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Objetivando a diferenciação de seus clientes no agronegócio, a RiceTec incrementa 
seu posicionamento no mercado, com a certeza de que o cultivo de sua tecnologia 

é uma ferramenta para aumentar a produtividade na mesma área de cultivo.
Desenvolvido por uma equipe de engenheiros agrônomos, com ampla experiência 
em lavouras de arroz híbrido, este guia de manejo contém os passos para alcançar 

o máximo desempenho dos nossos produtos e, consequentemente, a máxima 
rentabilidade para sua lavoura. Consulte-o, regularmente, para acompanhar 

as condições gerais da sua lavoura, desde a semeadura até a colheita. 
Contate a assistência técnica periodicamente. 

RiceTec. Sua lavoura sempre à frente.

2008

BREVE HISTÓRICO

 
A história da RiceTec no mundo

A RiceTec surgiu em 1990, no Sul do Texas, Estados Unidos. Nesta época, além de 
produzir arroz em sua fazenda, a empresa desenvolvia tecnologia para melhorar 
geneticamente suas diferentes especialidades de arroz. Os primeiros cruzamentos, 
que levaram à criação de arroz híbrido, ocorreram entre 1985 e 1993, depois de 
contrato assinado com o HHRRC (Centro de Pesquisa de Arroz Híbrido de Hunan), na 
China, para o desenvolvimento de arroz híbrido. Mostrando pioneirismo, em 1999, a 
RiceTec lançou o primeiro híbrido comercial nos Estados Unidos. Hoje, os híbridos 
RiceTec Inc. cobrem uma área de 370 mil hectares no país. 
Em 2000, a empresa investiu na abertura de novos mercados e iniciou as operações 
na América Latina, na Argentina, no Brasil e no Uruguai, onde atua há quase 15 anos. 
Na Argentina, além do trabalho de pesquisa e desenvolvimento de híbridos, a 
empresa possui campos de produção e uma moderna planta de beneficiamento de 
sementes. Além desses países, a RiceTec já se faz presente em mercados da Europa, 
Ásia, Região Andina e América Central. No Mercosul, desde que iniciou suas vendas 
comercias, em 2004, apresenta média de crescimento de 26% ao ano.

O ARROZ NO MUNDO

O arroz alimenta mais da metade da população humana do mundo, sendo o terceiro 
cereal em importância mundial, apenas ultrapassado pelo milho e trigo. Nos últimos 
cinco anos, a produção mundial de arroz serviu para manter o estoque, ao redor 
de 90 milhões de toneladas, sendo insuficiente para a demanda mundial crescente.  
Esse aumento de demanda é devido ao crescimento populacional e à melhor 
condição de vida em países em desenvolvimento. 
O cultivo de arroz é bem adequado para os países e regiões com baixos custos 
trabalhistas e alta pluviosidade, pois é muito trabalhoso para cultivar e exige muita 
água para irrigação. No entanto, pode ser cultivado em praticamente qualquer lugar, 
mesmo em encostas íngremes. Considera-se que a cultura do arroz tenha começado, 
simultaneamente, em vários países, há mais de 6.500 anos. 
Duas espécies de arroz foram domesticadas, o arroz asiático (Oryza sativa) e o arroz 
africano. Ao longo da história, o arroz tem sido um dos alimentos mais importantes do 
homem. Evidências arqueológicas indicam que o arroz tem alimentado a humanidade 
há mais de 5.000 anos. Hoje, seus grãos ajudam a sustentar 2/3 da população do 
mundo. A produção mundial de arroz tem aumentado de forma constante, de cerca 
de 200 milhões de toneladas de arroz em casca, em 1960, para 700 milhões de 
toneladas, em 2006. 
No ano de 2004, os três principais produtores foram China (31% da produção 
mundial), Índia (20%) e Indonésia (9%). Para aumentar a produção global de arroz 
e garantir a segurança alimentar, as sementes híbridas de arroz constituem-se na 
melhor solução. Na China, onde se planta sementes híbridas de arroz desde 1976, 
tem sido possível alimentar mais de 70 milhões de pessoas anualmente, com o 
aumento da produtividade. Atualmente, mais de 60% do arroz chinês é oriundo de 
lavouras híbridas, enquanto, nos Estados Unidos, esse percentual está ao redor de 
50%; na Índia, 13% e, no Brasil, 5%.



HÍBRIDO

A principal e mais importante característica da semente híbrida de arroz é o aumento 
de heterose ou vigor híbrido retratado em maior produtividade, peso de grãos, número 
de panículas por unidade de área, número de grãos por panícula, alta capacidade de 
perfilhamento, resistência a doenças e insetos, dentre outros.
A semente híbrida de arroz é consequência do cruzamento de duas linhagens 
parentais distintas, objetivando o ganho de vigor híbrido. 
O processo de produção da semente híbrida de arroz consiste na semeadura de 
faixas intercaladas, de linhagens macho e fêmea, sendo a semente híbrida o 
resultado do cruzamento entre as linhagens. As fêmeas são macho-estéreis, ou seja, 
não se autofecundam. O pólen das anteras da linhagem macho migra para o estigma 
da linhagem fêmea, ocorrendo a polinização cruzada. A fêmea macho-estéril recebe 
o pólen do macho, e produzirá a semente híbrida.
A vantagem deste processo é permitir a combinação de características e benefícios 
encontrados nas duas linhagens de arroz em uma única semente. Desde o 
desenvolvimento das linhagens de arroz pelo Melhoramento Genético de Linhagens 
da RiceTec, até que a semente híbrida se torne disponível comercialmente, são 
necessários em torno de 8 a 10 anos. É importante ressaltar que o método de 
hibridação utilizado pela RiceTec não consiste em transgenia, pois as características 
que combinamos são encontradas na própria cultura do arroz.
O vigor híbrido proporciona inúmeros benefícios ao produtor: uma planta mais 
robusta, com maior estabilidade produtiva, alto potencial produtivo, maior tolerância 
a doenças e ao estresse ambiental.

Alto potencial de produtividade - As sementes híbridas de arroz possuem um 
grande potencial produtivo, sendo que, em várias lavouras, foram alcançados 
rendimentos de até 14.000 kg/ha. Em média, o híbrido de arroz produz um diferencial 
de 25% acima das testemunhas nas regiões de comparação.

Alta capacidade de perfilhamento - Devido à alta capacidade de perfilhamento, a 
semente híbrida de arroz permite a redução de densidade de semeadura de 100-120 
kg/ha, usada com variedades, para 40-45 kg/ha com sementes híbridas, trazendo 
uma maior economia na utilização do tratamento de sementes, menor custo de 
transporte e otimização da semeadura com maior ganho operacional. 

Sistema radicular agressivo - Devido ao grande volume de raízes, as sementes 
híbridas de arroz proporcionam maior exploração dos nutrientes no solo, melhor 
fixação da planta e maior tolerância à toxidez por ferro.

Maior tolerância à toxidez por ferro.

Maior sanidade - A semente híbrida de arroz apresenta boa tolerância a doenças 
como brusone, mancha parda e mancha estreita.

Baixa densidade de semeadura.

O preparo do solo na área de plantio deve ser realizado antecipadamente, de forma a  
eliminar torrões e imperfeições, oferecendo condições ideais para um bom estabelecimento 
das plantas. Em áreas onde há necessidade de curvas de nível (taipas), fazer com que essas 
taipas sejam da menor altura possível, bem como que tenham leiveiros mais rasos, já que os 
mesmos trazem maior desuniformidade no período de maturação do arroz. 
O uso intensivo do solo com arroz irrigado, em algumas regiões de cultivo do RS, requer  
adequado manejo pós-colheita, para melhor implantação, estabelecimento e desenvolvi-
mento do arroz em cultivo contínuo.
A colheita, quando mal conduzida, também constitui-se num fator crítico, acarretando perda 
de grãos, deixando no solo muitas sementes que irão germinar na próxima estação de cultivo, 
ocasionando problemas de competição com a cultivar semeada.
Mesmo em cultivos sucessivos de arroz irrigado na mesma área, pode-se alcançar altos 
rendimentos de grãos, desde que haja um controle eficiente do arroz vermelho e do arroz 
espontâneo, remanescente de perdas por ocasião da colheita da última safra.
Fica evidente que, em casos de cultivo intensivo de áreas para produção de arroz, recomenda-
se preparar as áreas de plantio antecipadamente (preparo logo após a colheita), oferecendo, 
assim, condições para que essas populações de arroz espontâneo possam germinar e, dessa 
forma, possa se fazer o controle das mesmas com dessecações no período que antecede a 
operação de semeadura. 
Uma boa alternativa de preparo pós colheita em áreas de cultivo intensivo é a utilização do 
rolo faca que, além de incorporar a palhada, oferecendo condições para sua degradação, 
ainda corrige imperfeições e rastros de maquinários ocorridos em função da colheita.
A competição do arroz cultivado com populações de plantas remanescentes de perdas  
ocorridas na colheita (arroz espontâneo) em sistemas de cultivo intensivo reduz o  
rendimento final de grãos. Além da perda de produtividade, ocorrem ainda perdas de  
qualidade industrial dos grãos, pela diminuição do percentual de grãos inteiros das  
amostras e aumento dos grãos gessados.
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1.1 - SUGESTÕES DE PREPARO DE SOLO PARA A  
IMPLANTAÇÃO DE LAVOURA COM SEMENTES RICETEC

CAPÍTULO I

1.1.1 - Nivelamento e preparo da área:

A semeadura pode ser feita nos sistemas convencional, cultivo mínimo ou plantio direto; 
porém, quando se optar pelo plantio direto, deve-se tomar um cuidado especial para que o 
sulco de semeadura proporcione um bom contato solo/semente. Deve-se evitar semeaduras 
em solos com umidade excessiva, para impedir esse tipo de problema.
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Contaminação	  com	  Sementes	  F2	  (c/	  Kifix)	  
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Quando se está construindo os componentes de rendimento em uma lavoura de arroz, o 
primeiro passo é garantir o estabelecimento de um adequado estande de plantas por unidade 
de área (plantas/m²). 
A densidade de semeadura preconizada para nossas sementes objetiva estabelecer,  
no campo, uma população de plantas em torno de 80 a 120 plantas por metro quadrado 
(15 a 22 plantas por metro linear), permitindo, assim, que as plantas expressem sua  
capacidade de perfilhamento, gerando perfilhos fortes, uniformes e resistentes ao  
acamamento. Para isso, precisamos observar a correta regulagem da semeadora, que 
deverá distribuir, aproximadamente, 28 sementes por metro de linha de cultivo, desde que  
a semeadora apresente 17 cm de distância entre linhas.
Quando garantimos esse estande inicial de plantas, temos um rápido fechamento 
da lavoura, evitando a competição com ervas daninhas e proporcionando 
um bom perfilhamento, que se traduz numa maturação mais uniforme e boa  
qualidade industrial. Em função de estarmos trabalhando com baixas densidades de 
semeadura, são necessários alguns cuidados:

1- qualidade das sementes;
2- época de semeadura;
3- condição de preparo do solo;
4- regulagem da semeadora;
5- fertilização;
6- controle de ervas daninhas nas fases iniciais;
7- entrada de água no cedo.

Um fator fundamental para a boa implantação de uma lavoura é a qualidade fisiológica  
das sementes. O nosso processo de produção de sementes é certificado, totalmente  
padronizado e rigorosamente conduzido no sistema de Gestão da Qualidade  
(ISO 9001/2008), desde o campo até a UBS. Fatores inerentes às sementes como  
qualidade, pureza, germinação e vigor são considerados, para que se possa garantir o  
estabelecimento de populações adequadas de plantas no campo. Além disso, 
oferecemos sementes tratadas com fungicida e regulador de crescimento (ácido 
giberélico). Nas últimas 3 safras, a RiceTec testou o TSI PRO, um tratamento 
de sementes industrial e constatou a boa aceitação por parte do produtor a esta 
tecnologia, sendo incorporada em grande parte da semente que sai da Unidade de 
Beneficiamento de Sementes.

2.1 - IMPLANTAÇÃO DA LAVOURA: A CHAVE DO SUCESSO

2.1.1 - QUALIDADE DAS SEMENTES

CAPÍTULO II 



Período recomendado para semeadura
dos híbridos RiceTec 2015/2016.

Esse é um tratamento de sementes completo, para proteger nossas sementes contra o ataque dos  
principais fungos e insetos que atacam as lavouras de arroz. Isso tem especial importância, por garantir um  
bom estabelecimento da lavoura.
Entre as principais vantagens da semente protegida, destaca-se a comodidade do produtor, que, ao receber 
a semente pronta para a semeadura em suas áreas, agrega o benefício de ter uma melhor uniformidade de 
distribuição dos tratamentos  na superfície das sementes, garantindo a eficiência dos mesmos. Além disso, 
evita que o produtor abra as embalagens, na propriedade, para fazer tratamentos adicionais nas sementes, 
evitando riscos de contaminação e /ou perda de qualidade.
Desde 2005, a equipe da RiceTec observa a eficiência e a necessidade, no campo, de sementes com essa 
característica. Durante esse período, evidenciou-se que é preciso proteger nossas sementes no período inicial 
de estabelecimento das lavouras, garantindo um bom estande inicial de plantas, para se atingir o máximo 
desempenho de nossos materiais. Foram conduzidos vários estudos sobre os principais insetos que atacam 
as lavouras na sua fase inicial, áreas ou regiões de ocorrência e eficiência de controle dos produtos, com o 
objetivo de entregar aos nossos clientes um tratamento completo como um diferencial no mercado. 

Deve ser respeitada a melhor época indicada pela pesquisa para o sul do Brasil, conforme tabela abaixo. 
Caso haja necessidade de antecipar o início de semeadura, por motivos de gerenciamento de área ou 
máquinas, recomenda-se aumentar a densidade de semeadura, o que acarretará um maior consumo 
de sementes por hectare, em função de ter maiores dificuldades de estabelecer um estande ideal pela 
baixa temperatura do solo. Trabalhos realizados pela pesquisa mostram que as sementes RiceTec têm 
um melhor desempenho quando cultivadas dentro do período recomendado. 

A densidade de semeadura deve ser ajustada, dependendo das 
condições de plantio, práticas culturais e época de semeadura.  
Contate a assistência técnica RiceTec para possíveis alterações  
na densidade de semeadura.

2.1.2 – ÉPOCA DE SEMEADURA

Fonte: Recomendações Técnicas da Pesquisa para o Sul do Brasil

Sempre que possível, deve-se evitar semeaduras em solos muito úmidos, pois 
as paredes dos sulcos podem permanecer compactadas, não proporcionando 
um bom contato solo/semente. Semeaduras em solos muito secos e/ou 
compactados, também podem ser um problema, por deixarem as sementes  
na superfície do solo.

Semeaduras realizadas em áreas com umidade desuniforme também podem 
reduzir o estabelecimento das plantas pelos seguintes fatores:

• a profundidade de semeadura fica desuniforme;
• podem ficar sementes descobertas;
• emergências desuniformes.

Todos esses fatores, relacionados ao estabelecimento das plantas na lavoura 
em função de condições de preparo de solo e/ou condições ambientais 
desfavoráveis, que reduzem o estande inicial de plantas, também podem ser 
chamados de eficiência de campo. A eficiência de campo somente pode ser 
melhorada quando se oferece boas condições para que as sementes possam 
germinar e se estabelecerem como plantas; e as condições do solo, no momento 
da semeadura, são fundamentais para o êxito.

2.1.3 – CONDIÇÃO DE PREPARO DO SOLO
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Deve-se realizar uma boa calibração da semeadora, de acordo com a densidade de 
semeadura de cada produto. Para garantir um bom estabelecimento da lavoura, a 
operação de semeadura é fundamental. Essa pode ser definida como o processo de 
colocação das sementes no solo “uniformemente distribuídas, a uma profundidade 
adequada, em contato com o solo e convenientemente coberta”.

 As consequências imediatas de problemas na semeadura são:
 • má distribuição das sementes;
 • emergências desuniformes;
 • baixo estande de plantas;
 • invasão de ervas daninhas; 
 • maturação desuniforme e 
 • baixo rendimento.

Para evitar esses tipos de problemas, são necessários alguns cuidados

Manutenção das semeadoras: sempre que necessário, corrigir desgastes  
excessivos nos discos de plantio e nos rotores dosadores de sementes. Cuidar para 
que os discos duplos formem um sulco em formato de “V” e não em “W”.

Adequação da semeadora para baixas densidades de semeadura: isto poderá 
ser realizado, na maioria dos casos, somente pela simples redução na abertura 
do rotor de distribuição de semente, desde que o fechamento não cause dano ou 
injúria (descascamento e/ou quebra) nas sementes. Caso isso não seja possível, 
deve-se efetuar a troca das engrenagens motriz e movida, as quais as empresas 
já dispõem.

Baixa velocidade de semeadura (entre 4 e 6 km/h): essa prática é de suma 
importância, para que haja uma correta deposição da semente na linha de cultivo, 
e para que essa tenha contato com o solo, propiciando, também, o fechamento do 
sulco de plantio.

Profundidade de semeadura: deve ser adequada às condições de umidade  
do solo e/ou previsão de chuvas, tomando especial cuidado para que a  
profundidade seja uniforme, evitando, assim, emergências desuniformes e  
competição por nutrientes e luz.

2.1.4 – REGULAGEM DA SEMEADORA O primeiro aspecto de importância para obter alta produtividade é realizar uma boa semeadura, através 
da qual as plântulas possam emergir rapidamente e com uniformidade, ocupando o espaço disponível 
eficientemente.
Lavouras de arroz com sementes mais bem distribuídas possibilitam a obtenção de plantas com melhor  
utilização dos nutrientes do solo e um maior aproveitamento da luz solar, fatores que influenciam na 
produção. A melhor interceptação da luz solar, propiciada por menores densidades de semeadura, faz 
com que a cultura se desenvolva mais rapidamente. O desenvolvimento antecipado da cultura, além de 
aumentar a produtividade através do aumento da fotossíntese, também torna a cultura mais resistente 
a estresses ambientais, ataques de pragas e doenças, e os colmos tendem a ser mais grossos e fortes, 
aumentando a resistência ao acamamento.
Apesar da elevada capacidade de perfilhamento das sementes RiceTec, mesmo em baixas densidades 
de semeadura, a produtividade final depende muito da distribuição espacial das sementes ser uniforme 
por unidade de área, o que, em condições normais de campo em áreas comerciais, pode ser influenciada 
pelo tipo de semeadora, velocidade de semeadura, temperatura, tipo e umidade do solo.

Deve-se realizar adubação de base conforme análise de solo, sempre levando em conta a maior  
capacidade de resposta das sementes RiceTec, a fertilidade natural do solo e a expectativa de  
colheita por parte do produtor.

Trabalhos desenvolvidos por nossa equipe técnica têm comprovado que a disponibilização de  
Nitrogênio na linha de plantio (adubação de base) tem se mostrado eficiente para um rápido e  
uniforme estabelecimento da cultura, favorecendo o perfilhamento inicial e uniformizando a emissão 
de perfilhos, tendo resultados positivos no florescimento e maturação dos grãos. Além disso, essa 
prática constitui-se numa forma de garantir o perfilhamento inicial de nossas sementes, mesmo em 
caso de atraso na entrada da primeira cobertura de N que, porventura, pode ocorrer em virtude de 
condições climáticas desfavoráveis.

2.1.5 – FERTILIZAÇÃO 

sem nitrogênio 
na base

com nitrogênio 
na base



Nitrogênio na base: fica a critério do produtor disponibilizar em torno de 30 a 35 pontos
de N por hectare, seja por MAP, DAP ou formulações comerciais.
Verifica-se, no gráfico abaixo, que o maior aporte de Nitrogênio deve ser realizado no
momento inicial do perfilhamento, caso contrário a planta não terá disponibilidade por
ocasião de sua maior necessidade desse nutriente, reduzindo, assim, seu potencial de
perfilhamento e, consequentemente, seu potencial produtivo. É preciso suprir a planta,
nessa fase, com nitrogênio e disponibilidade de água.

Nitrogênio em cobertura: recomenda-se 
disponibilizar para a cultura, nessa fase, 
(aplicação de N no seco), em torno de 
70 a 80% do total de Nitrogênio previsto 
para o ciclo (nesse caso, não considerar 
o que já foi disponibilizado na base). Os 
outros 20 a 30% devem ser aplicados 
antes da diferenciação da panícula (IDP).

Experimentos têm evidenciado que a 
disponibilização de 60 a 70 unidades  
de P na linha de plantio favorecem 
o perfilhamento inicial de nossos  
materiais. A deficiência de P nesse 
estágio inicial de desenvolvimento 
das plântulas pode incluir baixa  
estatura, pequeno diâmetro do caule  
(estiolamento), redução ou atraso no 
perfilhamento e falta de crescimento 
vigoroso após a adubação nitrogenada 
e/ou inundação da área, ou seja, o P 
aplicado na linha de plantio melhora 
a eficiência da utilização do Nitrogênio 
aplicado.

Está comprovado que a utilização de herbicidas, nos estágios iniciais do 
cultivo, evita a competição com as ervas daninhas por nutriente e luz, 
além de proporcionar um controle mais eficiente (principalmente do arroz 
vermelho) e reduzindo os sintomas de fitotoxicidade no cultivo.
A aplicação de herbicidas deve seguir as recomendações do fabricante/ou 
instituições de pesquisa. Doses excessivas e/ou transpasses na aplicação, 
em associação com estresses ambientais (principalmente temperaturas 
frias no momento da aplicação), podem reduzir o estande final de plantas e 
devem ser evitados. De qualquer forma, uma maior fitotoxicidade aparente 
nos híbridos da RiceTec não reduz seu potencial produtivo.
Para o uso dos herbicidas Only® e Kifix® no sistema Clearfield®, deve-se seguir 
as indicações de dosagens, momentos de aplicação conforme as recomendações 
técnicas de uso do fabricante, bem como dos técnicos da RiceTec.
A pesquisa recomenda o uso de aplicações sequenciais do herbicida no 
sistema Clearfield® para o controle de ervas daninhas (principalmente o 
arroz vermelho), o que propicia um controle mais eficiente e com menor 
fitotoxicidade à cultura.

2.1.6 - CONTROLE DE ERVAS DANINHAS EM FASES INICIAIS
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Preocupada com a manutenção do Sistema Clearfield®, a RiceTec vem realizando 
experimentos, ao longo dos anos, para identificar a maior eficiência dos herbici-
das utilizados no sistema, bem como o melhor desempenho de nossos híbridos em  
resposta a dosagens crescentes dos produtos. 

Posicionamento 

0,10 – 0,14* 

DASH	  0,5	  %	  	  	  	  

Utilizar Glifosato em ponto de agulha 

0,10 – 0,14 Kg/ha 

* Dose dependente da infestação e manejo da água 

PRIMEIRA	  APLICAÇÃO	  –	  PONTO	  DE	  AGULHA	  

SEGUNDA	  APLICAÇÃO	  –	  3	  FOLHAS	  DO	  ARROZ	  	  	  

PRÁTICAS DE MANEJO PARA GARANTIR A SUSTENTABILIDADE 
DA TECNOLOGIA CLEARFIELD®

• utilizar sementes de qualidade certificada;
• utilizar a tecnologia em áreas onde seja necessário controlar o arroz vermelho   
   ou ervas daninhas de difícil controle com herbicidas convencionais;
• utilizar o herbicida Kifix® respeitando as dosagens e posicionamento sugeridos   
   pela BASF;
• fazer controle antecipado do pré-plantio com glifosato;
• aplicar glifosato depois da colheita, para controlar rebrotes de arroz vermelho;
• fazer controle manual de escapes (rouging);
• não semear mais de duas safras seguidas com a tecnologia Clearfield®; 
• sempre que possível, fazer rotações com pecuária, soja ou milho;
• utilizar herbicidas de diferentes modos de ação;
• fazer um correto manejo da água;
• programa stewardship ou gestão responsável.

Fitotoxicidades causadas pelo uso do herbicida Aura® em áreas cultivadas 
com o híbrido INOV CL® foram observadas; dessa forma, deve-se evitar seu 
uso quando da utilização desse híbrido, e caso for necessária a aplicação, 
consultar um técnico da RiceTec.

Recomenda-se iniciar a irrigação quando o arroz estiver com 3 a 4 folhas (V3 - V4; 
+- 15 DAE). Inicialmente, trabalhar com uma lâmina de água baixa (em torno de 
5 cm), para favorecer o perfilhamento, com um posterior incremento a 10 cm por 
ocasião do início do período reprodutivo. 

O objetivo de todos esses cuidados é fazer com que se tenha uma correta  
implantação e manejo da lavoura nesse período inicial, alcançando, assim, um  
excelente estabelecimento, enraizamento e perfilhamento da cultura. 

2.1.7- ENTRADA DA ÁGUA NO CEDO

PRIMEIRA APLICAÇÃO - PRÉ-EMERGENTE
SEGUNDA APLICAÇÃO - 3 FOLHAS DO ARROZ

Fonte: BASF



Deve-se proporcionar à cultura, durante o período reprodutivo – da diferenciação  
do primórdio ou ponto de algodão (IDP) até o florescimento – a máxima disponibi-
lidade de radiação solar. Para tal, é preciso estar atento ao período de semeadura 
indicado para cada região. 
Historicamente, a máxima radiação solar ocorre durante os meses de dezembro  
e janeiro, portanto deve-se implantar a cultura em data adequada, para que a  
diferenciação do primórdio, emissão da panícula e florescimento ocorram dentro 
desse período. 

3.1 – PERÍODO REPRODUTIVO

CAPÍTULO III
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Duração aproximada em dias, da emergência, para atingir as principais 
escalas de estágios de desenvolvimento (segundo Counce et al. 2000).

No período reprodutivo, é preciso estar atento em manter a lavoura inundada, bem como 
observar os momentos críticos, no que diz respeito à segunda cobertura de Nitrogênio.
Os híbridos de arroz RiceTec podem receber uma ou duas coberturas nitrogenadas,  
sendo a quantidade de N e o número de coberturas definidas com base na expectativa  
de produtividade e no teor de matéria orgânica do solo (conforme recomendações 
técnicas da pesquisa para o sul do Brasil).

Uma vez que a principal função da ureia é promover o perfilhamento inicial (V3 – V4), 
deve-se fracionar a quantidade de nitrogênio em duas aplicações: a primeira, em torno 
de 70 a 80% do total de Nitrogênio previsto para o ciclo (nesse caso, não considerar o 
que já foi disponibilizado na base), aplicado em solo seco (incorporar essa ureia com a 
água da irrigação dentro de um período de 3 a 4 dias, posteriores à aplicação para evitar 
perdas de Nitrogênio). Os outros 20 a 30% devem ser aplicados antes da diferenciação 
da panícula (IDP).

Estudos da Universidade do Arkansas (USA) mostram que a eficiência do 
Nitrogênio aplicado em solo seco é de 80%; por outro lado, o Nitrogênio aplicado 
na diferenciação é de 30%.

As recomendações podem ser ajustadas de acordo com as situações específicas de 
cada área. Caso sejam evidenciados sintomas de deficiência de Nitrogênio em período 
próximo à emissão da panícula (florescimento), deve-se proceder a aplicação de 20 a 
25 unidades de Nitrogênio por hectare. Essa prática somente deve ser efetuada com 
o acompanhamento da assistência técnica da RiceTec.

3.1.1 – INFLUêNCIA DA ADUBAÇÃO NITROGENADA E DA IRRIGAÇÃO  
NO PERÍODO REPRODUTIVO

3.1.2 – FRACIONAMENTO DAS COBERTURAS DE UREIA

TITAN CL 12-18 57 89 130



Os híbridos de arroz da RiceTec apresentam maior tolerância às doenças fúngicas, quando  
comparados às variedades, porém o uso de fungicidas deve ser recomendado para situações de 
risco, levando-se em conta o histórico da área, bem como as condições ambientais do período. 
Além disso, é preciso monitorar a lavoura, para verificar a ocorrência de pragas (formigas, lagartas 
e percevejos), fazendo o controle das mesmas quando atingirem o nível de dano econômico.

No momento de tomar a decisão de realizar a aplicação de algum produto para o controle de pragas  
ou doenças, deve-se considerar, em primeiro lugar, que cumpra o triângulo da enfermidade: 
 • estar presente o hospedeiro (nesse caso a planta);
 • ter presente o hóspede (a doença ou praga); 
 • ter as condições ambientais favoráveis (umidade, luz, temperatura, luminosidade, 
horas de molhamento foliar), para que se produza a infecção (ou infestação, em caso de insetos).

Em segundo lugar, uma vez que a planta foi atacada, deve-se quantificar e decidir se o dano tem 
importância econômica para avaliar o seu controle.

3.1.3 – CONTROLE DE ENFERMIDADES E PRAGAS

Brusone (Pyricularia grysea)

Percevejo do colmo
(Tibraca limbativentris)

Mancha parda (Drechslera oryzae)

Percevejo do grão (Oebalus poecilus)

Em função dos híbridos possuírem uma panícula maior, bem como um maior número de 
grãos por panícula, recomenda-se manter a água de irrigação até o período próximo à 
colheita. O objetivo dessa medida é uniformizar, ao máximo, a maturação dos grãos para 
que se otimize o rendimento de grãos inteiros. 
Na dúvida, consulte a assistência técnica da RiceTec.

Orienta-se iniciar a colheita quando a umidade dos grãos estiver entre 20 e 24%. 

Trabalhos experimentais, conduzidos em parceria com a UFSM (Universidade  
Federal de Santa Maria), têm evidenciado que duas aplicações de fungicida 
resultaram no acréscimo do percentual de grãos inteiros, quando comparados com 
a testemunha em colheitas realizadas com umidades inferiores a 20% de umidade 
dos grãos. Isso se deve ao prolongamento do período de proteção da área foliar, 
mantendo a folha verde e contribuindo para o enchimento dos grãos, aliado à 
prática de manter a água de irrigação até o período próximo à colheita.

4.1 – PERÍODO DE MATURAÇÃO (os últimos cuidados)

4.1.1 – IRRIGAÇÃO

4.1.2 – COLHEITA

CAPÍTULO IV
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* Ajustes em densidade devem ser considerados.

* DAE - Dias após a emergência

Regulagem de semeadora
• Correta regulagem  - 40 Kg/ha para AVAXI CL  e TITAN CL e 45 Kg/ha para INOV CL*.
• Distribuição uniforme de sementes na linha (velocidade de semeadura 4 - 6  Km/h).
• Atentar para a ocorrência de danos nas sementes. 

Aplicação de herbicida - Clearfield®
• Preferência para aplicações sequenciais. 
• Utilizar produto e dosagem recomendados pré-emergente/pós-emergente 
   para o Sistema (Only® e Kifix®).

Irrigação
• Lâmina de irrigação baixa na fase de perfilhamento (+ ou - 5 cm).

Colheita
• É recomendado manter a água na lavoura até o momento próximo  
   à colheita, para uniformizar a maturação dos grãos.
• A umidade ideal de colheita, para melhor rendimento, é entre 20 e 24%.
  Obs: abaixo deste percentual, há risco de menor rendimento de grãos inteiros.

Adubação de cobertura - Duas formas de aplicação
• Dosagem 90 a 120 Kg de nitrogênio por hectare.
• Utilizar em torno de 30 Kg/ha por hectare de “N” na base. 
• Aplicação única no seco (solos de maior fertilidade).
   Obs: monitorar a necessidade de uma segunda cobertura, caso  
   haja sintomas de deficiência.
• Aplicação fracionada (solos fracos) - 80 % no início do perfilhamento -  
   V3/V4 (10 a 14 DAE*) e 20% antes da diferenciação do primórdio-R0.
• Pode-se fazer uma aplicação no emborrachamento  
  (consultar agrônomo RiceTec).

Tabela explicativa, contendo as etapas mais importantes 
para aperfeiçoar o manejo dos híbridos RiceTec. 

5.1 – MANEJO TECNOLÓGICO NA PÓS-COLHEITA E CONSERVAÇÃO  
DA QUALIDADE INDUSTRIAL DE GRÃOS.

CAPÍTULO V
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COLHEITA

Umidade ideal dos grãos 20 a 24%.
Colheitas realizadas fora da faixa de 

umidade recomendada, podem ocasionar 
formação de fissuras, por perda excessiva 

de umidade, podendo aumentar 
a % de grãos quebrados, ou aumento 

da % de grãos verdes (posterior defeito 
gessado), por alto índice 

de grãos imaturos.

PRÉ-SECAGEM

Secagem parcial dos grãos, 
recomenda-se baixar a umidade até 
16%, para posterior armazenamento.
Visa diminuição da % de quebrados 

devido a secagens drásticas Importante: 
manter controle da T°C da massa de 

grãos e do ar de secagem. A temperatura
da massa de grãos não deve 

ultrapassar 39ºC. 

SECAGEM

Secagem total dos grãos, 
até atingir 12%. Deve-se evitar 

secagens drásticas, com temperaturas 
elevadas, diminuindo o risco de 

ocasionar grãos  quebrados. 
Importante: manter controle 
da T°C da massa de grãos 

e do ar de secagem.  

ARMAZENAMENTO

Nesta operação, deve-se manter 
controle e monitoramento da temperatura 
da massa dos grãos no silo e constante 
avaliação da necessidade de aeração, 
visando evitar proliferação de pragas 
e fungos, amarelecimento, e perdas 

por agravamento de defeitos  
dos grãos.

QUALIDADE 
DE GRÃOS



A RiceTec atua na pesquisa, desenvolvimento e na comercialização 
de sementes de arroz com alta tecnologia, para atender às necessidades 

de produtores, indústria e consumidores.

Sementes RiceTec: a tecnologia que faz mais por sua lavoura.

Benefícios do arroz híbrido:

Maior rusticidade Permite flexibilização da época de 
semeadura, ideal para compor o 
mix de variedades da propriedade.

TITAN CL

Sérgio Giuliani e Filhos/São Gabriel                                11.565/231 

Rogério Luchese/Uruguaiana                                                             11.249/225 

Rogério Borba Aquino/Uruguaiana                                                    11.191/224 

Rogério Luchese/São Borja                                                                    11.191/224 

Leandro Viegas/Camaquã                                                         11.000/220 

Geovane Weber/Formigueiro                                               10.750/215 

Varlei e Darci Sari/Rosário do Sul                                                        10.750/215 

Vilson Molon/Camaquã                                                                         10.550/211 

Olavo Teixeira/Arroio Grande                                                               10.500/210 

Paulo Sérgio Buchor/Camaquã                                                            10.500/210 

Marcelo Jardin/Arroio Grande                                                             10.370/207 

Nailton José Tonetto/São Sepé                                                              9.750/195 

Gilberto Marzari/Santa Maria                                                                 9.250/185 

Carlos Alberto P. Iribarrem Junior/Capão do Leão               12.100/242 

Jorge Coutinho Schmidt/Santa Vitória do Palmar               11.800/236 

Luiz O. G. da Silva Moraes/Santa Vitória do Palmar               11.100/222 

Rogério Luchese/Uruguaiana                                               10.905/218 

Edimilson Figueiredo da Silva/Camaquã                                          10.450/209 

Airton Queiroz/Camaquã                                                                       10.450/209 

Parceria Schroder/São Sepé                                                                  10.400/208 

Washington Cinel/Uruguaiana                                                             10.388/208 

Adalberto Curtinaz/Camaquã                                                               10.350/207 



• Alta tolerância à brusone.

• Alto potencial produtivo.

• Tolerância ao acamamento.

• Alto rendimento de grãos inteiros.

• Maior seletividade ao sistema Clearfield.

• Ciclo médio.

Alta sanidade e produtividade

40 45

• Alto potencial produtivo com   qualidade industrial.

• Alta tolerância ao acamamento. 

• Eficiente resposta à adubação.

• Destinado para o mercado de arroz   branco  

   e parboilizado.

Alta produtividade e qualidade 
industrial com a tecnologia CL

‘’Plantamos INOV CL, colhemos quantidade e muita qualidade’’.
  
Alberto Giuliani Neto 
São Gabriel/RS
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Data emergência Plantas/m2  Entrada de água Data florescimento Retirada de água

Fertilizante Data Taxa (kg/ha) Observações

Data Produto Taxa Observações

Data da visita Estágio de cultura Observações
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Tenologia RiceTec
Indicações de Maejo para o cultivo 

de sementes de Arroz Ricetec  
Safra 2013/2014
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