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INTRODUc;Ao

o cancro da haste da soja foi identificado
pela primeira vez no Brasil, na safra de 1988/1989,
no suI do Estado do Parana e em Mato Grosso.
Atualmente, e encontrado em todas as areas
produtoras de soja do Pais, com prejuizos
estimados, em nivel nacional, ate a safra de 1997/
1998, em 500 milh5es de d6lares.

o cancro da haste e causado pelo fungo
Diaporthe phaseolorum f. sp. Meridionalis
(telem6rfica); Phomopsis phaseoli f. sp.
Meridionalis (anam6rfica), que e introduzido na
lavoura atraves da semente e de residuos
contaminados em maquinas e implementos
agrfcolas. Multiplica-se durante a entressafra nos
restos de cultura, disseminando-se por toda a area
e lavouras vizinhas, atraves das chuvas e dos ventos.

A cultivar Serid6 RCH foi desenvolvida pela
Embrapa Soja, Campo Experimental de Balsas,
MA, atraves do metoda do retrocruzamento para a
incorpora~ao de resistencia ao cancro da haste na
cultivar BR 28 (Serid6). A partir do cruzamento
BR 28 (Serid6)6 x Embrapa 20 (Doko RC),
realizado em 1994, foram selecionadas plantas na

popula~ao F2 e realizado 0 teste de progenies F3.
As melhores progenies e as que mais se
assemelharam agronomicamente a cultivar BR 28
(Serid6) foram selecionadas e identificadas como
BR 96-4909.

PRODUTIVIDADE

Os testes de adaptabilidade e estabilidade
produtiva foram realizados nos anos agrfcolas de
1996/1997, 1997/1998 e 1998/1999, no
agroecossistema dos cerrados do Meio-Norte do
Brasil, em ensaios de avalia~ao regional Norte/
Nordeste. Utilizou-se urn espa~amento de 0,50 m
entre fileiras, com uma popula~ao de 250.000
plantas/hectare e aduba~ao ~e 400 kg/ha da
f6rmula 02-20-20 + FIE.

A produtividade media alcan~ada em 1996/
1997 foi de 2.839 kg/ha nos ensaios realizados
nos municfpios de Baixa Grande do Ribeiro e
Uru~ui, no Piaui, e em Sao Domingos do Azeitao,
no Maranhao. Em 1997/1998, a produtividade
media foi de 2.630 kg/ha nos municfpios de Born
Jesus, no Piaui, e Sao Domingos do Azeitao e
Anapurus, no Maranhao. Em 1998/1999, foi de
2.868 kg/ha nos municfpios de Born Jesus, Baixa
Grande do Ribeiro e Palmeira, no Piaui, e em
Anapurus, no Maranhao. A media geral dos tres
anos agrfcolas foi 2.779 kg/ha.



RECOMENDAf;OES PARA CULTIVO

Recomenda-se 0 cultivo da cultivar Serid6
RCH para a regiao Meio-Norte do Brasil,
principalmente para solos parcialmente corrigidos
(cerrado recem-desbravado), de media a baixa
fertilidade e com popula<;6es baixas (250.000
plantas/1m).

TABELA 2. Caracteristicas agronomicas e
morfologicas da cultivar Serido
RCH.

Habito de ereseimento

Numero de dias para florac;ao

Numero de dias para maturac;ao

Altura media da planta (em)

Resisteneia ao acamamento

Resistencia a deiseencia da vagem

Cor daflor

Cor da pubeseencia

Corda vagem

Cordohilo

Cor do tegumenta da semente

Qualidade da semente

Peso de 100 sementes (g)

Teor de oleo (%)
Teor de protefna (%)
Resistencia ao cranco da haste

Resistencia ao olho-de-ra

Resistencia a pustula baeteriana
Resisreneiaao mosaico comurn da soja

Determinado

46
130

83
Boa

Boa

Branca

Marrom

Marrom

Marrom

Amarela

Media

13,6
17,7
40,8
Resistente

Resistente

Resistente

Resistente


