
VARIEDADES 
EM DESENVOLVIMENTO
Estas variedades recentemente registradas estão passando 
por uma propagação de sementes e desenvolvimento  
do mercado comercial. Entre em contato com o distribuidor 
de sementes para obter oportunidades de experimentar 
essas novas variedades promissoras.

O CMBTC E SEUS  
MEMBROS 
RECOMENDAÇÃO
Conversar com o representante de 
sua empresa de grãos, operadores de 
elevadores locais, empresas de malte ou 
a empresa de sementes representativa 
sobre oportunidades para crescer  
e comercializar cevada para malte.

Usar sementes certificadas para garantir 
a pureza varietal, reduzir a incidência  
de doenças e aumentar a probabilidade 
de seleção para o malte.

Explorar oportunidades para contratar  
a produção de variedades de cevada 
para malte em sua área.

cmbtc.com

VARIEDADES RECOMENDADAS

Para consultas, favor contatar a CMBTC pelo e-mail cmbtc@cmbtc.com ou ligue para 204-984-4399.

@MaltAcademy@canadianbarley

VARIEDADE DISTRIBUIDOR DE SEMENTES

CDC Churchill SeCan

AB BrewNet SeedNet

AAC Prairie CANTERRA SEEDS

VARIEDADE DISTRIBUIDOR DE 
SEMENTES

COMENTÁRIOS DE 
MERCADO PRODUÇÃO

AAC Connect CANTERRA SEEDS Demanda crescente Cresente

CDC Fraser SeCan Demanda crescente Cresente

CDC Copeland SeCan Demanda estabelecida Decrescente

AAC Synergy FP Genetics Demanda em declínio Estável

VARIEDADES DE CEVADA PARA 
MALTAGEM RECOMENDADAS

TM

A LISTA RECOMENDADADA DO CENTRO TÉCNICO DE MALTAGEM CANADIANA (CMBTC) fornece aos 
produtores com indicação de quais variedades de cevada para malte têm o maior potencial para seleção e 
comercialização. Cada variedade da lista recomendada foi testada em escala piloto na CMBTC e todas exibem 
boas características de maltagem e de fabricação de cerveja. Todas as variedades da lista estão registradas na 
Agência Canadense de Inspeção de Alimentos (CFIA).1

2023-2024

Além das variedades listadas, há também oportunidades de contratação 
para o seguinte: AC Metcalfe; CDC Bow (SeCan); Legacy; CDC Copper  
(FP Genetics); Bill Coors 100 (Stamp Seeds); CDC PlatinumStar;  
CDC GoldStar (CANTERRA SEEDS).

As variedades da lista recomendada são encomendadas para refletir as 
quantidades estimadas selecionadas no ano anterior.2

1 As variedades desta lista recomendada são destinadas 
principalmente ao oeste do Canadá e, portanto, podem não refletir 
variedades registradas de cevada para malte com maior potencial 
para seleção e comercialização no leste do Canadá.

2 https://www.grainscanada.gc.ca/en/grain-quality/variety-lists/
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Distribuição de variedades de cevada para malte como porcentagem (%) da área 
semeada com cevada para malte no oeste do Canadá em 2022. Fonte: CGC  
(com base em dados de agências de seguro de colheitas provinciais).


