ran
oidio
podridao parda da haste
mosaico comum da soja
virus da necrose da haste
nemat6ide de galha (M.incognita)
nemat6ide de galha (M.javanica)
nemat6ide de cisto

RESISTENTE
RESISTENTE
MODERAD. RESISTENTE

RESISTENTE
RESISTENTE



Epoca de Semeadura

OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10

eiclo total (dias)

127
134
145

altura da
planta (em)

70
75
97

densidade de semeadura (plantas/m) *
SP PR SC

16 a 20
14 a 18
10 a 12

12a 16
12 a 16
10 a 12

10a 12
10 a 12
10 a 12

Boa tolerancia ao acamamento;
Semear em solos de media e alta fertilidade.



Tipo de Crescimento

Cor da Pubescencia

Teor de Proteina

Peso de 100 sementes

cancro da haste --- RESIST -~~-
mancha "olho de rei" RESISTENTE
oidio MODERAD. RESISTENTE
podrideio parda da haste ---~ ••••••••
mosaico comum da soja RESISTENTE
virus da necrose da haste ---~ •••••••

nemat6ide de galha (M.incognita) -=~=======nemat6ide de galha (M.javanica) -
nemat6ide de cisto



Epoca de Semeadura

NOVEMBRO DEZEMBRO

5 10 15 20 25 30 5 10 •

altitude cicIo total (dias) altura da acamamento
planta (em)

ate 500m 122 67 R
500 a 800m 127 71 MR

mais que 800m 141 92 MR
densidade de semeadura (plantas/m) *

altitude SP PR SC
ate 500m 16 a 20 12 a 16 10 a 12

500 a 800m 14 a 18 10 a 14 10 a 12
mais ue 800m 10 a 14 10 a 14 10 a 12

Apresenta melhor potencial e adapta9ao nas regi5es
acima de 600 m de altitude, onde BR-36 e cultivada;
Nas regi5es abaixo de 600 m, semear a partir de 25
de outubro, em solos de media e alta fertilidade;
Apresenta alto teor de protefna, hila marrom claro e
graos graudos, sendo adequada para cultivo organico
e para a alimenta9ao humana devido ao sabor mais
suave;

I" E essencialmente derivada da BR-36, agora com
resistencia ao cancro da haste.



Tipo de Crescimento

Cor da Pubescencia

Teor de Proteina

Peso de 100 sementes
16,4 9

"" N ;I n,
J J

cancro da haste RESISTENTE
mancha "olho de ra" --- RESISTENTE
oidio
podridao parda da haste -- MODERAD. SUSCETlvEL
mosaico comum da soja - RESISTENTE
virus da necrose da haste
nemat6ide de galha (M.incognita)
nemat6ide de galha (M.javanica)
nemat6ide de cisto



Epoca de Semeadura

OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10

altitude cicio total (dias) altura da acamamentoplanta (em)
ate 500m 122 66 R

500 a 800m 127 77 R
mais ue 800m 140 99 MR

densidade de semeadura (plantas/m) •
PR SC

12 a 16
12 a 14
12 a 14

10 a 12
10 a 12
10 a 12

Informa~oes gerais

Melhor adaptac;:ao nas regioes acima de 800m;
Semear preferencialmente em solos de media e alta
fertilidade
























































































