SORGO - Gené tica e melho ramento
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O sorgo granífero é o quinto cereal mais cultivado no mundo, representando importância para a
segurança alimentar de milhões de pessoas. O sorgo se adapta em diversos ambientes de
cultivo e possui multiplicidade de usos, para a alimentação humana e animal, principal
destinação do sorgo no Brasil. Esse trabalho objetivou avaliar 64 híbridos de sorgo granífero
em relação ao ciclo e produtividade de grãos. Foram avaliados 57 híbridos experimentais.
Como testemunhas usou-se os híbridos comerciais: A9904, BM737, 1G100, BRS310, BRS330,
BRS373 e BRS380. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, constituídos por
parcelas de uma linha de 5m, com espaçamento de 0,5 m entre linhas. O ensaio foi conduzido
na estação da Embrapa Milho e Sorgo, Sete Lagoas – MG, durante a safrinha de 2017. Com os
dados obtidos foram feitas a análise de variância (p<0,05 e agrupamento de médias Scott e
Knott. As testemunhas com maiores produtividades foram A9904, BRS 310 e 1G100, com
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produtividades de 6230, 5454 e 4633 kg.ha . Vinte e oito híbridos foram agrupados dentro
deste grupo de maior produção, com destaque para os híbridos 1422(G43, 1416(G45,
1416(G13, 1420(G55, 1236(G43, A9904, 1416(G59 e 1416(G55, com produtividades médias
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acima de 6000 kg.ha . Como o sorgo é plantado na segunda safra, época em que o período de
chuvas é menor, é importante que ele também seja precoce. Os híbridos mais precoces foram
1167048, 1G100, 1422(G 47, 1422(G43, 1416(G13, 1416(G11 e 1422(G39. Merecem
destaques os híbridos 1244(G43, 1416(G13, com altas produtividades e classificados entre os
mais precoces. Estes híbridos estão sendo avaliados em mais locais, para seleção daqueles
mais estáveis, e poderão entrar em ensaios futuros de Valor de Cultivo e Uso.
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