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Sementes de quatro genótipos de arroz irrigado, do tipo Cachinho, foram selecionadas, caracterizadas
e multiplicadas para produção de sementes na Estação Experimental de Terras Baixas, da Embrapa Clima
Temperado, na safra 2013/2014 e, em área de produtores, previamente selecionados, do município de Sentinela
do Sul, RS. Cada produtor recebeu, aproximadamente, 1,5 kg de sementes de um genótipo. Em Sentinela do Sul,
DVVHPHQWHVIRUDPSURGX]LGDVVHJXQGRDVFRQGLo}HVGHFDGDSURGXWRURXVHMDVHPHDGXUDHPOLQKDWUDQVSODQWH
GHPXGDVHVHPHDGXUDFRPVHPHQWHVSUpJHUPLQDGDVFRPRULHQWDo}HVHUHFRPHQGDo}HVGHSHVTXLVDGRUHV
da Embrapa. Na Estação Experimental de Terras Baixas foi utilizada, para produção de sementes, o sistema de
transplante de mudas. Sementes de arroz, de cada genótipo, foram semeadas em bandejas de 60x30x5cm
contendo, aproximadamente, uma camada de 2 cm de solo e, posteriormente recobertas com uma camada de
solo de 1cm. As bandejas foram colocadas em casa de vegetação e irrigadas diariamente durante período de 25
dias. Completado esse período, as mudas foram transplantadas em campo, previamente preparado, com máquina
DGHTXDGDSDUDWDOÀQDOLGDGH)RLXWLOL]DGRXPHVSDoDPHQWRHQWUHOLQKDVGHFPHXPDGLVWkQFLDHQWUHPXGDV
GHFP(P6HQWLQHODGR6XOHHP&DSmRGR/HmRIRUDPUHDOL]DGDVREVHUYDo}HVGXUDQWHRGHVHQYROYLPHQWRGD
cultura, sendo as mais importantes no período de instalação da cultura (20 dias após o plantio), no período de
ÁRUDomRHQDSUpFROKHLWD1D(PEUDSD&OLPD7HPSHUDGRIRUDPSURGX]LGDVQDVDIUDVHPHQWHVSXUDV
de duas linhagens do tipo cachinho: 37 kg de sementes da linhagem LTB 11032 e 50 kg de sementes da linhagem
LTB 11031, as quais serão disponibilizadas aos produtores para produção de sementes. No município de Sentinela
do Sul, foram produzidos 70 kg de sementes da linhagem LTB 11032 e 20 kg de sementes da linhagem LTB
11031.
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