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O BRS 307 alia alto potencial de
produtividade de grãos e grande
resistência à seca e às doenças mais
comuns da cultura de sorgo,
principalmente foliares, que tem sido um
problema nos plantios de safrinha.
Ele é recomendadoparaasafrinhadas
regiões Sudeste e Centro-Oeste, em
especial para situações demelhor
tecnologia de produção e para altitudes
inferiores a 700 m.
Seus grãos são vermelho-claros, sem
tanino e de excelente padrão comercial.
O BRS 307 produz palhada em grande
quantidade e apropriada para sistemas de
plantio direto. Esses atributos, aliado a um
bom potencial derebrota, fazem doBRS
307 excelente opção para os plantios em
sucessão à cultura da soja.
Abaixo, as tabelas 1 e 2 demonstram o
potencial produtivo e a estabilidade deste
material, que manteve patamares de

produtividade acima da média, em todos
os ensaios de competição que participou e
na grande maioria dos locais de avaliação.
Os dados médios de alturadaplanta e
período de florescimento constantes na
tabela 3 demonstram queas
características do material estão de acordo
com as preferências do mercado, situando-
o comoummaterial precoce e de porte
baixo.
Já a tabela 4 mostra a boa sanidade foliar
do material.
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Tabela 1 Valores médios obtidos para rendimento de grãos de 25 híbridos
experimentais e 2 testemunhas (822 e BR 304) em 6 ambientes, em 1999 e
2000 (ensaios do VCU).

+Ambientes:SL=SeteLagoas;PL=PrimaveradoLeste;UB=Uberlândia;PR=Paracatu;
99=1999;00=2000

Tabela2 Valoresmédiosobtidospararendimentodegrãosde18híbridosdoEnsaio
NacionaldeSorgo Granífero2000/2001,em4locais.

+:Híbridocomtaninonosgrãos

Tabela3 Valoresobtidosparaflorescimentoealturanoensaionacional2000/2001

Tabela4 Reaçãoàincidênciadeantracnoseeferrugemobtidaemlocaisrepresentativos

1-notasde1(resistente)a5(susceptível) Obs.BRS306: notasde1,0a3,7emédiade2,5paraantracnoseem
16ambientes; notasde1,5a4,3emédiade3,0paraferrugemem11ambientes
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Características Agronômicas e Mercadológicas
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