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O trigo (Triticum aestivum L.) representa uma das principais espécies consumidas 

mundialmente, dominando a produção e o comércio de grãos. Em países de baixa a média renda, 

ocupa a segunda principal fonte de calorias, atrás apenas do arroz, representando 

aproximadamente 50 bilhões de dólares em negócios efetivados mundialmente. A instabilidade 

de rendimento associado à qualidade industrial, são os principais problemas observados na 

cultura do trigo cultivado nas tradicionais regiões produtoras do Brasil. A cultivar ORS 1401, 

com número 33102 no Registro Nacional de Cultivares, foi originada do cruzamento 

Abalone//ORL 99075/Ônix, realizado pela OR Sementes em 2004/2005. As sementes F1 foram 

semeadas em 2005 em telado em Passo Fundo, resultando sementes F2, sendo estas semeadas em 

campo, no ano de 2006 em Coxilha/RS, no qual foram selecionadas plantas pelo método 

genealógico. Os mesmos procedimentos foram adotados para as gerações F3 e F5 nos anos de 

2007 e 2008, enquanto que as gerações F4 e F6 foram apenas avançadas em telado, nos verões de 

2006/2007 e 2007/2008. No inverno de 2009, foi semeado como geração F7 em campo, sendo 

colhida em massa, dando origem a linhagem ORL 090475 com a genealogia N-33614-3U-2U-

0T-4U-0T-0U, que possibilitou no inverno de 2010, sua primeira avaliação em uma coleção 

preliminar. Os Ensaios de Valor de Cultivo e Uso foram conduzidos sob delineamento em blocos 

completamente casualizados com quatro repetições em parcelas constituindo quatro metros de 

comprimento com sete linhas espaçadas 0,17m nas regiões homogêneas de adaptação tritícolas 

do Paraná 1, Santa Catarina 1 e 2 e Rio Grande do Sul 1 e 2 nos anos de 2012 e 2013. Os 

rendimentos médios obtidos foram superiores as duas melhores testemunhas com 11,0%, 8,3%, 

7,7% e 2,3% nas regiões do Paraná 1, Santa Catarina 1, Rio Grande do Sul 2 e Rio Grande do 

Sul 1, com rendimentos médios de 6083 kg.ha
-1

, 4157 kg.ha
-1

, 4749 kg.ha
-1

 e 5751 kg.ha
-1

, 

respectivamente. Em relação às doenças que ocorreram nas regiões e anos de avaliação, a 

cultivar ORS 1401 apresentou moderada resistência para Drechslera tritici-repentis, resistência 

durável de planta adulta para Puccinia triticina, resistência para Blumeria graminis f.sp tritici, 

moderada suscetibilidade para o VMCT moderada resistência para Gibberella zeae. A ORS 1401 

apresenta alto teor de glúten, variando os valores alveográficos (W) de 285 a 464 x 10
-4

J, relação 

de P/L de 1,10 a 2,50. Os valores de Estabilidade variaram de 10,4 a 20 minutos, enquanto que o 

valor médio do Número de Queda é de 348,8 segundos. Assim, ORS 1401 é classificada como 

trigo pão com potencial para trigo melhorador. Portanto, a cultivar ORS 1401 representa uma 

importante alternativa na viabilidade econômica para a triticultura, garantindo para a indústria 

moageira grãos de qualidade para Trigo Pão com potencialidades para Trigo Melhorador. 
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