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nova cultivar de pimenta do tipo
biquinho BRS Tui é uma das

ais novas tecnologias apresen-
tadas pela Embrapa. A cultivar apresen-
ta alta produtividade e uniformidade, re-
sistência a doenças e frutos muito doces,
crocantes e aromáticos, tendo potencial
para o mercado de consumo fresco e para
o processamento na forma de conservas,
geleias, azeites e vinagres aromatizados.
Ela atende o segmento de mercado que
procura materiais com menos picância,
mas com sabor e aroma acentuados.

Outra possibilidade da pimenta BRS
Tui é seu uso como planta ornamental,já
que seus frutos possuem cor laranja-claro
e são bem decorativos. É a primeira culti-
var de pimenta biquinho da cor salmão
disponível no mercado brasileiro, portan-
to, há grande potencial de impactar a ca-
deia produtiva que busca o desenvolvi-
mento de produtos diferenciados para
atender novos nichos.
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A cultivar de pimenta do tipo biqui-
nho BRS Tui apresenta resistência a ne-
matoide-das-galhas (Meloidogyne incog-
nita), resistência intermediária ao oídio
(Oidiopsis sicula) e à mancha bacteriana
(Xanthomonas euvesicatoria e X. gardne-
ri) e tolerância em campo a importan-
tes viroses de pimentas (GRSV, TCSV,
PepYMVe PVY).

BRS Tui produz, em média, 30 t/ha
de frutos nas condições da região cen-
tro-oeste do Brasil, em seis meses de co-
lheita, em espaçamento de 1,2 m entre
linhas x 0,35 m entre plantas, com uma
população de 23 mil plantas/ha.

Diferencial

Como diferenciais, ao desenvolver essa
pimenta a Embrapa buscou disponibilizar
ao mercado uma cultivar do tipo biquinho
doce de coloração laranja claro, diferente
das demais cultivares disponíveis no mer-
cado, com um forte potencial em atender

novos nichos que buscam o desenvolvi-
mento de produtos diferenciados à base
de pimentas.

Desenvolvida pelo programa de me-
lhoramento genético de Capsicum da Em-
brapa Hortaliças, a pimenta BRS Tui deve
ser disponibilizada em breve em edital de
oferta pública para contratação de empre-
sas interessadas na multiplicação e comer-
cialização de sementes.

A BRS Tui atende tanto o mercado de
frutos frescos como de processamento, na
forma de conservas,geleias, azeites e vina-
gres aromatizados. Pelo fato dos frutos se-
rem doces, a nova cultivar também atende
aos consumidores que não consomem pi-
mentas devido ao seu ardor, podendo ain-
da ser utilizada como pimenta ornamental.
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A pesquisa levou oito anos para con-
cluir o desenvolvimento da cultivar BRS
Tui e encontra-se em fase de licenciamen-
to, para então ser disponibilizada ao se-
tor produtivo.
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