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A cultura da soja é de grande importância para o estado do Rio Grande do Sul, tendo sido  

cultivada uma área superior a 4,1 milhões de hectares na safra de 2011/12. Devido a interação 

genótipo ambiente novos genótipos de soja devem ser avaliados quanto à adaptação e 

produtividade nas diferentes regiões do estado. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o 

desempenho de genótipos de soja cultivados no município de Turuçu – RS. O ensaio foi 

conduzido em delineamento experimental de blocos ao acaso, com quatro repetições. Foram 

avaliados 15 genótipos, seis linhagens do programa de melhoramento da Embrapa (PF071932, 

PF071978, PF071936, PF071973, PF071946, PF071996); e nove cultivares comerciais (BRS 255 

RR, BRS 246 RR, Fundacep 53 RR, RA 516, NA 5909 RG, BMX Ativa RR, FPS Júpiter RR e BMX 

Apolo RR, BMX Urano RR), semeados em 28/11/11. As parcelas foram compostas por quatro 

linhas com 5 metros de comprimento, com espaçamento de 45 centímetros, sendo descartadas as 

duas linhas externas e 50 centímetros na extremidade de cada linha central. Os dados de 

rendimento de grãos foram submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas pelo 

teste de Tukey com 5% de significância. O rendimento médio de grãos do experimento foi de 

3.456 kg ha-1, sendo que os genótipos mais produtivos foram BMX Ativa RR (4.198 kg ha-1) e BMX 

Apolo RR (4.186 kg ha-1), e os que apresentaram menor produtividade foram NA 5909 RG (3.046 

kg ha-1) e PF071973 (2.868 kg ha-1). 
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