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DESCRICAo, COMPORTAMENTOE INDICACAo PARA 0 CULTIVO
NOS ESTADOS DO MARANHAo, PIAui E TOCANTINS
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a trabalho continuo do melhoramento de
plantas no desenvolvimento de cultivares com
rendimentos elevados e adaptadas as varias
regioes de cultivo proporciona a sustentabilida-
de e a competitividade da cadeia produtiva de
soja. Atualmente, os ganhos geneticos anuais
no Brasil estao em torno de 1,5% com os lan-
yamentos de novas cultivares. Neste ambito, a
Embrapa Soja e a sua parceira, a Fundayao de
Apoio a Pesquisa do Corredor de Exportayao
Norte "Irineu Alcides Bays" (FAPCEN) indicam
para as regioes sui do Maranhao, sudoeste do
Piaui e norte do Tocantins a cultivar de soja
BRS 325RR, com caracteristicas de resisten-
cia ao herbicida glifosato, boa produtividade e
resistencia as principais doenyas da soja.

A cultivar BRS 325RR (Iinhagem
MABR02-2936) foi selecionada entre linhas de
progenies, oriundas de populayoes segregan-
tes conduzidos em Balsas, MA, fazendo parte
das avaliayoes preliminares. A partir da safra
de 2006/2007 compos os ensaios de avalia-
yao final, nos estados do Maranhao, Piaul e
Tocantins. as dados de Valor de Cultivo e Uso
(VCU) foram obtidos dos ensaios de avaliayoes
finais instalados em delineamento de blocos
ao acaso com quatro repetiyoes e semeados
nas safras 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009
no Maranhao (Balsas, Tasso Fragoso, Sao
Raimundo das Mangabeiras e Chapadinha),
no Piaul (Baixa Grande do Ribeiro e Uruyuf) e
no Tocantins (Campos Lindos e Pedro Afonso),
totalizando 24 ambientes. Nestes ensaios fi-
nais cada unidade experimental (parcela) foi
constituida de quatro fileiras de 5,0 m de com-
primento, com espayamento de 0,5 m entre
fileiras e estande medio de 12 plantas/m line-
ar. A area util foi de 4,0 m2 ap6s descartar,
como bordadura, as duas fileiras laterais e
0,5 m em cada extremidade das duas fileiras

centrais da parcela. A instalayao e 0 manejo
dos ensai05 foram conduzidos seguindo as
informayoes tecnicas indicadas, de modo a
manter as plantas sob condiyoes normais de
desenvolvimento.

Pelos dados de VCU, observou-se
que a BRS 325RR e uma cultivar do grupo
de maturidade 9.0 (cicio medio), com eleva-
do potencial produtivo. Possui tipo de cres-
cimento determinado, cor da flor roxa, cor
da pubescencia marrom, semente esferica
com tegumento amarelo fosco e hila mar-
rom, peso medio de 100 sementes de 14,Og.
Possui altura media de plantas de 69,0 cm e
boa resistencia ao acamamento. E indicada
para 0 cultivo em areas com altitude acima de
400,0 m, em funyao do crescimento Iimitado.
Sob condiyoes de estresse ambiental, como
temperaturas altas e deficit hidrico, principal-
mente em menores altitudes « 400,0 m), a
cultivar pode apresentar Iimitado desenvolvi-
mento vegetativo inicial de plantas e floresci-
mento mais precoce.

A cultivar apresenta como caracterfsti-
cas importantes a tolerancia ao herbicida glifo-
sate - sendo uma opyao para 0 manejo de areas
com elevada infestayao de plantas daninhas, urn
elevado potencial produtivo e resistencia as prin-
cipais doenyas da soja (Tabela 1).

Na tabela 2 estao apresentadas as me-
dias de rendimento da cultivar BRS 325RRe de
seus pad roes, nas safras agricolas 2006/2007,
2007/2008 e 2008/2009. A BRS 325RR apre-
sentou media de produtividade de 3.345 kg
ha-1 (55,75 sc/ha), a BRS 278RR de 3.272 kg
ha-1 (54,53 sc/ha) e a M9056RR de 3.198 kg
ha-1 (53,30 sc/ha). Com estes resultados, e
possivel verificar que a cultivar em lanyamento
possui rendimentos competitivos em relayao
as cultivares que ja estao no mercado, tornan-
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do-se, desta forma, uma excelente 0P9ao de
material transg€mico. Recomenda-se a seme-
adura da BRS 325RR no sui do Maranhao, su-
doeste do Piaui e norte do Tocantins, na epoca

recomendada (de novembro a 15 de dezem-
bro), em solos de alta fertilidade e lavouras de
alta tecnologia e utilizando-se popula<;5es de
200 a 230 mil plantas/ha.

Doen~a
Cancro da Haste (Diaporthe phase%rum f. sp. meridionalis)
Mancha Olho-de-ra (Cercospora sojina)
Pustula Bacteriana (Xanthomonas axonopodis pv. g/ycines)
Oidio (Erysiphe diffusa)
Virus da Necrose da Haste (Cowpea Mild Mottle Virus)
Mosaico Comum da Soja (Soybean Mosaic Virus)
Nemat6ide de galha (Meloidogyne. incognita)
Nemat6ide de galha (Me/oidogyne. javanica)
Nemat6ide de cisto (Heterodera g/ycines)

Rea~ao
Resistente
Resistente
Moderadamente Resistente
Suscetivel
Toleral1te
Resistente
Suscetivel
Suscetivel
Suscetivel

Tabala 2. Rendimento medio de graos (kg/ha) e produtividade relativa (%) da cultivar BRS 325RR e de
seus padroes (com respectivos grupos de maturidade - GM), nas safras agricolas 2006/2007,2007/2008
e 2008/2009, nas regioes sui do Maranhao, sudoeste do Piaui e norte do Tocantins

Rendimento de graos Produtividade
Cultivar 1 GM 2006/2007· 2007/2008 2008/2009 Media relativa

kg ha-1 %

BRS 325RR (9.0) 3.245 3.444 3.346 3.345 102,2
BRS 278RR (9.4) 3.034 3.474 3.308 3.272 100,0

M9056RR (9.0) 2.735 3.551 3.309 3.198 97,7

Media 3.005 3.490 3.321 3.272


