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Cultivares de soja indicadas para 
o Rio Grande do sul, safra 1905/96 

PRECOCES 

CEP 16 - TIMBÓ 
FT-GUA(RA 
FT-SARAY 

IAS 5 
IVORÂ 

OCEPAR14 

MÉDIAS 

BRAGG 
BR-4 
BR-16 

CEP 12-CAMBARÁ 

DAV1S 
IAS 4 

IPAGRO 21 
RS 7 - JACUÍ 

SEMITARDIAS 

CEP 20 - GUAJUVIRA RS 9-1TAÚBA 
FT-ABYARA EMBRAPA 45 - PIRATINi* 

RS S-GUASSUPI 

TARDIAS 

COBB 
BR-1 

RS 5-ESMERALDA 
FERAGRO - RS 10 

* Indicada para Serra do Sudeste e Litoral Sul. Nas 
demais regiões somente para terras baixas (várzeas). 

NOTAS: 
1) Cultivares que têm apresentado bom comportamento em 

solos de várzeas: IAS 5, Bragg, CEP 12-Cambará e Br-1. 
2) Para plantio em consórcio com milho utilizar cultivares 

semitardias e tardias. 
3) BR-4 não é indicada para várzeas, 
4) As cultivares CEP 26 - UMBU (Ciclo precoce), EMBRAPA 

19 (Ciclo semitardio) e BR-32 (ciclo tardio) saíram de 
indicação. Podem ser semeadas na safra 1995/96 para 
produção de grão para a indústria, mas não para semente. 

Produtor: 

E difícil prever se durante a 
safra vai ocorrer seca ou muita 
chuva. E você sabe que a seca e 
chuvas em excesso causam 
prejuízo à soja. Por esta razão, 
semeie cultivares precoces, médias 
e tardias. Assim, se chover muito 
ou vier a seca, o prejuízo não 
atinge Ioda a plantação. A outra 
vantagem é que a colheita fica mais 
espaçada. E colheita espaçada 
evita as sobrecargas de serviço. 
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Verifique no mapa abaixo a 
localização de sua 
propriedade. 

Na tabela ao lado, veja em 
que época você deve plantar 
sua lavoura de soja. 

No outro lado desta folha, 
verifique quais as cul ti vares 
de soja que são 
recomendadas para o nosso 
Estado. 

Regiões climáticas Grupo de maturação Época recomendada Período preferencial 

Planalto Médio Precoce 25/10-30/11 01/11-25/11 
1 Missões Médio 20/10-05/12 01/11-30/11 
1 Alto Vale do Uruguai Semitardio 15/10-10/12 25/10-05/12 

Tardio 10/10-10/12 20/10-05/12 

^ Baixo Vale do Uruguai Precoce 25/10-30/11 01/11-25/11 
J Depressão Central Médio 20/10-10/12 01/11-30/11 

mi Litoral Norte Semitardio 10/10-15/12 20/10-05/12 
Tardio* 05/10-20/12 15/10-10/12 

Campanha Precoce 25/10-30/11 01/11-20/11 
% Serra do Sudeste Médio 20/10-10/12 01/11-30/11 

Litoral Sul Semitardio 20/10-15/12 01/11-05/12 
Tardio ** ** 

M Serra do Nordeste Precoce 25/10-26/11 01/11-20/11 
/I Planalto Superior Médio 20/10-30/11 01/11-25/11 
"T Semitardio 20/10-05/12 01/11-30/11 

Tardio *** ... 

NOTAS: 

* Não utilizar cultivares tardias no Litoral Norte (Torres, 
Capão da Canoa, Tramandaí, Osório) pois darão 
colheita numa época em que chove muito. 

** Não utilizar cultivares tardias, pois em razão da maior 
latitude e baixas temperaturas, as plantas alongam o 
ciclo, acarretando retenção foliar e aumentando o 
risco de a colheita ocorrer em época chuvosa. 

*** Não utilizar cultivares tardias, pois há ocorrência de 
baixas temperaturas no período reprodutivo. 

OBSERVAÇÕES: 

Para solos de várzeas, 
os melhores resultados têm 
sido obtidos em semeadura a 
partir de 10 de novembro. 
Preferencialmente, devem ser 
utilizadas cultivares de ciclos 
precoce e médio. 


