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Dados Técnicos

BANANA
BRS CONQUISTA

Características do fruto

Sabor peculiar da cultivar, casca fina de coloração
amarelo-clara, polpa de coloração creme, bom equilíbrio
entre açúcares e ácidos, com agradável e proeminente
aroma. Peso médio de 90g e alta resistência ao
despencamento.

Origem

Cultivar desenvolvida no campo experimental da Embrapa
Amazônia Ocidental, em Manaus - Amazonas.
Primeira cultivar de bananeira a receber o certificado de
proteção no Brasil sob o N° 01096.

Resistência às doenças
Apresenta resistência à Sigatoka-negra (principal doença
da bananeira), Sigatoka-amarela e ao Mal do Panamá.
Baixa incidência de brocas e nematóides.

Produtividade
Sua produtividade em áreas de validação em nível nacional
atingiu 48 toneladas por hectare no segundo ano de
produção, em densidade com 1.666 plantas por hectare, no
espaçamento de 3,0 x 2,0 m.
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Outras características importantes

Peso médio
do cacho....... 29 kg

Peso médio
das pencas........ 2,25 kg

Número médio
de pencas por cacho............... 13

Número médio
de frutos por cacho.............................................................. 326

Número de folha viáveis no
florescimento.......... 13 - 15

Número de folhas
viáveis na colheita :........................... 8 - 9
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~Região de adaptação

Há indicadores da adaptação
da cultivar em todos os locais
onde se plantam outras
cultivares de bananeira,
tendo como base as áreas de
avaliação com abrangência
nacional. O plantio pode ser
efetuado em qualquer época
do ano ( quando irrigado), em
diferentes tipos de solo.

O seu desenvolvimento na
região Sul (áreas sujeitas a
geadas) tem sido satisfatório.
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