primeiras variedades de milho
com alta qualidade proteica (OPM)
foram desenvolvidas, na decada de
70, pelo Centro Internacional de
Melhorarnento de IV Ifho e Tl'igo
(CIMMYT), localizado no Mexico. Em
1983, a Embrapa Milho e Sorgo introduziu 23 dessas variedades e iniciou,
no Brasil, um programa de melhoramento de milho OPM, que e, atual'mente, um dos maiores do mundo.
I

o

mi.lho BR 2121 e 0 pr,imeiro
hibrido duplo de alta qualidade proteica desenvolvido pela Embrapa Milho
e Sorgo, Apresenta cicio precoce, elevado poten.cial' de produtividade e tem
como varitagem graos com teores
medios' dos aminoacidos essenciais,
triptofano {b,09%) e Iisina (0,40%),
50%
superiores aos do milho
,
comum, Alem disso, esse
jl~

.

milho possui excelente valor energetico (4,5% de 6Ieo).
Devido ao seu maior valor biol6gico, a protefna dos graos do BR
2121 e melt,or aproveitada pelo
organismo humano e de animais
monogastricos, como suinos, aves,
peixes e eqOideos.

o

Premio Nobel da Paz, Dr.
Norman E. Borlaug (foto), considera
que cultivares de milho QPM, como 0
BR 21121, podem mudar muitos dos
conceitos de nutri<;ao e se constituirem num alimento essenciaI para
popula<;oes carentes,
Boas caracteristicas agron6micas e 'melhor qualidade proteica
fazem do BR 2121 uma excelente
opc;:ao para produtores e consumidores.
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BR 2121 . HiBRIDO DUPLO

ALTA QUALIDA
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produtividade (ensaios)

6,4 tlha

, reeornendada

50 rnil plantas/ha

5 doenyas
:osphaeria maydis
ugem polysora
ugem branca
ugem comum
acnose
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0,09
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