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CARACI'ERÍSTICAS DOS HíBRIDOS DE SORGO
GRANíJ.."'ERQ' BR 303 E BR 304··

Os híbridos BR 303 c lJR 304 foram lançados em 1l)SS
como alternativas ao BR :\00. (lançado em 11)78) para plan-
tios de verão e em sucessão de culturas, respectivamente,
Nos ensaios de avaliação, conduzidos em HJ locaís nos Esta-
dos de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Rio Grande do
Sul, verificou-se que o BR J{:n apresentou níveis de produti-
vidade de 15 a 20% superiores ao BR 3UO, em plantios de
verão c com maior tolerância às doenças Ioliarcs. O BR .~O~
foi tão produtivo quanto o BR 3m em plantios tardios e
em sucessão às culturas de verão. Além disso, apresenta tole-
rãncia à podridão seca do colmo (Muctoptunnttu: ptiuseoti-
na), excelente resistência ao acamamento e bom desempe-
nho em ensaios realizados na região Nordeste.

As informações que caracterizam os dois híbridos en-
contram-se discriminadas na 'Iabela 272 As sementes desses
materiais encontram-se disponfveis no mercado, através de
empresas da iniciativa privada que comercíalízam o produ-
to em várias regiões do país.

Um dos fatores de importância no processo de produ-
ção de sementes de sorgo é a coíncídõncía de norescunento
das duas linhagens parcntaís. Assim, para produção de se-
mentes dos híbridos BR ·303 (BROO?A x BRUl2R) c BR304
(BROUlA x BR0l2R), é necessário o cscalonamcnto do pían-



tio ("splil") das linhagens, observando-se que, neste caso, a
linhagem tardia (BR 012R) deve ser plantada antes da precoce.

Na Tabela 273, são mostrados alguns dados referentes
ao período (n" de dias) compreendido entre o plantio c ()
Ilorcscimento (50% em antcse) c ao intervalo a ser observa-
do no plantio das linhagens que compõem cada híbrido, em
diferentes épocas e locais. Entretanto, deve-se salientar que
o referido intervalo pode variar conforme a, época c as con-
díçõcs de ambiente encontradas em cada local - Frcdolino
Giscomini dos Santos, Robert Eugenc SchatTcrt, Certos Ro-
berro Casela.

TABELA 27l. Características dos hfbridos I3R 303 c IlR J04, lançados
pelo CNI'Ms em 1'JK& Sele Lagoas,MG, 1'J'J2

Características IU{ 303 HR 304

Sigla antes do lançamento
Origem genética
Ciclo: Florescímento

Maturação
N'--, da planta
r;,--_ de panícuta
Alongamento do
pedünculo
Cor do grão
Cor do endospenna
Tipo do endosperma
PeSQmédio de 100 grãos
Acamamento
Reação 11 doenças:

antracnose
helmin IOhosporiose
oercõspora
íerrugem

Rendimento médio: verão
sucessão

População recomendada
Quantidade de sementes
Regiões de recomendação

CMSXS 351 CMSXS 350
HROO7Ax BR012R /3ROOIAx BR012R
64 dias (>1dias
125 dia, 1111dias
165 em 130 em
semi-aberta semi-aberta

ZOem
vermelho
amarelo
semiduro
3,4 g
resistente

MR--
R
MR
s
ó,9f/h.a
5,61/ha
150-210 mil pVha
I!-IO kglha
5, SE, CO

15 em
vermelho
amarelo
scmiduro
3,5 g
resistente

MR
MS
M5
MS
5,lIl/ha
5,7 Ilha
150-2JO mil pVha
11-10kg/lla
S. SE, CO

-MR. moderadamente resistente; R • resistente; MS - moderadamente sus-
eepweí; S - suscepuvel;

--Grãos sem \cala e sem tanino

TABELA 273. Ciclo de reprodução de linhagens c "splil" para produção
- dos híbrstos BK 303 e BR 304_ 19!!6187, CNPMS, Sete

ugoas,MO, 1992

Fíorescimcnto (dias)
------

l.oclIVData de Plantio
LinJlagen& e

S. Lagoas S. Lagoas Capin6polis JanaübahJbridos
1/12/86 613fírT 15f3/87 23f3/87

BR OOlB 78 73 52 63
DR 00713- 81 74 58 ó4
BR 012R 88 86 61! 70

; "Spln" p81l1
, produzir;

12 10 6UR303 7
BR 304 10 13 16 7

-Unhagem com presença de arisla na pank:uia


