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CENO URA 'BRASIÜA'

'Brasilia'<é uma nova cultivar de cenoura para o cultivo de verão, desenvolvida pelo Centro Nacional de Pesquisa
de Hortaliças (CNPH) da EMBRAPA, Brasília, DF, com a
colaboração do Departamento de Genética da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" da USP, Piracicaba,
SP. A nova cultivar foi avaliada junto a produtores da região
do Distrito Federal, por 3 anos, obtendo-se excelentes resultados. Atualmente, a cultivar já está difundida em grande
parte do território nacional e as informações que chegam
dos produtores, para o CNPH, dão conta de que ela tem-se
comportado muito bem, nas condições climáticas para as
quais foi criada.

Uso e adaptação
'Brasília' é recomendada para a semeadura durante os
meses de outubro a maio, nas regiões Centro-oeste, Norte e
Nordeste; e de dezembro a abril, nas regiões Sudeste e Sul
do Brasil.

Sementes

o CNPH-EMBRAPA manterá e multiplicará estoque
genético de sementes da nova cultivar. Algumas indústrias
de sementes já estão produzindo sementes fiscalizadas da
cenoura 'Brasília', que podem ser adquiridas no comércio
especializado.

Origem
'Brasília' é uma cultivar de polinização aberta, selecionada a partir de uma população de cenoura 'Nacional'
(CNPH-CEN I), coletada pelos pesquisadores do CNPHEMBRAPA, em 1976, no município de Rio Grande, RS. O
método de seleção utilizado na obtenção da nova cultivar
foi o de seleção recorrente, baseada no desempenho de progênies de meio-irmãos, tendo sido completados quatro ciclos de seleção antes do seu lançamento.

Descrição
'Brasília' apresenta folhagem vigorosa, com coloração
verde-escura e porte médio de 25 a 35 em de altura. As raízes
são cilíndricas (vide foto), com coloração laranja-clara variável e baixa incidência de ombro verde ou roxo. As dimensões médias das raízes variam de 15 a 20 em de comprimento por 2 a 3 em de diâmetro. O ciclo, da semeadura à colheita, é de 85 a 100 dias. Apresenta resistência ao calor,
boa resistência de campo à Requeima de Alternaria (Alternaria dauci (Küehn) Graves & Skolko) e resistência ao pendoamento nas semeaduras de outubro a fevereiro. A cultivar
apresenta produtividade média de 30 t/ha.
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