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Na literatura é relatado que as cultivares de plantas autógamas por apresentarem a maioria dos 

locos em homozigose denotam menor capacidade de tamponamento individual e como 

consequência estão mais suscetíveis à ocorrência de pragas e doenças. Neste sentido uma 

alternativa que pode ser utilizada é a adoção de uma multilinha, isto é, uma mistura de cultivares 

que apresentem caracteres morfológicos e fenológicos semelhantes, contudo que sejam 

diferentes para demais atributos desejáveis, como por exemplo, resistência a patógenos. Com 

isto, este trabalho objetivou a avaliação “per se” e em mistura das cultivares de soja quanto aos 

atributos agronômicos. O experimento foi conduzido no município de Lavras, Minas Gerais, na 

safra 2014/15. Foram avaliadas oito cultivares de soja, que apresentavam caracteres agronômicos 

e fenológicos semelhantes. Foi utilizado o delineamento em blocos casualizados, sendo nove 

tratamentos (oito cultivares e uma mistura), em três repetições. A parcela foi constituída de duas 

linhas de cinco metros cada, com espaçamento de 50 centímetros entre linhas. Foram avaliadas 

neste experimento a produtividade (kg.ha
-1

), o acamamento, a altura de plantas e a inserção do 

primeiro legume. Os dados foram submetidos à análise de variância pelo programa SISVAR e as 

médias comparadas pelo teste de Scott & Knott à 5% de significância. Para a produtividade de 

grãos não foi observado diferença significativa entre a avaliação “per se” das cultivares e a 

avaliação das mesmas em multilinhas. No entanto foi observado que as cultivares em mistura 

apresentaram produtividade superior de 495,10 kg.ha
-1

 quando comparado à média geral. 

Quando analisada a altura de plantas, as cultivares avaliadas em mistura apresentaram maior 

altura de plantas. Para o acamamento e inserção do primeiro legume não se observou diferença 

significativa. Sendo assim a utilização de cultivares em mistura figura-se como uma alternativa 

para se obter maiores produtividades na cultura da soja. 
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