Características

Trigo BRS Albatroz
•
•
•
•

Ampla adaptação regional
Bom potencial produtivo
Boa sanidade
Boa resistência ao acamamento

A cultivar BRS Albatroz apresenta, nas três regiões tritícolas do Paraná,
uma força de glúten de média a alta, sendo uma boa opção para o
fabrico do tradicional
pão francês. Juntamente
com essa característica,
a cultivar
apresenta
uma boa sanidade
geral, com ênfase para a
resistência ao oídio e a manchas foliares. Tem ampla adaptação geográfica e não apresenta limitações quanto à data de semeadura, desde que
respeitadas as épocas recomendadas
pela pesquisa, para cada região.
Em função da sua boa resistência
ao acamamento
e capacidade
de
perfilhamento,
é particularmente
indicada para áreas de alta fertilidade,
onde pode resultar em excelentes produtividades.

Cruzamento:
BR 35/Klein H 2860 U 12100llSonora 64/BR 23
Ciclo: Médio
Espigamento:
média de 72 dias
Maturação de colheita: média de 128 dias
Reação ao alumínio: moderadamente
tolerante
Acamamento:
resistente
Debulha natural: resistente
Germinação
pré-colheita:
moderadamente
suscetível

Classe comercial
Trigo Pão

Qualidade industrial
Média de Forçade Glúten (W)
Região I: 254
Região li: 282
Região 111: 316

Média de Balanceamento do Glúten (P/L)
Região I: 0,9
Região li: 1,1
Região 111: 0,9

Mais informações: www.cnpso.embrapa.br

Densidade de semadura
43 a 51 sementes viáveis/metro
250 a 300 sementes viáveis/m"

linear

Espaçamentoentre linhas de 17 cm

Informações adicionais
Textura: grão muito duro (índice de dureza 87)
Coloração do grão: vermelha
Altura média: 90 cm
Peso médio do hectolitro (PH): 79 kg/hl
Peso médio de mil sementes (PMS): 33 g

Regiões de adaptação
Regiões I, li e 111 do Paraná
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Ferrugem da folha
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majestoso planador que pode chegar a~
até 12 kg e ter uma envergadura
de
mais de três metros. Distribui-se
por
toda a extensão do Oceano Antártico
do Oceano Pacífico.

www.bicodocorvo.com.br/animais/aves/albatroz

e www.cs.mcgill.ca
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