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AVALIAÇÃO DE VARIEDADES DE ARROZ IRRIGADO EM 

VÃ&tEAS, NA REGIAO DOS CERRADOS 

Joaquim Bartolometi Rassini 1  

No período dãâ chuvas, a cultura dór±õ2 em vírzeas deve preferencialinen 

te ser utilizada, pois devido a sua prpria fisiologia uma das poucas cu1tu-

ras que toleram solos excessivamente amidos. Mesmo que se tanha um bom sistema 

e drenagem, essa umidade excessiva uma das características das vrzeas no pe 

ríado chuvoso. 

r i 	Algumas variedades so mais reccinendadas para essas condiçes em nossa te 

como 'IAC-899', t BR IRGA-409' e 'Cica-8'. 

Essas trs cultivares foram avaliadas pelo Centro de Pesquisa Agropecu&ria 

dos Cerrados durante o ano agrícola 1982-1983,num solo Gley Pouco Humico (HGP), 

em duas condiç6es de vrzea Gmida; subirrigaço (rea apenas drenada) e inunda 

da (rea drenada e sistematizada). 

As trs variedades foram seneadas ai 09/11/82, om espaçamento entre filas 

de 40 cm e uma densidade de 120 sementes/m. e a semeadura foi realizada 

unia adubaçao de manutenço na base de 30 kg/ha de N, 80 kg/ha de P 205 , 60kg/lia 

de K20 e 20 kg/ha de FTE BR-12. ApSs 60 dias da semeadura, foi feita uma aduba 

ço nitrogenada em cobertura, utilizando-se 60 kg/ha de N. 

Pelos resultados indicados na Tabela 1, observa-se a superioridade em ren 

dimento da variedade Cica-8 em relaçao à 'IAC-899' e 'BIt tROA 409' no regime de 

subirrigaçio. Conv&n salientar tanib&n que a variedade Cica-8 nao apresenta com-

portamentos diferentes em relaçio a5 praticas de irrigaçio utilizadas (sub irri 

gaçio e inundaçio), o que ji nio ocorre cai as outras duas, onde a inundaçio 

promoveu maiores rendimentos em comparaçao a subirrigaçao. 

Ava1iaço de variedades de 
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Essa caracterrstica dà variedade Cica-8 niuito• importante, 	porque há 

keas de varzeas cultivadás sei» sistematizaço do terreno. 

Observe-se que, embora a variedade BR-IRCA 409 apresenta ciclo, mais curto 

que as outras, a qualidade de gro, al&n de outras características desfavor-

veia a colocam em posiço de desvantagem. 

TABELA 1. Cnportamento de variedades de arroz 'irrigado, S' duas condiçes d e : 

aGmida, num solo Cley Pouco nanico (HGP). CPAC, 1982-1983. 

Subirrigaçao 	 Inundaçio 

Variedade 	Rendimento 	Altura de 	Rendimento 	Altura de 	Ciclo 

(kg/ha) 	planta (cm) 
	

(kg/ha) 	planta (cm) 	(dias) 

Cica-8 5.648 65. 5.772 

IAC-899 4.736 67 5.717 

BR-IROA 409 3.8891 70 4.913 

59 160 

72 160 

66 132 


