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O Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo tem coordenado o En
saio Nacional de Sorgo Sacarino nos Gltimos cinco anos em todas as
Regiões do Brasil. A maior parte das cultivares avaliadas são de
origem dos programas de melhoramento dos Estados Unidos da América
e foram desenvolvidas para regiões entre 250 e 350 de latitude. Em
geral, essas cul tivares, testadas nas Regiões Norte e Nordeste, nao
apresentaram estabilidade na produção. Os melhores resultados têm
sido obtidos nas Regiões Centro-Oeste-Sudeste e, principalmente, na
Região Sul. As cultivares BR 501 (Brandes) e CMSXS 616 (wray ) têm
se destacado por apresentarem alta produtividade de colmos. A cul-
tivar CMSXS 616 tem apresentado maiores porcentagens de açucares
redutores totais (ART) no colmo, e maior perfodo Gtil de industria
lização (PUI), ao passo que a cultivar BR 501 destaca-se por sua

-elevada produtividade de grãos (três a quatro vezes superior a
CMSXS 616). A insensibilidade ao fotoperiodismo que a cultivar
CMSXS 616 apresenta, permite que seu plantio seja realizado até os
meses de janeiro e fevereiro, além de propiciar o aproveitamento da
rebrota. A cultivar BR 503 (Theis), sensive L ao fotoperiodismo,
é intermediária a BR 501 e CMSXS 616 na produção de grãos, e apre-
senta uma curva de maturação similar à BR 501. A cultivar BR 500
(Rio), intermediária na reação ao fotoperiodismo, é menos produti-
va do que a BR SOlou a CMSXS 616, porém apresenta maior precocida-
de, possibilitando seu aproveitamento no infcio da safra. Um gran-
de nGmero de progênies avançadas, com produtividades mais elevadas
e áreas de adaptação mais amplas, estão sendo avaliadas.
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