-

04038
C PAC
1984
ex * 2
FL- 04038

ISSN-0100-7033

101

. ..apecuãria dos Cerrados

Comit35/84O3eRo2o*krn1:.cajxapOftai700023

N. ,Ju

al.

TECNICO

' P

CULTIVO DE CEVADA CERVEJEIRA SOB IRRIGAÇÃO NO BRASIL CENTRAL 1
- Lavoüras e Campos Piloto zflydes Minella 2 , Srgio Robérto Dotto 3 , Jos M. Vilela 4Andrád€ 3

INTRODUÇÃO
A EMBRAPA

:r; yemrdenvolvendo

trabalhos de pesquis.a..coméVída "dêdé' a

criaçao, pelo$overno FSeral, em 1976,

do

"Plano Nacional de Auto-Suficincia

em Cevada e. MalteP.
Os trabalhos'em andaS&nto visáni, basicamente, a geraçio de tecnologias
que permitam maior estabilidade na produçao e aumento de produtividade na regio tradicional de cultivo deste cereal.
Tendo em vista as regioes no tradicionais, desde 197b vem sendo executado pelo Centro de Pesquisa Agropecucria dos Cerrados (CPAC), com sede em PIanáltina-DF, trabalho exploratcrio de adaptaço desta cultura ao Brasil Central. Os resultados, obtidos no perÍodo de 1976-1983, naquela unidade de pesquisa, demonstram:que a cultúra da àevada, quando conduzida sob regime de irrigaçao, apresentarbom potencial agron6mico, traduzido em termos de rendimento
e ciassiíicaçao comercial dos gros colhidos.
Em vista desses resultados promissores, a EMBRAPA e as Companhias Cervejeiras Brahma, Antirctica e Kaiser elaboraram, atravs de convnio, um programa de pesquisa que visa determinar, em maior amplitude, a viabilidade técnica
1 Ediço atualizada do trabalho "Orientaço t&nica para aimpiantaçaø de lavouras expenmentpís 'ide tevada cervcjeira no Brasil Central i sob irrigaço
(CNPT, Documentos, 2, abril de 1983).
2Engo. Agro., !l.Sc., da EMBRAPA-CNPT. 8H 285, km 174.
99.100 - Passo Fundo - RS.
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e econmica dos Cerrados pará a produço de cevada cervejeira. Este programa
ser executado a partir deste ano (1984) e prev a realizaço de experimentos
em varias áreas de pesquisa, bem como a impiantaço de campos piloto e lavouras experimentais em regi6es representativas dos Cerrados, no Distrito Federal, Gois e Minas Gerais.
Com o objetivo de oriebtar: a execuçio dos õampos piloto e lavouras experimentais, a EMBRAPA, atravts do Centro Nacional de •Pesuisa de Trigo e do
Centro de Pesquisa Agropecuria dos Cerrados, preparou este documento. As
instruçes nele emitidas foruii elaboradas com base nas informaçes geradas no
CPAC, na experincia com a cultura no Sul do PaÍs e nas informaçes de pesquisa de trigo obtidas no Brasil Central., as quais podem ser utilizadas para a
cevada, pelo menos na fase inicial dos trabalhos.
Cabe, finalmente, a observaçio de que este documento no representa de
maneir'a alguma.a recomendaçao da cultura para os Cerrados, mas, sim, as informaçés preliminares pára a orientaço, tanto abstcnicos responsv.eis. í pela
conduçio dos trabalhos experimentais como aos agricultores coopef'antes.

INSTRUÇÕES PARA O CULTIVO
Rbgie s
Na atual fase de avali.aço da cultura, sugere-se o plantio em Minas

Ge- -

—rais4 Gois e Distrito Federal, prefencialmente em re.gies com altitude acima
yde'118.0Ç metros.
Solo.

o

plantio devera ser. feito em solos -com boa fertilidade e sem alumÍnio

trocvel. A ausancia de acidez e/ou de alumÍnio trocve1 imprescindÍvel para
o bom desenvolvimento da planta de cevada; devido sua sensibilidade i presençadéste-elemento no solo.
pÓca- de- sëmeadüra
0 período recomendado vai de 20 de abril a 20 de maio, o que permite a
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coincidncia do espigamento com a época mais fria do ano (julho) e, por isso,
mais favoravel.
Cultivares
As cultivares indicadas soAntÁrética 1, AntÁrctica 4, EM 404, EM 519
e PFH 7802.
DensidaIe) de semeadüra
ser semeadás 300 sementes aptas por metro quadrado. A !enleadeira

t

a mes)na:rnLempregada no plantio dc, trigo, com um espaçamento de 17-20 cm nas
entrelinhas. A prõfundidade de plantio

5 cm. Um bom resultado começa
com o estabelecimento de um bom "stand" de plantas por unidade de Área. Por
é

de at

isso de extrema importncia a correta regulagem da mÁquina antes da
semeadura.
AdubaçZo
Recomendam-se solos frteis, isto

é,

solos originalmente frteis ou

corrigidos principalmente com calcÁrio e fsforo. Para o balanceamento dos nu-triente iinaiiaduba4o de manutenço, a anÁlise recente do solo.
Com base rjds'dados da adubaço utilizadãnos experimentos de cevada do CPAC e
na expexi&icia acumulada com trigo iws slos de Cerrados, indica-se.dara. a•
adubaçao de manutençao da cevada a aplicaio de 12-20 kg/ha de nitrog&nio,
90-120 kg/hacde P05 e 50 kg/ha de

Em termos prÁticos, estas quantidades
l(0.
si0 obtidasrc6m300-400 kg/ha de adubo da fcrmula 4-30.-16 de N, P 205 e K20,
respectivamente.
Para evitar ou minimizar eventuais riscos de chochamento, recomenda-se

misturar ao adubo de manutençio 10 kg/ha de brax ou 30 kg/ha de FIE Bit 12.
A adubaçio nitrogenada em cobertura deverÁ ser feita com cautela, pois,
se em excesso ou fora de apoca, poderÁ elevar o teor de proteÍna do grio acima
do limite considerado mÁximo para a indistria cervejeira. Em funço disso,
recomenda-se, nesta primeira fase da pesquisa, utilizar em cobertura uma dose
que, somada a quantidadê aplicada no plantio, atinja ummÁxMiio de 40 kg/ha de
iutrognio A cobertura com uria ou sulfato de amnio de\e )srr941zada entre
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20 e 25 dias aps a ernergancia da cultura.
Manejo da irrigaço
Com base nos dados obtidos pela pesquisa, so necessa&ios entre 600 e
700mm de água durante o cicl.o da cultura. Caso o preparo do solo o tenha
afofado, recomenda-se um banho na área antes do plantio, para firmar a camada
superficial. Esta prti.ca evita o problema do enterrio muito profundo da semente.
A primeira• irrigaço aps o plantio deverá ser efetuada cora uma ianiina
liquida entre 40 e 50nun, a fim de umedecer um perfil de solo de aproximadamente 50cm.
No inÍcio do desenvolvimento vegetativo e ate a, fase de alongamento, as
irriga4es (regas) poderio ser espaçadas de 7 em 7 dias. A partir da. fase de
alongamento, devero ser de 5 em 5 dias. Recomenda-se aplicar uma iamiria lfquida de 30mm por rega. A irrigaço deverz ser interrompida quando todos
os grãos (inclusive os dos perfilhos) atingirem o estdio de massa firme.
Controle de pragas
Os pulges da raiz, folhas e espiga, e as ].agartas elasmo, militar e do
trigo, sao as principais pragas quê poderio atacar a lavoura de cevada.
Para o controle da lagarta elasmo, recomenda-se uma irrigaço abundante
ao surgirem os primeiros sinais de ocorrncia.
Para o controle das demais lagartas e dos pulges, recomenda-se seguIr as
instruçes e utilizar os produtos indicados pela Comiss&o Norte Brasileira de
Pesquisa de Trigo ou as reconiendaçes da pesquisa, vigentes para o cultivo da
cevada na regiZo do Sul do Brasil.
Controle de moltstias
As molstias de maior probabilidade de ocorrncia na cevada irrigada sao
as ferrugens do colmo e folha, o oÍdio e a mancha marron (Ii. sativum). Alm
destas, a mancha reticular (i-i. teres) poderá atacar a parte area, se ofungo

a

lavoura na semente.
for levado
Para o controle destas molistias, deve-se seguir as recomendaçoes da pes-
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quisa, vigentes para o cultivo da cevada no Sul do Brasil.
Especialmente para a ferrugem do colmo, recomenda-se iniciar o controle
quando do aparecimento das primeiras pústulas e aplicar o fizngicida Propiconazole (Tii.t), na dose de 0,5 1/ha, ou ento, a mistura de Triadimefon + Mancozeb, na.dàse de 0,5 kg + 2,5 kg/ha, respectivantente.
Colheita
•A colheita devera ser feita quando o gro estiver seco, isto e, ao redor
de 13% de umidade.
É de muita importancia a regulagem da colheitadeira, a fim de evitar
perdas e quebra dos gros.
Leitura recomendada
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Centro Nacional de Pesquisa de
cevada cervejeira em
Trigo. Recomendaçes da pesquisa para o cultivo da
Documentos, 4).
1984. Passo Ftindo, 1984- (EMBRAPA-CNPT.
MINELLA, E. et alii. Recomertdaçes tcnicas para o cultivo da cevada
cervejeira. Passo Fundo, EMBRAPA-CNPT, 1981. 23p. (EMBRAPA-CNPT. Circular
Tenica, 1).
SILVA, A.R. da & ANDRADE, J.M.V. de. Experimentos com a cevada na estaço
seca cõm irrigaçio nos cerrados,. no 1W de 1976 a 1981. In: REUNIXO ANUAL DA
COMISSXO NORTE BRASILEIRA DE TRICO, 8., Belo Horizonte, MC, 1982.
- Trabalhos com trigo, cevada e triticale no Centro Nacional de Pesquisa
Agropecria dos Cerrados em 1981,.Planaltina, EMBRAPA-CPAC, 1981. v.1.

