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A expansão dos plantios de seringi.cira na Anazônia depende, de certa fonia, 

de avaliação do comportamento dos clones atualmente recomendados para plantio 

e da indicação de novos clones adaptados às condições regionais. 

Os clones atuais plantados na região o foram a partir somente de 	inftïnna 

ç6es extrapoladas de seu coirnortarnto em outras greas. E, de modo geral, sab2 

-se, por exenplo que material tido como resistente em algiztas áreas pode com 

portar-se diferentemente em outras, at5 na mesma região, principalmente aqis 

las sujeitas a na nenor ventilação. 

'Trabalho realizado com a participação de recursos financeiros do 	conv€nio 

EMBRAPA/SU]EEVEA. 

2Eng9  Agr9 , M.Sc., Pesquisadores do Centro Nacional de Pesquisa de Seringt.Eira 

e tnd& - CNPSD/EMBRAPA. 
3 Eng9 Agr9 , PhD, Assessor da Diretoria Executiva da EMBPAPA, Brasília-DF. 

Eng' Agr9 , Pesquisador do conv&io EMBRAPA/KAP, Caixa Postal 917, 	CEP 

66.000 - Belm (PA). 
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Assim, considerando de fundamental iinportncia a avaliação do comportanento 

dos atuais clones plantados nas condições eco16gicas da região, e objetivando 

selecionar os mais adaptados, quarenta e oito cLlones, em tx4s grupos de idades 

difërentes, estão sendo testados no campo Experimental do Centro Nacional de 

Pesquisa de Seringieira e tnd, em Yonaus, em ensaios estabelecidos nos anos 

de 1971, 1978 e 1979. 

No ensaio de conçetição de clones/1971, o desempenho da prockção de dez cio 

nes, no sistema de corte S/2, d/2 100, tomando-se por base a nédia de 22 ne 

ses de sangria, demonstrou como o melhor o Fx 4098 (733 Kg/ha), correspondendo 

a 129% em relação à testeim.mha, e em segundo lugar, o clone Fx 3899 (testemu 

riM), com 567 Kg/ha, seguido do LAN 873, com 474 Kg/ha, correspondendo a 80% 

em relação a testemirha. Na extrapolação da produção para un hectare foi utili 
zado o "stand' de 300 plantas e 150 dias de corte. 

Nesse nesno ensaio, os clones lAN 2909, lAN 3193, lAN 2903, lAN 3997 e lAN 

3272 não atingiram disietro suficiente pan sangria durante a abertura de pai 

nel dos demais, demonstrando sua baixa capacidade de adaptação ãs condições 

eo16gicas de Manaus. 

Ressalve-se qte este ensaio, ijiplantado. antes da criação do (N'SD, nos p4 
neiros anos de instalado sofreu car€ncia de tratos culturais, além de estar ins 

talado em área de solo bastante utilizado anterioniente com experimentação 

agrícola, motivando, desta forma, atrao no desenvolvimento végetativo, e, cm 

sqGentennte, no perrodo de sangria normal, para alguns clones. 

Aos três anos de idade, no experimento de competição de clones/1978, os cio 

nes qn estão apresentando melhor vigor com relação à circunr&icia do caule 

a 1,20m do calo de enxertia são: lAN 6543 (21,6 au), lAN 6158 (19,5 cm) e PFB 

4 (16,1 cm), enquanto qte o Fx 3899 (testemuta) atingiu somente 14,6 cm. Para 

a espessura de casca, os clones que demonstraram superioridade foram os lAN 
6543, lAN 6323 e PFB 4, respectivanente com 2,97 mm, 2,40 mm e 2,15 mm. A ava 

liação precoce da prodtção de borracha nesse ensaio, atravs do teste HMM - no 

dificado' evidenciou cuná s melhores os clones LAN 6158 (2,56 .. g/c/p 2) , 

( 1)0 teste HWmodificado é um teste precoce de produção, bastante utilizado 
na seleção de pintulas de viveiro de polinização controlada no Brasil e na 
Malasia. 

( 2)g/c/p - granas por corte por planta. 
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6323 (2,19g/c/p), lAN 717 (2,13g/c/p) e Fx 3899 (1,72g/c/p). 

No experimento de conpetição de clones/1979, os clones com dois anos de ida 

que estão apresentando maior vigor para o caráter diâmetro do caule a 50 au 

calo de enxertia são: LAN 6158 (3,72cm), AC 53 (3,16cm) e Fx 4037 (3,57cm). 

dados de produção precoce, obtidos atrav€s do miniteste de produção (MrP) nes 

ensaio, não foram considerados na classificação geral dos clones, devido ser 

teste ainda em fase de estudo sobre sua utilização cono critgrio seletivo. 

L Na Tabela 1 encontra-se o resultado geral do comportamento de 36 clones, sub 

idos a sangria pelo sistema de corte em S/2, d/2 e pelo teste FllvN - modifica 

kio, e avaliação de algumas caracteiísticas secund5rias. (Observe-se que os cio 

rtes mais produtivos apresentam caracterfsticas secundrias variando de nMia a 

derada, segundo o critírio utilizado). 

A percentagem de plantas que apresentam seca do painel ("Brown Bast") no expe 

rimento em sangria normal variou de 11% a 83%. Os clones que apresentaram maior 

sensibilidade foram o LAN 2878 (83%) e Fx 3899 (80%), enquanto que o clone Fx 

3925 não apresentou incidência de plantas com essa enfermidade. 

A suscetibilidade a doenças para os clones nos ensaios de õoinpetição instala 

dos em 1971 e 1978 no que diz respeito ao mi-das-folhas, mancha amolada, aos 

ta-negra e antraalose, causadas respectivanente pelos fungos Mierocycius ulei 

Thanatephorus cucurnaris, Phyltaehora huberi e Colletatriohwn gloecaporiaides 

foi avaliada com base na aplicação de notas, variando de 1 a 5, em ordem 	cres 
cr.te de suscetibilidade. Todas as doenças foram avaliadas simultanèanente - nos 

ris ensaios. Os clones que apresentaram menor incidência de doenças, em avalia 

io feita em 1981, no primeiro ensaio, foram: lAN 2388, Fx 3899, Fx 4098 e lAN 

717. 

Aos três anos de idade, os clones que estão apresentando nenor incid&icia de 

ataque do nal-das-fj]has e crosta-negra são: lAN 6158, PPB 26, lAN 6543 e lAN 

6323. 

Dos resultados apresentados, tr&s clones v&m demonstrando bom potencial 	em 
vigor e produção, em relação aos clones mais difundidos na regiãQ. O Fx 	4098 

esta anresentando produção superior ao Fx 3899, e embora não se tenha qualquer 

resultado de produção, os clones lAN 6158 e lAN 6323 estão apresentando 	desta 
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cado vigar. O doseienho•&sses tlones_sert observado .i,etiodicavente. 	quandc 
recomendações podero ser feitas com base nas info?nnções adicinnai s, qw fbrem 
obtidas. 
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