
entretanto a adoyao dessa pratica requer mais estudos de ordem 

economica. A adubayao, baseada na analise do solo, propiciou 

maio res produyoes em comparayao com a feita empiricamente pelo 

agricultor, mesmo quando ocorreu deficiencia hidrica. A prat~ 

ca da capina sempre se mostrou superior ao emprego do herbici

da Butacloro. Em geral, nao houve resposta a tratamento de se 

mente, controle de pragas e doenyas, devido a ocorrencia de de 

ficiencia hidrica. A cultivar lAC 47 e mais adequada as condi 

yoes de sequeiro do que as cultivares modernas, de porte baixo 

e altamente perfilhadoras. As melhores respostas ao emprego de 

novas tecnicas foram obtidas quando aliadas a uma boa distribui 

yaO pluviometrica. 

* * * 

SOARES, P.C. & MORAIS, O.P. de. Espayamento e populayao de mu 

das para duas cultivares de arroz irrigado. EPAMIG - Caixa 

Postal 216 - 36.570 - Viyosa - MG. 

Sao poucos os trabalhos realizados na Zona da Mat a 

de Minas Gerais, sobre espayamento e populayao de mudas para 0 

plantio de arroz irrigado por submersao. Assim, Sao necessarias 

maiores informayoes acerca de espayamento, nlimero de mudas por 

cova e populayao de plantas mais apropriadas para a referida re 

giao, 0 que constitui 0 objetivo .deste estudo. 

Instalaram-se dois ensaios, sendo um com a cultivar 
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IR 841 (Ensaio A) e outro corn a lAC 435 (Ensaio B). Ambos os 

ensaios foram implantados ern solos de varzea, na Fazenda Exp~ 

rimental de Leopoldina, cujas analises quimicas revelararn as 

seguintes condi90es no Ensaio A (repeti90es I ell) e no En 

saio B (repeti9ao I), respectivamente: pH (ern agua) = 4,8,5,1 

+++ ++ e 4,7; Al (eq.mg/lOOg) = 0,7, 0,4 e 0,3; Ca (eq.mg/lOOg)= 

0,3, ++ 0,4 e 0,9; Mg (eq.mg/lOOg) = 0,5, 1,2 e 1,1; P (ppm) = 

8, 3 e 3; K (ppm) = 22, 16 e 46. 

Testararn-se tres espa9arnentos entre fileiras: 20, 30 

e 40 cm; tres espa9arnentos entre covas: 10, 20 e 30 cm; e tres 

- / 2 popula90es de plantas: 50, 100 e 150 mudas m . Os tratamentos 

forarn dispostos no esquema fatorial 33, corn confundimento pa~ 

cial da intera9ao triplice, utilizando 0 grupo "y" de Yats, no 

de1ineamento experimental de blocos ao acaso, corn urn repeti-

9ao no Ensaio B e duas no Ensaio A. 

Realizou-se 0 transplantio do Ensaio A (cu1tivar IR 

841) no dia 12.12.78, empregando-se mudas corn 46 dias de idade, 

ao passo que 0 Ensaio B (cultivar lAC 435) foi instalado ern 

29.12.78, utilizando-se mudas corn 63 dias de idade. 

Aplicararn-se, na aduba9ao quimica dos ensaios, as se 

guintes quantidades de nutrientes: 90{30+60)-90-40 kg/ha de N, 

P
2

05 e K20, respectivamente (Ensaio A), e 60{20+40)-90-40 kg/ 

ha dos mesmos elementos no Ensaio B. 

Ensaio A (Cultivar IR 841) - Produ9ao de Graos - ve 

rificou-se que, dos fatores estudados, apenas espa9amento en 

tre covas na fileira teve efeito significativo sobre a produ9ao de 
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graos. Estudando separadamente 0 efeito de eada fator, notou-

se que 0 espagamento entre fileiras, de 30 em, propieiou maior 

produgao de graos - 5.510 kg/ha - ernbora nao diferindo estati~ 

tieamente de 20 e 40 ern. Corn relagao ao espagamento entre co 

vas, 0 maior rendimento de graos - 5.720 kg/ha - foi obtido corn 

10 ern, inclusive apresentando diferenga signifieativa em rela 

gao ao de 30 ern, mas nao diferiu da media de produgao de graos 

obtida corn 0 espagamento de 20 em. Quanto a populagao de plan-

tas, maior produr,:ao foi verifieada 50 mudas/m 
2 5.577 a corn -

kg/ha. Esta media, entre tanto , nao diferiu estatistieamente das 

medias apresentadas pelas populagoes de 100 e 150 mudas/m2. 

Ensaio B (Cultivar IAC435) - Produgao de Graos 

Neste ensaio, dos fatores estudados, apenas populagao de pl~ 

tas (mudas/m2 ) teve efeito signifieativo sobre 0 rendimento de 

graos. 

Analisando 0 efeito de eada fator, separadamente, so 

bre este pararnetro, observou-se que: 

a) A maior media de rendimento de graos - 3.395 kg/ 

ha - foi obtida no espagamento entre fileiras de 20 ern, ernbora 

nao sendo estatistieamente diferente das demais. 

b) 0 espagamento entre eovas, de 10 em, foi 0 quepr£ 

poreionou maior produgao de graos - 3.455 kg/ha - a qual nRO 

diferiu das demais. 

c) A produgao de graos aurnentou a medida que se au 

- 2 mentava a populagao de plantas Cmudas/m ), inclusive havendo 

eonstrates signifieativos entre as medias. 
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Acamamento Nao houve acamamento em nenhuma parcela, 

em ambos os ensaios. 

* * * 

SOARES, P.C. & MORAIS, O.P. de. Ensaio central de sistemas de 

produ9ao de arroz irrigado na Zona da Mata de Minas Gerais. 

EPAMIG - Caixa Postal 216 - Vi90sa - MG. 

Predomina, na Zona da Mata, a utiliza9ao de tecnicas 

tradicionais na explora9ao da cultura do arroz, onde os indi 

ces de produ9ao e produtividade sao baixos. 

Considerando ser 0 potencial dessa regiao, para essa 

cultura, muito grande, podendo nela atingir altos rendimentos, 

e desejavel uma adequa9ao na metodologia de cultivo utilizada 

pelos orizicultores. Em busca dessa adequa9ao, ·foi realizadoes 

trabalho, no qual se procurou estudar 0 efeito da adi9ao de di 

versos niveis de tecnologia ao sistema de produ9ao mais usual 

da referida regiao. 

o ensaio foi instalado na Fazenda Experimental de 

Leopoldina, em solo argiloso de varzea, recem-sistematizado,c~ 

jo resultado da analise quimica (media das repeti90es) acusou: 

- +++ ++ ++ pH (em agua) 4,6; Al (eq.mg/100 g) 0,60; Ca + Mg (eq.mg/ 

100 g) 0,8; P (ppm) 4; K (ppm) 4,0. 

Os fatores de produ9ao e seus respectivos niveis es 
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