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O cultivo do arroz em várzea em crescido de importncia nos jíltinios anos. 

o 	A falta de dados a respeito do melhor período de semeadura para o arroz nestas 

condiçoes, fez com que se desenvolvesse na Unidade de Execuçao de Pesquisa de 
3 ' 	Âmbito Estadual de Dourados (UEPAE Dourados) um experimento para estudar o pro 

blema. Foram estudadas sete ápocas de semeadura, iniciando-se em 15.8.80 e se 

prolongando atá 15.12.80. Utilizou-se as cultivares Bluebelle de ciclo precoce 

2 	(em torno de 105 dias, quando semeada em setembro), de baixo perfilhamento, e 

ta 	IAC 899, de ciclo tardio (em torno de 160 dias, quando semeada em setembm), de 

alto perfilhamento. 

O delineamento experimental foi de blocos ao acaso com parcelas 	subdividi 

das, com quatro repetiç6es, colocando-se &poca de semeadura nas parcelas prin 

cipais. O trabalho foi conduzido em várzea drenada, sem irrigaço. 

Os resultados revelaram que o melhor período de semeadura para a cultivar 
LU 

Bluebelle (Tabela 1) foi de meados de agosto a início de novembro. A queda de 

produço verificada nas parcelas semeadas em 3.10.80, foi devida a uma 	estia 

gem de oito dias ocorrida em dezembro, quando esta cultivar estava em 	pleno 

florescimento. A partir da segunda quinzena de novembro houve um decráscimo 
1.. 

nos rendimentos de graos, estes porem ainda podem ser considerados 	satisfato 
- 

rios para a cultivar. 
a) 
o 
o 
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A Cultivar IAC 899 (Tabela 1) na primeira poca de semeadura (15.8.80) 	foi 

totalmente prejudicada, provavelmente no resistindo s baixas temperaturas e 

deficincia hTdrica verificadas logo ap6s a emergncia. Quando semeada de mi 
cio de setembro a inicio de novembro, apresentou os melhores rendimentos. Nas se 

meaduras de 25.11.80 e 15.12.80 houve prejuizo devido a seca ocorrida a partir 

de meados de março. O rendimento obtido na semeadura de 25.11.80 ainda foi sa 

tisatrio, no entanto na Gitima &poca o prejutzo foi total, pois neste caso a 

deficincia hídrica no florescimento foi mais acentuada. 

Em ambas as cultivares, cop mais clareza na IAC 899, observou-se uma tendn 

cia de reduço de ciclo das primeiras para as ultimas pocas de semeadura. 



TABELA 1. Rendimentos de graos em kglha e outras caractertsticas de duas cultii'ares de arroz em vrzea,mnsete 

pocas de ser:eadura. UEPAE DouradoL, NS, 1980/81. 

Cultivar Eluebeile Cultivar 	IAC 899 
Semeadura 

Emergen Dias da emer 	Rendimento Altura Emergen Dias da emer Rendimento Altura 
cia 	- gncia a co 	de 	graos de eia gncia a 	co de 	graos de 

lheita (kg/ha) planta lheita (kg/ha) planta 
(cm) (cm) 

15.08.80 -  26.08.80 133 5396 a 75 26.08.80 - - - 

01.09.80 24.09.80 104 4611 a 70 24.09.80 167 5449 a 75 

03.10.80 12.10.80 100 3413 	b 95 12.10.80 149 5996 a 70 

17.10.80 27.10.80 91 5537 a 95 27.10.80 145 6728 a 90 

06.11.80 14.11.80 94 5579 a 95 14.11.80 147 4972 a 90 

25.11.80 02.12.80 98 3028 	b 75 02.12.80 137 3088 b 80 

22.12.80 89 3389 	b 90 22.12.80 - - - 

C.V.(%) 17,16 20,17 

Valores de rendimento de graos seguidos da mesma letra no diferem entre si, Duncan 5%. 

a. Êpocas em que a cultivar 899 foi prejudicada. 
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