RELAÇÃO FOLHA/COLMO
Proporção

Aveia preta precoce

1,5:1

IAPAR 61

2,7:1

IPR 126

4,4:1

IPR Suprema

15,0:1

SUGESTÃO DE
SEMEADURA
Para produção de forragem
• Épocas de semeadura: abril e maio para
as regiões Norte e Oeste do Paraná; de
março a maio para a região Sul do Paraná
e demais estados do Sul do Brasil
• Espaçamento: 0,17 m
• Densidade de semeadura: 280 sementes
puras viáveis/m2
• Gasto aproximado de sementes: 60 kg/ha

A cultivar está registrada no Registro
Nacional de Cultivares (RNC/MAPA)
sob o nº. 29.873.
Sementes podem ser adquiridas de
empresas produtoras parceiras do IAPAR.
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Excelência na produção de forragem
de qualidade e ciclo supertardio

INFORMAÇÕES
www.iapar.br | comercial@iapar.br
(43) 3376-2482

Para produção de sementes
• Épocas de semeadura: final de março a
junho (semear no início do período em
regiões com inverno mais seco)
• Espaçamento: 0,17 m
• Densidade de semeadura: 230 sementes
puras viáveis/m2
• Gasto aproximado de sementes: 50 kg/ha

AVEIA BRANCA
FORRAGEIRA
IPR SUPREMA

SEMENTES

Rod. Celso Garcia Cid, km 375 Londrina - PR CEP 86047-902 (43) 3376-2000 www.iapar.br

DEZEMBRO/2016 - Tiragem: 5.000 exemplares

Genótipo
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IPR SUPREMA
IPR Suprema é indicada para
uso como forrageira visando a
intensificação da produção animal
a pasto e sistemas de integração
lavoura-pecuária.

CARACTERÍSTICAS
AGRONÔMICAS
• Apresenta ciclo de florescimento muito
tardio (aproximadamente 145 dias),
possibilitando a produção de forragem de
qualidade por mais tempo, ampliando o
período de pastejo/corte na estação fria
e até a primavera, quando as forrageiras
tropicais ainda não iniciaram o crescimento
• Teor de proteína bruta na folha: 20-23%
• Possui hábito de crescimento prostrado e
altura média de 1,05 m no florescimento
• Excelente produção de matéria seca,
alta capacidade de rebrota, excelente
perfilhamento e ótima relação folha/colmo.
Pode ser utilizada em cortes sucessivos
mecanizados ou em até 8 ciclos de pastejo
• Ideal para sistemas de integração lavourapecuária, pois suas raízes profundas e
abundantes auxiliam no condicionamento
físico do solo
• Apresenta rendimento de sementes em
torno de 900 kg/ha e peso médio de mil
sementes de 22 gramas

REAÇÃO A DOENÇAS

MANEJO DO PASTEJO

• IPR SUPREMA é suscetível à ferrugem
da folha e moderadamente resistente às
manchas foliares
• Para controle da ferrugem deve ser realizado
pastejo ou corte quando surgirem as primeiras
pústulas na área foliar
• A infestação de pulgões pode transmitir
virose (Vírus do Nanismo Amarelo da
Cevada – VNAC) e prejudicar o rendimento
de matéria seca e de sementes

O primeiro pastejo deve ocorrer quando a
aveia apresenta disponibilidade de 1,0 kg de
matéria verde fresca por metro quadrado. A
suspensão do pastejo da aveia IPR Suprema
deve ocorrer quando a altura mínima atinge
8-15 cm de altura ou resíduo foliar de 20-25%.

RENDIMENTO
FORRAGEIRO

(Três a seis cortes sucessivos
até o florescimento)
Matéria seca
(kg/ha)¹

Porcentagem
relativa

Aveia preta precoce

3.376

100

IAPAR 61

4.176

124

IPR 126

4.271

127

IPR Suprema

4.431

135

Genótipo

Resultados médios adaptados* de dois anos, em quatro
estados (RS, SC, PR e SP).
*Ensaio Nacional de Aveias Forrageiras, 2013 - Análise
Conjunta. In: Reunião da Comissão Brasileira de Pesquisa
de Aveia, 34, 2014, Passo Fundo. Anais... Castro: Fundação
ABC, 2014, 1 CD-ROM.
*Ensaio Nacional de Aveias Forrageiras, 2014 - Análise
Conjunta. In: Reunião da Comissão Brasileira de Pesquisa
de Aveia, 35, 2015, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre:
UFGRS, 2015.
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