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A EMBRAPA - através da UEPAE de Manaus - vem-se dedican
do à pesquisa de culturas alimentares no Estado do

Amazonas.

Estas pesquisas são conduzidas tanto em áreas de várzea

como

em áreas de terra firme.
.

.

.
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No último encontro de dirigentes da Empresa, em
lia

Brasí

ocasião do 59 aniversário da EMBRAPA - foi lançada

nível nacional, uma cultivar de arroz.

Esta cultivar

a

repr~

senta o esforço de pesquisadores da UEPAE de Manaus, em
balhos levados a efeito em nossas várzeas.

Recebeu o

de BR-l e foi selecionada graças ao apoio econômico
rintendência da Zona Franca de Manaus.

tra
nome

da

Sup~

Os dados oficiais

so

bre esta cultivar de arroz sao os seguintes:
"Cultivar de arroz irrigado, de grão longo,

desenvolvi

da pelo convênio EMBRAPA/SUFRAMA, através da Unidade de

Exe

cução de Pesquisa de Âmbito Estadual - UEPAE de Manaus,

por

seleção de um cruzamento BELLE PATNA x DAWN".
"A planta é erecta e a inserção da paní.culaproporciona
proteção contra o ataque de pássaros".

PR.ODUTIVIDADE
"g uma cultivar 6tima em relação às demais, em uso
região, tendo apresentado, nos ensaios, produtividade
de 5.000 kg/ha".

na

média

.2.

OUTRAS

CARACTERfsTICAS

• Precoce

(120 dias) i

• Resistente
• Altura

ao acamamento

média da planta:

• Bom perfilhamentoi
.'Bom rendimento

EpOCA,VE

e ao desgrane

naturali

1,10 mi

e

no beneficiamento.

SEUEAVURA

•
.'Novembro.

RECOMENVAÇAO
Recomendada pa~a a ~egião No~te do B~a~il, pa~a plantio
em va~zea~ ~eca~ ou em ~~ea~ i~~igada~.

PACOTES

TECNOLOGICOS

Além do arroz

foram executadas

milho em áreas de'várzea.
cipais

PARA V~RZEA

itens que compõem

Os resultados
os chamados

ARROZ
Cultivar:

BR-l

Espaçamento:

0,30 x 0,30m

~poca de semeadura:
Produção

média:

pesquisas

Novembro

5.000 kg/ha

com feijão

abaixo

"pacotes

e

contém ospri~

tecnológicos".

..
.)

FEIJAO

VE PRAIA

Cultívar:

IPEAN V-69

Espaçamento:
~poca

(Vigna unguiauLata)

1,00 x 0,40m

de semeadura:

Produção

Média:

Agosto/Setembro.

1.500 kg/ha

li 1 L H O
Cultivar:

Piranão •

.Espaçamento:

1,00 x 0,40m

·~poca de plantio:
Produção

Média:

A informação
arroz estão

4.500 kg/ha

importante

sendo produzidas

rão ser adquiridas

PACOTES

audacioso:

a mecanização
considerada

praia"

é que as sementes de

em larga escala.

PARA TERRA

firme a pesquisa

a mecanização.

pesquisas

e milho.

pod~

FIRME

introduziu

Dissemos

em virtude

Não obstante,

mecanizados

Este sí.s cema de cultivo

comp~
porque

do Arnazonasera

da característica

a compactação.

com cultivos

um

audacioso

em áreas de terra firme do Estado
impraticável,

Brevemente

de venda da CODEAGRO.

TECNOLDGICOS

dos solos que favorecia
alizadas

ao produtor

nos postos

Em áreas de terra
nente

Setembro/Outubro

de "feijão

preconiza

física
foram re
de

a rotação e,!l

.4.

tre as duas culturas e constitui uma das boas alternativas

p~

ra amenizar os custos com implantação mecanizada de culturas

p~

renes (seringueira, cacau, guaranáe

Os

fruticultura em geral).

elementos básicos que compõem esse sistema são enumerados a

se

guir:

fEIJAO VE PRAIA

•

Cultivar:

(VignaunguiauZata)

IPEAN V-69

Espaçamento:

0,50 x 0,30m

Adubação (NPK):

30

~poca de plantio:
Solo:

-

200

-

60

Maio

Latossolo muito argiloso

produção média:

1.500 kg/ha

M I L H O

Cultivar:

Piranão

Espaçamento:
Adubação:

1,00 x 0,40m

Fósforo e potássio consistem de resíduos

da

cultura do feijão, acrescidos de 60 kg de

ni

trogênio por hectare.
~poca de plantio:
Solo:

Dezembro/Janeiro

Latossolo muito argiloso

Produção média:

4.500 kg/ha

Portanto, além de tratar-se de sistema de produção
canizado, vale-se da prática de rotação de culturas.

O

me
milho

. 5.
só recebe adubação
já utilizados
resíduos

nitrogenada.

para a cultura

suficientes

somente

ral amazonense,
desenvolve

.

.

.

elementos

do "feijão de praia",

ser lidos e divulgados.

à EMBRAPA.

apresentam

Foram dedicados

Eles já

nao

ao produtor

ru

razão de ser de todo o trabalho

no Estado

(P e K) ,

à cultura do milho.

Estes dados devem
pertencem

Os demais

do Amazonas.

que a

EMBRAPA

