Entre em contato e adquira
sementes licenciadas
Osvino Ricardi
(77) 3639-5150

DF

Brasília

COOPADF
(61) 3339-6500
Aurora Armazéns Gerais
(61) 3504-0315

GO

Cristalina

Agro Industrial São Luiz
(61) 2101-4000
Juliano Fontanella
(61) 3612-3956

MG

São Gotardo

COOPADAP
(34) 3671-6212

Patos de Minas

DB Sementes
(34) 3818-2500

Iraí de Minas

COPAMIL
(34) 3845-1000

Ibiá
Araguari

Terra Nova Sementes
(34) 3631-2606

Agro Sena
(34) 3213-1533

Guarda Mor

Sementes Limoeiro
(34) 3813-8147

Cruzália

Sementes Elitt
(18) 3376-1178

Itabera

Sementes El
(15) 3562-6406

SP

Escritório de Brasília
(61) 3333-0417
Brasília-DF
spm.ebsb@embrapa.br
Escritório do Triângulo Mineiro
(34) 3231-8555
Uberlândia-MG
spm.eudi@embrapa.br
Escritório de Londrina
(43) 3371-6300
Londrina-PR
spm.eldb@embrapa.br
Escritório de Campinas
(19) 3749-8888
Campinas-SP
spm.ecpq@embrapa.br

Abrahim Sementes
(34) 3242-2099

Uberlândia

Cultivares de Trigo
para o Cerrado

Escritórios da Embrapa Produtos e
Mercado responsáveis pelo licenciamento
de cultivares de trigo para o Cerrado

www.embrapa.br/cultivares

Foto capa: João Leonardo Fernandes Pires; Arte: Natascha Longhi

BA

Riachão das
Neves

BRS 404

Ampla adaptação
Elevado potencial produtivo
Excelente qualidade de panificação
Trigo melhorador

Ampla adaptação
Elevado potencial produtivo
Excelente qualidade industrial
Ciclo Super precoce

Ampla adaptação
Elevado potencial produtivo
Excelente qualidade industrial
Ciclo precoce

Alto potencial produtivo
Tolerante à seca e ao calor
Excelente qualidade de panificação
Excelente sanidade

 Indicada para cultivo irrigado e adaptada às
condições do Cerrado do Brasil Central em altitude
superior a 500 metros em MG, GO e DF e maior
que 600 metros no MT e Oeste da BA.
 Ciclo precoce, com espigamento em 55-60 dias
e maturação em 115-120 dias;
 É tolerante ao acamamento e resistente à
debulha natural;
 É classificado como Trigo Melhorador, com força
de Glúten média de 350 x 10-4 J e estabilidade
média de 28 minutos. Peso de mil sementes 40g,
grão duro e de coloração vermelha (o que confere
maior tolerância a chuva no período da maturação);
 Potencial Produtivo superior a 7,5 t/ha;
 Recomenda-se a semeadura na primeira
quinzena de maio.

 Indicada para cultivo irrigado nos estados de MG,
MT, DF e GO;
 Ciclo precoce com 50 dias da emergência até o
espigamento e 110 dias da emergência até a
maturação;
 É resistente à debulha natural, moderadamente
resistente ao acamamento e moderadamente
suscetível ao crestamento e à germinação na
espiga;
 Altura da planta é considerada média/alta com
aproximadamente 90 cm;
 Classificado comercialmente como Trigo Pão.
Peso de mil sementes 40g, grão duro e PH acima
de 78;
 Seu potencial produtivo é superior à 7,5 t/ha sob
cultivo irrigado.

 É indicado para cultivo irrigado nos estados de
MG, MT, GO, DF e BA;
 Ciclo precoce, com 55 dias da emergência até o
espigamento e 115 da emergência até a maturação;
 É resistente à debulha natural e moderadamente
suscetível à germinação na espiga e ao
acamamento;
 Possui estatura média de planta de 95cm;
 Recomenda-se utilizar redutor de crescimento;
 Apresenta excelente qualidade industrial e é
classificado como Trigo Melhorador.

 Indicado para cultivo em sequeiro com ampla
adaptação à região quente-seca do Cerrado no
Brasil Central nos estados de MG, GO, DF, BA,
MS, MT;
 Ciclo precoce, com 77 dias da emergência ao
espigamento e 118 dias da emergência à maturação
(haverá variação de ciclo de acordo com a época
de semeadura e local dentro da região IV);
 É tolerante à seca e ao calor e possui moderada
resistência ao acamamento e à debulha natural;
 É classificado comercialmente como Trigo Pão.
Apresenta grão duro, estabilidade média de 11,7
minutos e força de Gluten de 320 x 10-4 J.

Isaac Leandro de Almeida

BRS 254

Isaac Leandro de Almeida

BRS 264

Isaac Leandro de Almeida

Julio Cesar Albreacht

BRS 394

