
Pragas e doenças

As principais pragas que podem atacar a cevada são 
pulgões e lagartas, devendo ser manejadas de acordo com 
as Indicações técnicas para produção de cevada cervejeira 
(Indicações Técnicas, 2013).

O oídio (Blumeria graminis f sp.), a mancha reticular 
(Pyrenophora teres), a mancha marrom (Bipolaris 
sorokiniana), a ferrugem da folha (Puccinia graminis hordei) 
e a giberela (Fusarium graminearum), são as principais 
doenças fúngicas que podem atacar a lavoura. 

Devido à resistência genética, o manejo de doenças da 
BRS Korbel poderá dispensar totalmente ou parcialmente 
as aplicações de fungicida para controle do oídio.

As manchas marrom e reticular devem ser controladas com 
aplicação de fungicidas indicados (Indicações Técnicas, 
2013) a partir do aparecimento dos primeiros sintomas.

A giberela deve ser manejada de forma preventiva com 
duas aplicações de fungicidas, sendo a primeira quando as 
aristas são visíveis em, pelo menos metade da lavoura, e a 
segunda, 15 dias após.

Colheita

A colheita deve ser realizada quando grãos de amostras 

representativas do talhão/lavoura atingirem umidade igual 

ou inferior a 14%. Em caso de colheita com umidade 

superior a 13%, há necessidade de secagem dos grãos. 
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BRS Korbel

Rendimento e qualidade

Resistente ao oídio 

As informações apresentadas podem variar em função do 
ambiente. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.

Manejo da produção

Época e densidade de semeadura

ŸOs melhores resultados em rendimento e tamanho de 

grãos tem sido obtidos em semeaduras realizadas no mês 

de junho;

ŸPopulação de plantas: entre 280 e 300 plantas 

emergidas/m²;

ŸEspaçamento entre linhas: entre 15 e 20 cm;

ŸProfundidade de semeadura: de 2 a 3 cm.

Adubação

ŸA cultura da cevada é muito sensível à acidez do solo, 

principalmente em pH inferior à 5,5;

ŸAdubação de base: 20-30 kg/ha de N, 80-110 kg/ha de 

P O  e 45-60 kg/ha de K O;2 5 2

ŸAdubação nitrogenada de cobertura: até 30 kg/ha de N.

Informações adicionais
Indicações Técnicas para a Produção de Cevada Cervejeira nas Safras 
de 2013 e 2014. Editor Técnico Euclydes Minella - Passo Fundo: Embrapa 
Trigo, 2013. 110p.; 21 cm (Embrapa Trigo. Sistemas de produção, 7). ISSN 
1806-664X.



BRS Korbel é cultivar de cevada cervejeira de duas 

fileiras de grãos, de ciclo tardio precoce, de alto 

potencial produtivo, de qualidade cervejeira 

superior e resistente ao oídio.

Ciclo 

Plantio de junho (época mais indicada)

ŸEspigamento: entre 85 e 90 dias

ŸPonto de colheita: entre 125 e 135 dias

Altura

Porte médio baixo (80 cm)

Potencial produtivo

Potencial de rendimento: superior a 7.000 kg/ha

PR

RS

SC

*Média de rendimento em ensaios de VCU em 21 ambientes no RS e PR no período 
de 2011 a 2013. 

Local BRS Korbel BRS Cauê % Relativa

Passo Fundo, RS

Victor Graeff, RS

Guarapuava, PR

Média

             Produtividade (kg/ha)*

4.915 4.348 113

5.230 4.542 115

7.896 6.903 114

5.982 5.264 114

Classificação comercial

Média superior a 85% de grãos Classe 1

Reação a doenças

ŸOídio: Resistente

ŸMancha reticular: Moderadamente Resistente

ŸMancha marrom: Suscetível

ŸGiberela: Suscetível

Acamamento
Para redução da ocorrência de acamamento, além do 

manejo adequado da época de semeadura, da densidade 

de sementes e da adubação nitrogenada, pode-se usar 

redutor de crescimento, que deve ser aplicado quando do 

aparecimento do primeiro nó visível na maior parte das 

plantas da lavoura. O redutor não deve ser aplicado 

tardiamente, tampouco em lavouras estressadas por 

deficiência hídrica e/ou calor excessivo.

Adaptação

Apresenta ampla adaptação e desempenho agronômico 

competitivo nas principais regiões produtoras do Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, preferencialmente 

em altitudes superiores a 500 metros.

Qualidade
O malte de BRS Korbel apresenta perfil de qualidade 

adequado às especificações da indústria cervejeira. 
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