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Cultivares de 
soja na Dinapec

Pesquisa avança nas cultivares

www.teciber.cOm

A Embrapa apresenta durante 
Dinapec, de 11 a 13 de março, 
em Campo Grande, seu por-
tfólio de cultivares de soja para 
a região meridional do Brasil. 
Serão demonstradas cultivares 
de soja transgênicas e conven-
cionais. 
    De acordo com o chefe-geral 
da Embrapa Soja, Jose Rena-
to Bouças Farias, “a Embrapa 
passou por profunda reformu-
lação em seu programa de me-
lhoramento e hoje seu portfó-
lio está completo e com nova 
arquitetura de plantas” Entre 
as novidades do programa es-
tá a BRS 1001IPRO, a primeira 
cultivar de soja dessa parceria 
com a tecnologia Intacta RR2 

mento e pode ser cultivada 
em altitudes mais elevadas, 
respeitando a densidade de 
semeadura para cada região”.
   Com relação à BRS 360RR, 
Barbosa de Oliveira diz que é 
cultivar transgênica com tole-
rância ao glifosato, apresenta 
crescimento indeterminado e 
alto potencial produtivo, com 
melhor desempenho em áre-
as com altitudes menores que 

PRO™. A novidade é indicada 
para MS, SC, PR, SP. 
   Durante o evento, os produ-
tores conhecerão também as 
características da BRS 388RR 
que é um pré-lançamento e 
chegará ao mercado na pró-
xima safra. Hoje, tanto a soja 
convencional como a primei-
ra geração de transgênicos 
(RR1) são opções viáveis para 
que o produtor consiga com-
binar uma boa produção com 
excelente rentabilidade, pois 
nos dois segmentos não há 
pagamento de taxa adicional. 
     Os pesquisadores da Em-
brapa também irão apresen-
tar aos visitantes da feira as 
características BRS 359RR. O 

pesquisador Arnold Barbosa 
de Oliveira explica que é uma 
soja precoce, transgênica, 
com resistência ao glifosato.  
“A partir do final de setem-
bro e início de outubro essa 
soja já pode ser semeada e, 
consequentemente, poderá 
ser colhida mais cedo, carac-
terística interessante para os 
produtores que realizam a 
segunda safra de milho safri-
nha”, reforça. 

Essa cultivar é indicada pa-
ra o oeste, norte e noroeste do 
Paraná, o centro-sul e oeste 
de São Paulo, o sul, centro-
sul, sudeste e centro-oeste do 
Mato Grosso do Sul, sudoeste 
e sudeste de Goiás, e as regiões 
do triângulo e alto Paranaíba, 
em Minas Gerais. Além disso, 
é uma cultivar competitiva em 
produtividade, além de ter um 
pacote sanitário muito bom, 
sendo resistente às principais 
doenças. “É também relati-
vamente tolerante ao acama-

600 metros. Sua semeadura 
antecipada aliada à precoci-
dade favorece a melhor época 
da segunda safra de milho. É 
indicada para o oeste e o nor-
te noroeste do Paraná, para o 
centro sul e oeste de São Pau-
lo e sul, centro-sul e sudoeste 
do Mato Grosso do Sul. “Em 
termos fitossanitários é resis-
tente às principais doenças da 
soja”, destaca.

A CONVENCIONAL
A BRS 284 tem alta capacida-
de produtiva, ciclo de matu-

ração precoce, crescimento 
indeterminado e porte ade-
quado. Essas características, 
segundo a Embrapa, permi-
tem a semeadura a partir de 
5 de outubro, viabilizando o 
plantio do milho safrinha em 
época oportuna. A cultivar é 
indicada para o Paraná, São 
Paulo, meio-oeste, serra geral 
e centro norte de Santa Catari-
na e Mato Grosso do Sul. 

As inscrições para a 1ª Prova 
Brasileira de Produção de Lei-
te a Pasto de Novilhas da Raça 
Gir Leiteiro, a ser realizada no 
Centro de Transferência de 
Tecnologias de Raças Zebuí-
nas com Aptidão Leiteira (CT-
ZL), fazenda experimental da 
Embrapa Cerrados, no Gama 
(DF), estão abertas a partir de 
15 de fevereiro.
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Depois de 5 anos de negocia-
ções de protocolos sanitários, 
a ABS Pecplan teve autorização 
para exportar material genéti-
co para a Índia. Na 1ª remessa, 
foram enviadas mil doses de sê-
men de zebu brasileiro  ao país 
que é o berço da espécie.

expozebu Chuvas destroemsêmen para a índia soja no bolsão

Estão abertas até o dia 27 de abril 
as inscrições de animais para a 81ª 
ExpoZebu, que  ocorre entre os dias 
03 e 10 de maio, no  Parque Fernan-
do Costa,  em Uberaba (MG). Os 
interessados devem realizar sua 
inscrição no site oficial da ABCZ 
(www.abcz.org.br)

A destruição de pontes e es-
tradas em Caarapó, em plena 
colheita da soja, está preocu-
pando produtores e autorida-
des do município. O assunto 
foi levado, com urgência, a re-
presentantes do governador 
Reinaldo Azambuja.

Soja sendo produzida no Bol-
são? Sim, pode acreditar e com 
alta produtividade. No dia 06 de 
março, quem tiver interesse em 
saber como, deve ir ao Dia de 
Campo na Fazenda São Mateus. 
No evento,  informações sobre 
gestão, aumento de produtivida-
de e também tudo sobre o sistema 
de integração lavoura, pecuária e 
floresta que garantiu o sucesso do 
projeto.


