REAÇÃO ÀS DOENÇAS

Indicado para cultivo nas
regiões tritícolas destacadas
no mapa, por desempenho
agronômico e comercial.
Regiões de adaptação:
01 - RS / SC / PR

AS: altamente suscetível | S: suscetível | MS: moderadamente suscetível
MR: moderadamente resistente | R: resistente | SI: sem informação

02 - RS / SC / PR / SP
03 - PR / MS

DESTAQUES

04 - SP / MS / MT / GO / DF / MG / BA

LANÇAMENTO

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS
Ciclo
Espigamento
Maturação
Estrutura de planta
Comportamento ao acamamento
Comportamento à debulha
Crestamento (tolerância ao alumínio tóxico)

HIPERPRECOCE
HIPERPRECOCE
HIPERPRECOCE
BAIXA
MR/R
MR
MR

QUALIDADE INDUSTRIAL
Classificação
Força do glúten (W médio)
Estabilidade
Dureza do grão
Coloração do grão
Peso de mil grãos (média)
Germinação na espiga
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TRIGO MELHORADOR
352
17
DURO
VERMELHO
44G
MR

• ORS SENNA é a primeira e única cultivar de trigo hiperprecoce
com genética europeia do mercado;
• Combinação inédita para sanidade com resistência a oídio,
ferrugem da folha e brusone;
• Excelente comportamento quanto à seca ou estresse hídrico;
• Permite a realização de três safras ao ano;
• Arquitetura de planta com estatura baixa, o que lhe confere
uma ótima resistência ao acamamento;
• Cultivar com elevado potencial de rendimento, aliado ao alto
PMS (Peso de Mil Sementes): 44g em média;
• Qualidade industrial melhorador, atendendo a demanda exigida
pelo mercado consumidor;
• Possui excelente uniformidade de espigamento, o que
possibilita melhor desempenho quanto aplicações de
fungicidas pós-espigamento.

SUGESTÕES DE CULTIVO
• População de plantas:
- Região Cerrado (SEQUEIRO): 400 pl/finais m²;
- Região Cerrado (IRRIGADO): 350 pl/finais m²;
- Regiões Quentes: 380 pl/finais m²;
- Regiões Frias: 350 pl/finais m²;
• Posicionado de médio a alto investimento quanto à
fertilidade de solo, com ótima adaptação;
• Sempre que possível colocar a maior quantidade de N na
base, e o restante em uma aplicação em cobertura na fase
de perfilhamento pleno;
• Devido ao elevado PMS da cultivar, ter sempre atenção
quanto a regulagem da semeadoura.

