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TECNICO

Gilson Jesus,de Azevedo Campelo1
Estefano Paludzyszyn Filho2

Romeu Afonso de Sousa Kiih13

Leones Alves de Almeida4
Tochio Hirooka5

A cultivar de soja BR-27 (CaririJ, conhecida antes do
seu lancamento como a linhagem BR 83-10073, correspondente a uma
progenie em F6, e originaria do cruzamento dos genotipos BR
78-22043 x (Bragg x lAC 73-2736), realizado pela EMBRAPA atraves
do Centro Nacional de Pesquisa de Soja (CNPSo), em Londrina, PR,
em 1980. 0 gen5tipo lAC 73-2736 e uma mutacao em "Hardee" que a
presenta florescimento tardio em dias curtos.

No Piaui, foi introdu~ida atraves da EMBRAPA/Onidade
de Execucao de Pesquisa de ~bito Estadual de Teresina (UEPAE de
Teresina), no anD agricola de 1983/84, onde apresentou boas ca
racteristicas agronomicas para as regioes tropicais, como rendi
mento de graos, altura de plantas e de insercao das primeiras va
gens.

Apresenta habito de crescimento determinado, flores
brancas, pubescencia marrom, sementes com tegumento amarelo bri
lhante e hilo preto. A floracao ocorre aos 47 dias e a maturacao
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aos 122 dias. Mostrou-se resistente ao fungo Cercospora sojina
causador da mancha "olho-de-ra". A nivel experimental, ern condi
coes de sequeiro, sua produtividade alcancou em media, no munici
pio'de Urucui, PI (1984/85 e 1985/86), 1.829 kg/ha, ao passo que
a cultivar Tropical, considerada como testemunha atingiu 1.596
kg/ha. Por outro lado, em Balsas, MA (1985/86 e 1980/87) a culti
var BR-27 (Cariri), produziu em media 2.450 kg/ha e a cultivar
Tropical 1.690 kg/ha.

Recomenda-se 0 cultivo da ~R-27. (Cariri) para 0 estado
do Piaui, onde apresente boas condicoes de fertilidade de solo e
tambem boa distribuicao de chuvas. Deve-se utilizar urn espacamen
to de 0,50m entre fileiras e uma densidade de 20 sementesviaveis
por metro linear.


