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Vinculada ao Ministerio da Agriculttira

NOVO MATERIAL GEN~TICO DE MILHO PARA 0 ES~ADO DO PIAUIl
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o milho e cultivado em quase todo 0 Piaui, principalmente
par pequenos produtores, sendo a maioria das sementes plantadas de
or igem ignora.da e de materiais locais com baixo potencial de rendi
menta. 0 comercio tem respondido com sementes, as vezes hibrida~
produzidas pelas companhias de sementes em centros distantes, ha
venda uma pequena demanda determinada pelo alto preco de comercia

A necessidade da obtencao de genotipo~ especialmente sele
cionados e adaptados as condicoes locais, que proporcionem maiar
produtividade e rentabilidade ao produtor, fez com que a EMBPAPA!
UEPAE de Teresi.na, desenvolvesse urn trabalho de melhoramento do g£
n6tipo eMS 06 originado de varias populacoes dentadas brancas e ~
m0relas, notadamente da raca Tuxpeno, incluindo tambem germoplasme
das Americas Central e do SuI. No Centro Nacional de Pesquisa de
Milho e Sorgo (CNPMS) foramfeitos os intercruzamentos dos .genoti
pas e na UEPAE de Teresina a selecao massal estratificada. 0 mate
rial. £oi selecionado para porte mais baixo e produtividade de
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graos, constatandc'"se urndesempenho superior 'm experimentos e te.!
tes de producao, alem da boa receptividade por parte dos produtQ
res. A populacao melhorada foi lancada como 'BR 5006' (Fidalgo), em
1986, possuindo altura de plantas variando de 2,40 a 2,80m e in
sercao de espigas de 1,20 a 1,50m. A f1oracao inicia-se dos 55 aos
60 dias.apos 0 plantio e 0 ciclo varia de 130 a 140 dias. Apresen
ta urnbom empalhamento e Uma coloracao de sementes amarelo-dourad~
podendo encontrar-se na popu1acao, sementes avermelhadas.

Nos ensaios regionais de cultivares e hibridos, em solos
de media a alta fertilidade, a produtividade media de graos foi de
5.922 kg/ha, mostrando 0 bom comportamento da BR 5006 (Fidalgo) a
qual ficou entre as primeiras.

A cultivar BR 5006 (Fidalgo), por ser sintetica, pode ser
cultivada por anos seguidos, desde que sejam selecionadas, ainda
em campo, as plantas que apresentem urnaboa sanidade, boa compet~
vidade e bom porte. 0 espacamento recomendado de 1,00m entre file~
ras e 0,40m entre covas, com duas plantas por cova,permite urnaden
sidade de 50.000 plantas por hectare. No plantio em sulco distri
buir de seis a sete sementes por metro linear.

OB5: Para obtencao de amostras de sementes, solicitar para:
EMBRAPA/UEPAE de Teresina (Programa de Mi1ho)
Caixa Postal 01
Fone: (086) 225-1141 ou 225-1611
CEP: 64.035 - Teresina-Piaui.


