
a situa9ao foi bern diferente, pOis somente a cultivar Pratao 

Precoce nao acamou; as demais apresentaram urn acamamento consi 

deravel, que variou de 25% a 100% da parcela com plantas acama 

das. Dentre estas cultivares, a lAC 5100 foi a que demonstrou 

maior suscetibilidade ao acamamento. 

Notou-se que a altura da planta (media dos quatro en 

saios) foi semelhante para todas as cultivares estudadas, va 

riando de 100 a 150 cm. 

Verificou-se que, das molestias de ocorrencia mais 

comum, na cultura do arroz de sequeiro, Brusone, Helminthospo

riose e Cercosporiose, apenas a ultima foi constatada no en 

saio 1 de Uberaba; nos demais ensaios, estas doen9as nao se rna 

nifestaram. Com rela9ao a Cercosporiose, no ensaio 1 de Ubera 

ba, observou-se que apenas as cultivares lAC 164 e lAC 165 e 

Pratao Precoce nao apresentaram sintomas da doen9a. As 

suscetfveis foram a lAC 25 e lAC 5100. 

mais 

Quanto a Escaldadura (na folha), constatou-se ataque 

leve da doen9a (menos de 5% da area foliar atacada), apenas no 

ensaio de Patos de Minas, e nas seguintes cultivares: lAC 5032, 

lAC 5100, lAC 1246, Pratao Precoce e lAC 5544. As demais mos 

traram-se tolerantes a esta doen9a. 

* * * 
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Corn 0 proposito de oferecer melhores 0pyoes aos agr~ 

cultores, no que tange a escolha de cultivares apropriadas as 

diversas condiyoes arnbientais existentes nas diferentes re 

gioes produtoras de arroz de Minas Gerais, e que forarn realiz~ 

dos, no ano agricola 1978/79, sete ensaios de competiyao regi~ 

nal de cultivares e linhagens de arroz, sob 0 regime de irrig~ 

yao por submersao, nos seguintes locais: Leopoldina (2 ensaios), 

Janauba, Dionisio, Nova Modica, Aimores e Perdizes. 

Participaram dos ensaios as seguintes cultivares e 

linhagens: IR 841, BG 90-2, CICA 9, INCA 4440, PMI 6624-257-1, 

P.738-97-3-1, P.899-55-5-2-3-1B, P.899-55-6-4-5-1B, lAC 899, 

IR 634-32-4, IR 841-3-2-3 e IR 665-23-3-1. 

Empregou-se 0 delineamento experimental de blocos ao 

acaso corn 12 tratarnentos (cultivares e linhagens) e quatro re 

peti90es, porem nos ensaios de Dionisio e Aimore; usou-se tres 

e duas repetiyoes, respectivarnente. 

As parcelas expcrimentais constituiram-se de nove fi 

leiras de cinco metros de comprimento e espa9adas de 30 ern. Na 

colheita, consideraram-se, como area util, os quatro metroscen 

trais das quatro fileiras internas. 

Todos os ensaios foram irrigados por submersao conti 

nua, e a irrigayao so foi definitivarnente suspensa apos a matu 

rayao da cultivar mais tardia. 

As condiyoes arnbientais, principalmente umidade e 

temperatura, permanecerarnfavoraveis por todo 0 periodo de de 

senvolvimento das plantas. 

Ern Leopoldina, no ensaio 1 (plantio por semeadura di 
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reta) , as maiores produ90es ficaram com as cultivares BG 90-2, 

INCA 4440 e IR 841 (testemunha)cujas medias foram 9.271 kg/ha, 

9.106 kg/ha e 8.705 kg/ha, respectivamente, as quais diferiram 

somente da IR 634-32-4, que foi a menos produtiva, com 5.914 

kg/ha. 

Neste mesmo municipio, no ensaio 2 (plantio par mu 

das) , verificou-se que um grupo de sete cultivares e linhagens 

(inclusive a testemunha) se destacou em termos de rendimentode 

graos, com medias excelentes, variando de 8.323 kg/ha a 8.599 

kg/ha. As menores produ90es foram obtidas com a CICA 9 (6.338 

kg/hal, P.738-97-3-1 (6.287 kg/hal e IR 634-32-4 (4.826 kg/hal. 

No ensaio de JanaUba, a maior produ9ao - 8.184 kg/ha 

- foi exibida pela BG 90-2 a qual diferiu apenas da INCA 4440 

e IR 634-32-4, com produ90es de 6.096 kg/ha e 5.933 kg/ha, res 

pecti vamente. 

A PMI 6624-257-1, com 9.042 kg/ha, foi a mais produ-

tiva, no ensaio de Dionisio; porem, nao diferiu das seguintes 

cultivares e linhagens: P.899-55-6-4-5-lB (8.500 kg/ha) , INCA 

4440 (8.208 kg/ha), IR 665-23-3-1 (8.167 kg/ha), BG 90-2 (7.542 

kg/ha), IR 841 [7.000 kg/ha), P.899-55-5-2-3-lB (6.917 kg/hal e 

lAC 899 (6.333 kg/hal. A menor prodU9ao - 4.125 kg/ha - foi 

obtida pela IR 634-32-4. 

Em Nova Modica a maior rendimento de graos - 7.500 

kg/ha - foi conseguido com a IR 665-23-3-1, apesar de nao ter 
. 

diferido de um grupo de sete cultivares e linhagens (inclusive 

a testemunha IR 841), cujas medias de prodU9ao foram tambem ex 
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celentes, oscilando entre 6.156 kg/ha e 7.369 kg/ha. A lAC 899, 

com 5.200 kg/ha, foi a menos produtiva neste ensaio, 

nao diferiu de sete cultivares e linhagens. 

tOdavia, 

A baixa media geral de produ~ao de graos - 2.780 kg/ 

ha - obtida no ensaio de Aimores, deveu-se principalmente a 

problemas nutricionais, em termos de deficiencia de micronutri 

entes, com base em observa~oes de campo. Neste ensaio, as mai£ 

res produ~oes foram exibidas pelas cultivares IR 841-3-2-3, 

(3.412 kg/ha), PMI 6624-257-1 (3.387 kg/hal e CICA 9 (3.374 kg/ 

ha). Por outro lado, a menos produtiva foi a P.899-55-5-2-3-1B, 

com 1.184 kg/ha. As demais ficaram numa posi~ao intermediaria. 

No ensaio de Perdizes, todas as cultivares e linha

gens apresentaram pessimos rendimentos de graos, com uma media 

geral de 354 kg/ha. Esta redu~ao drastica nas produtividades d.§. 

ve ser atribuIda, principalmente, a tres fatores: ataque seve 

ro da Helminthosporiose; transplantio realizado na epoca nao 

desejavel, ou seja, muito tarde (25.01.79); e, por ultimo, tal 

vez 0 principal fator, problemas nutricionais, como baixo teor 

de Ca++ + Mg++, alto teor de alumlnio e, provavelmente, compl.§. 

xa~ao de micronutrientes por materia organica, uma vez que 0 

solo e de natureza turfosa. 

Constataram-se plantas acamadas somente nos ensaios 

de DionIsio e Nova Modica. No primeiro, somente a P.899-55-5-2 

-3-1B e a INCA 4440 apresentaram plantas acamadas (25% a 50% da 

parcela). Ja em Nova Modica, 0 acamamento foi mais generaliz~ 

do, sendo que apenas as cultivares BG 90-2 e IR 841 nao acama-

ram. 
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