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Cenoura para sistema orgânico de produção



BRS Paranoá é uma cultivar de cenoura de verão
desenvolvida especialmente para sistemas orgânicos
de cultivo. Suas raízes têm diâmetro médio de 3 cm,
comprimento entre 18 e 20 cm, são lisas e retas, o
que propicia maior rendimento agronômico se
comparada com materiais convencionais de cenoura.
Além disso, possui elevada resistência à queima-das-
folhas e tolerância ao nematoide-das-galhas. As
raízes são de coloração alaranjada intensa bem
distribuída por toda extensão da raiz o que dó ao
produto uma ótima aparência visual.

Origem
BRS Paranoá tem como origem a cultivar Brasília. Ao
longo de 28 anos raízes com melhor padronização
comercial foram selecionadas e recombinadas em
sistema convencional de cultivo visando obter uma
população melhorada em relação a produtividade,
qualidade de raízes e resistência a doenças. O
resultado foi uma população estabilizada e com
padrão de raízes semelhante ao do tipo "Nantes".
Desde 2006 a BRS Paranoá foi avaliada em testes de
validação no sistema orgânico de produção em
diferentes localidades do Brasil se destacando por sua
produtividade e estabilidade.

Características
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A cultivar BRS Paranoá é
indicada para plantio entre
outubro a março em todas as
regiões produtoras de cenoura
do Brasil. A colheita tem início
90 dias após a semeadura e se
estende até 120 dias. A cultivar
é adaptada para o sistema
orgânico, com tolerância ao
ataque da queima-das-folhas e
nematoides-das-galhas. O
estande recomendado é de até
500 mil plantas por hectare,
para favorecer diâmetro e
comprimento adequado à
comercialização. Em ensaios de
competição de cultivares, a
BRS Paranoá se mostrou
superior às cultivares
disponíveis no mercado por
apresentar maior rendimento
comercial em sistemas
orgânicos, superando 40 t/ho
de raízes comercializáveis.

Sementes
A Embrapa Produtos e Mercado emitirá edital
público específico para celebração de contratos
de parceria para produção e comercialização
de sementes desta nova cultivar de cenoura.


