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O agronegócio brasileiro destaca-se pela possibilidade de realização de duas safras consecutivas 

em um mesmo ano agrícola, por meio do emprego de cultivares de soja precoce. O estudo de 

interações entre diferentes ambientes e genótipos de soja tem sua importância no conhecimento 

da adaptação de cultivares a determinado ambiente e da sua estabilidade de produção ao longo 

dos anos. Objetivou-se com este trabalhoa seleção de cultivares de soja precoce na região sul do 

estado de Minas Gerais. O experimento foi conduzido em três ambientes, nos municípios de 

Ijaci, Itutinga e Lavras. Foram avaliadas,emdelineamento de blocos casualizados com três 

repetições,26cultivares comerciais de soja transgênicas de diferentes procedências. Cada parcela 

foi constituída de duas linhas de 5 m, com espaçamento entre linhas de 50 cm. Avaliou-se a 

produtividade de grãos (kg.ha
-1

), o ciclo de cultivo (dias) e a estimativa do valor de incremento 

diário para cada cultivar, compreendendo a razão entre produtividade e ciclo de cultivo. Os 

dados obtidos foram submetidos à análise de variância com auxilio do pacote SISVAR e as 

médias comparadas pelo teste de Scott &Knott a 5% de probabilidade. Adotou-se a estimativa da 

acurácia para precisão experimental. Para a produtividade de grãos, as cultivares NS 7000 IPRO 

e NS 7209 IPRO destacam-se como as mais produtivas. Para o ciclo de cultivo observou-se 

variação média de 13 dias entre as cultivares, sendo a cultivar FPS Iguaçu RR a mais precoce, 

com 117 dias, e as cultivares NS 7209 IPRO e CG 67 RR as mais tardias, com 130 dias. Das 

cultivares avaliadas com produtividade acima da produtividade média nacional e com ciclo 

considerado precoce destaca-se a cultivar RK 5813 RR com produtividade de 3162,58 kg.ha
-1

 e 

ciclo de 119 dias. Além disso, essa cultivar apresentou um alto valor de incremento diário médio 

(28,06 kg.ha
-1

/dia), valor superior à taxa média geral obtida no experimento, que foi de 25,27 

kg.ha
-1

/dia, sendo a cultivar que apresentou maior potencial para o cultivo de verão 

possibilitando a realização de segunda safra na região. 

Palavras-chave: Precocidade; Glycinemax; Agronegócio. 
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