GUIA DE HÍBRIDOS
VERÃO – SUL
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Com 70 anos de história e pioneirismo no desenvolvimento de sementes híbridas de milho,
a Sementes Agroceres é uma marca comprometida com a valorização e a evolução dos agricultores
e do agronegócio.
A empresa acredita que a produtividade está relacionada a um desempenho contínuo e consistente,
por isso, possui um portfólio de produtos e tecnologias adequado às necessidades dos agricultores.
Parte da história do campo de um país com vocação agrícola, a Sementes Agroceres foi pioneira
ao lançar, em 1945, o primeiro híbrido de milho nacional e tem, hoje, um completo portfólio de
sementes de milho e sorgo, com mais de 60 produtos e com as mais avançadas tecnologias.
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1. 70 ANOS DA SEMENTES AGROCERES

SEMENTES AGROCERES.

1970

HÁ 70 ANOS CRESCENDO
COM VOCÊ.

A Sementes Agroceres
esteve ao lado do
agricultor nos últimos 70
anos, sempre oferecendo
um portfólio completo
de híbridos que evolui
com a tecnologia e com
as necessidades do
agronegócio.
Agora, queremos relembrar
os momentos mais
importantes e convidar
você a estar junto com a
gente nos novos capítulos
dessa história.
Que os próximos 70 anos
ao seu lado sejam ainda
melhores.

Ataque da doença
helmintosporiose
dizimando plantações de milho
no Brasil e nos EUA, em 1969

1996
ANTÔNIO SECUNDINO
traz para o Brasil
100 linhagens de milhos

1945

AG 9010

CRIAÇÃO DA
“AGROCERES

RESPONSÁVEL PELA
CONSOLIDAÇÃO DA
SAFRINHA, HOJE PRINCIPAL
SAFRA DE MILHO DO PAÍS

LTDA.”

20% a 50%
a mais de
produtividade
sobre as
variedades
tradicionais
1º híbrido
comercial do Brasil,
lançando um dos
principais vetores da
tecnificação da cultura

INVENÇÃO DO
“LADO A LADO” E INÍCIO
DA VENDA TÉCNICA
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1º híbrido superprecoce,
revolucionando o mercado
brasileiro

1937

NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE

2 MILHÕES
DE SACAS DE MILHO
PARA NÃO DISSEMINAR
A DOENÇA NO BRASIL

2014

2015

Único produto do mercado
que traz ao agricultor a
proteção para três problemas
distintos

RENOVAÇÃO DE

2008
1ª geração de híbridos
de milho resistente a
lepidopteros e pragas da cultura

35% DO
PORTFÓLIO
NOS ÚLTIMOS 3 ANOS

Proteção da raiz à espiga

2010

1º híbrido com a segunda
geração de biotecnologia

Proteção
contra
lagartas
Eficiência
no manejo
de plantas
daninhas

AG 9025
(AG 9025 PRO3)

AG 9000
(AG 9000 PRO3)

Proteção
contra larvaalfinete

2012

AG 8780

AG 8677

AG 8690

AG 8500

AG 9030

AG 8676

AG 7098

AG 8580

AG 8544

Nova tecnologia
de tolerância a glifosato e
proteção contra lagartas

SEMENTES AGROCERES
É ELEITA, PELA 17ª VEZ
CONSECUTIVA, A EMPRESA

TOP OF MIND
NO SEGMENTO DE
SEMENTES NO BRASIL

Em 2015, a Sementes
Agroceres completa 70 anos
de história ao lado
do agricultor.
E, para comemorar esse
capítulo tão importante,
estamos preparando
uma série de novidades
especiais.
Tudo para que a gente
continue crescendo
junto com você
pelos próximos 70 anos.
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2. BIOTECNOLOGIAS
A biotecnologia agrícola utiliza métodos modernos que permitem aos cientistas transferirem, com segurança e
precisão e de uma forma antes impossível, genes de interesse que conferem características desejadas, conhecidas com
antecedência, como acontece no melhoramento genético clássico.
A transgenia permite um melhoramento “pontual” por meio da inserção de um ou poucos genes e da consequente
expressão de uma ou mais características desejáveis. Esse trabalho tem viabilizado o desenvolvimento de produtos
de ponta.
Hoje, a biotecnologia é aplicada no desenvolvimento de plantas tolerantes a herbicidas ou resistentes a pragas
que afetam as lavouras. As plantas desenvolvidas pela biotecnologia facilitam o manejo agrícola, reduzindo custos e
ampliando os ganhos do produtor, além de facilitar e flexibilizar o controle de plantas daninhas e pragas, contribuindo
para melhorar a qualidade das plantas. Além disso, a biotecnologia traz benefícios para o homem, como o crescimento
da oferta de alimentos, o desenvolvimento de alimentos mais saudáveis e a preservação ambiental, com a redução da
aplicação de agrotóxicos e do uso de combustíveis nas lavouras.

CONFIRA ABAIXO AS PRAGAS-ALVO DE CADA TECNOLOGIA DA FAMÍLIA VT PRO DISPONÍVEIS
NOS HÍBRIDOS DA SEMENTES AGROCERES

LANÇAMENTO

VT PRO 2

TM

Lagarta-do-Cartucho
(Spodoptera frugiperda)
Broca-do-Colmo
(Diatraea saccharalis)
Lagarta-da-Espiga
(Helicoverpa zea)
Lagarta-Elasmo
(Elasmopalpus lignosellus)
Larva-Alfinete
(Diabrotica speciosa)
Lagarta-Rosca
(Agrotis ipsilon)
Tolerância
ao Glifosato
Tolerância
ao Glufosinato
Proteínas Bt,
presentes na tecnologia
Refúgio

Cry1A.105
Cry2Ab2

Cry1A.105
Cry2Ab2

Cry1A.105
Cry2Ab2
Cry3Bb1

10%

10%

10%

Programa de boas práticas agrícolas:
Verifique o nível de infestação na cultura e, caso atinja os níveis de ação, utilize medidas adicionais do Manejo Integrado de Pragas.
Siga as orientações contidas na embalagem do produto visando otimizar a eficiência das tecnologias ao longo do tempo.
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3. TECNOLOGIA VT PRO3

A primeira e única tecnologia com proteção da raiz à espiga.
VT PRO3 é a primeira e única tecnologia do Brasil que combina a inédita proteção da raiz do milho contra Diabrotica
speciosa (larva-alfinete) e proteção contra as lagartas da parte aérea, além de maior flexibilidade no manejo de plantas
daninhas.

PROTEÇÃO

PROTEÇÃO

CONTRA PRAGA DE RAIZ

CONTRA LAGARTAS

Proteína Bt
específica contra
a larva-alfinete,
praga que ataca
a raíz do milho,
diminuindo sua
capacidade de
absorção de água
e nutrientes,
podendo reduzir
o potencial
produtivo da
lavoura.

Dois modos
distintos de
ação protegem
a lavoura
contra lagartado-cartucho,
broca-do-colmo,
lagarta-da-espiga
e lagarta-elasmo.

MAIOR FLEXIBILIDADE

NO MANEJO DE

PLANTAS DANINHAS

Eficiência,
facilidade e
praticidade
proporcionadas
pela tecnologia
Roundup Ready
Milho 2 no
controle de
plantas daninhas.
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4. CONHEÇA OS LANÇAMENTOS DA SEMENTES AGROCERES

AG 8780

ALTO POTENCIAL PRODUTIVO
E ESTABILIDADE PARA O
VERÃO DO SUL.

CONHEÇA MAIS SOBRE OS BENEFÍCIOS DO AG 8780
Alto potencial produtivo com estabilidade
O AG 8780 é nossa principal recomendação para agricultores que buscam performance consistente para o sucesso do seu
negócio. Além do elevado peso de grãos e alto potencial produtivo, o AG 8780 proporciona maior segurança de retorno do seu
investimento devido a sua estabilidade comprovada em anos de pesquisa, em diferentes ambientes e épocas de plantio.
Qualidade de grãos e de colmo
Em um negócio em que seu resultado fica exposto a diversas intempéries climáticas, a escolha de um híbrido que possa reduzir
esses riscos é fundamental. O AG 8780 apresenta tolerância às principais doenças que afetam o colmo e os grãos, como a Diplodia,
resultando em menor risco de quebramento e grãos ardidos e, consequentemente, proporcionando resultados melhores e baixo
risco.
Tecnologia PRO3
Você pode optar pelo AG 8780 com a inovadora tecnologia VT PRO3, a única tecnologia com proteção contra lagartas de parte
aérea, larva-alfinete e tolerância ao glifosato, garantindo proteção da raiz à espiga.
Estabilidade produtiva do AG 8780 vs. testemunha em diferentes locais – Safra verão 2013/2014
Produtividade média (kg/ha) • Umidade na colheita (%)
13.900

14.000
13.100

12.800
12.000

11.600

11.600

22.1%

28.6%

23.6%

Produtividade (kg/ha)
AG 8780

30%

Produtividade (kg/ha)
P30F53

25%

22.3%
9.700

22.1%

Umidade (%)
AG 8780

20%

Umidade (%)
P30F53

27.1%
25.3%

25.7%

24.9%

25%
10.000

12.800
22.1%

11.400

35%

13.300

9.300

18.2%

8.700

15%

8.000
7.200

10%
6.000
5%

4.000

1 Abaixo de 500m
Sul Baixo – RS

2 Abaixo de 500m
Sul Baixo – RS

3 Entre 500m-600m
Sul Baixo – RS

4 Acima de 600m
RS e SC Alto

5 Acima de 600m
RS e SC Alto

6 Entre 700m-1.100m
PR Alto e Sul SP

SEM ESTRESSE
CLIMÁTICO

COM ESTRESSE
CLIMÁTICO

SEM ESTRESSE
CLIMÁTICO

SEM ESTRESSE
CLIMÁTICO

COM ESTRESSE
CLIMÁTICO

SEM ESTRESSE
CLIMÁTICO

Fonte: Departamento de Desenvolvimento Tecnológico Sementes Agroceres. Safra Verão 2013/2014.

0%

1. Santa Rosa e Doutor Maurício (RS)
2. Lajeado, Santo Ângelo e Cruz Alta (RS)
3. Não-Me-Toque, Palmeira das Missões,
Boa Vista das Missões e Saldanha Marinho (RS)
4. Vacaria, Tapejara e Coxilha (RS); Abelardo Luz
e Campo Ere (SC)
5. Campo Belo do Sul (SC) e Coxilha (RS)
6. Candoi, Castro, Guarapuava, Pitanga, Ponta Grossa
e Tibagi (PR); Itapetininga e Taquarivai (SP)

% de grãos ardidos

Avaliação de frequência de grãos ardidos no híbrido AG 8780
Safra verão 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 – 66 observações

98,5%

Abaixo de 6%
Acima de 6%

1,5%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

% Frequência de grãos ardidos

AG 8780 foi avaliado em 66 locais nas safras verão
2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, apresentando uma
boa tolerância aos grãos ardidos, sendo que apresentou
menos de 6% de grãos ardidos em 98,5% dos locais.

Fonte: Departamento de Desenvolvimento Tecnológico Sementes Agroceres. Safra Verão 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 – 66 observações.
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*Pode variar de acordo com o nível de investimento,
época de plantio e condições climáticas.

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS*

Tolerância a doenças

Ciclo
Precoce
Maturidade relativa (RM): 130

Puccinia sorghi
Puccinia polysora
Exserohilum turcicum

Planta
Altura planta: 220cm
Inserção espiga: 115cm
Arquitetura foliar: semiereta

Cercospora zea maydis
Phaeosphaeria maydis
S

Grão
Cor: amarelo-alaranjado
Textura: semidentado
Peso 1.000 grãos: 418g

Tecnologias disponíveis
Proteção contra lagartas (lagarta-docartucho, lagarta-da-espiga, broca-docolmo, lagarta-elasmo), proteção da raiz
(larva-alfinete) e tolerância ao glifosato.

Qualidade
Grão

Proteção contra as principais lagartas
que atacam a parte aérea da planta de
milho: lagarta-do-cartucho, lagarta-daespiga, broca-do-colmo, lagarta-elasmo.

®

Colmo
MR

R

MS = Moderadamente Suscetível
MR = Moderadamente Resistente
R = Resistente

Raiz
Sistema radicular: excelente

MS

MR

Notas: S = Suscetível

Espiga
Número de fileiras: 16 a 18
Empalhamento: bom

S

MS

R

Tratamento de Sementes Industrial (TSI)
Disponível nas opções:

Notas: S = Suscetível
MS = Moderadamente Suscetível
MR = Moderadamente Resistente
R = Resistente

COMO EXTRAIR O MÁXIMO DE BENEFÍCIOS DO AG 8780
Recomendação de plantio (mil plantas/ha):
Regiões
Geoclimáticas

Mês

Jul.

Semana

4

Ago.
1

2

Set.
3

1

2

NR

RS e SC Alto
PR (Alto) e SP (Sul)

NR

Sul de MG (Alto) e
Sul de SP (Alto)

NR

Máxima Performance

Regiões Geoclimáticas

3

4

1

2

70-80
55

3

4

65-70

65-75

Sul Baixo (RS, SC e PR Sul)

Legendas

4

Nov.

Out.

75-85

1

2

NR

4

70-80

70-75

NR

70-80

70-75

NR

75-85

NR

68-75

68-75
Alta performance

3

Áreas
irrigadas

NR = Não recomendado

Sul MG / SP Alto (Cerrado Alto)

Sul Baixo (RS, SC e PR Sul)
PR Alto e SP Sul
RS e SC Alto

Recomendações:
• Atentar para o plantio em áreas com ocorrência Phaeosphaeria.
• Para melhores resultados, recomenda-se pelo menos uma aplicação de fungicida em pré-pendoamento e para áreas com
maior ocorrência de Phaeosphaeria, ao menos duas aplicações.
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AG 9025 PRO3

O SUPER DO VERÃO.
SUPERPRECOCIDADE E
SUPERPRODUTIVIDADE PARA
UMA SUPER-RENTABILIDADE.

CONHEÇA MAIS SOBRE OS BENEFÍCIOS DO AG 9025
Elevado potencial produtivo
Com seu alto teto produtivo, o AG 9025 PRO3 permite um alto retorno ao seu investimento, apresentando alta resposta ao
manejo.
Superprecocidade
Com ciclo superprecoce, o AG 9025 PRO3 permite o escalonamento da sua colheita, além de reduzir os riscos contra veranicos.
Ainda, possibilita o planejamento de uma segunda safra, aumentando a oportunidade de maior retorno financeiro por área.
Tecnologia VT PRO3
AG 9025 PRO3 contém VT PRO3, a única tecnologia com proteção contra lagartas da parte aérea, larva-alfinete e tolerância ao
glifosato, garantindo proteção da raiz à espiga.
Resultados da competição de híbridos Fundação ABC – Safra Verão 2013/2014
Produtividade média (kg/ha) – 7 locais
15.000 14.005
14.000

13.201

13.000
12.000

Fonte:
Análise realizada a partir
dos resultados da competição
de genótipos realizada pela
F. ABC nos locais:
Carambeí-PR;
CDE Arapoti-PR;
CDE Castro-PR;
CDE Itaberá-SP;
CDE Ponta Grossa-PR;
CDE Tibagi-PR;
Várzea, Castro-PR.

12.622 12.399
12.281 12.272 12.152
11.853 11.646
10.655

11.000
10.000
9.000
8.000

30
F5
3Y
H
BG
73
18
YH
BG
70
46
H
Fó
rm
ul
a
TL
P
30
R5
0Y
H
P
32
R2
2H
Ce
le
ro
nT
L

25
30
H

P

P

16
30
H
P

AG

90
25

7.000

Umidade (%)

Comparação de
umidade (%) na colheita

P30R50H

26,2

P30F53H

26,1
23,8

AG 8780 PRO
21,3

P2530

20,8

AG 9025 PRO3
DKB240 PRO2
P1630H
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20,1
18,0

Fonte:
Departamento de
Desenvolvimento
Tecnológico Sementes
Agroceres.
Safra Verão 2013/2014.

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS
Qualidade

Ciclo
Superprecoce
Maturidade relativa (RM): 130
Florescimento (médio): 83 dias

Grão
Colmo
S

Planta
Altura planta: 235cm
Inserção espiga: 124cm
Arquitetura foliar: ereta

MS

MR

R

Notas: S = Suscetível; MS = Moderadamente Suscetível;
MR = Moderadamente Resistente; R = Resistente

Tecnologia disponível

Grão
Cor: amarelo
Textura: dentado
Peso 1.000 grãos: 424g

Proteção contra lagartas (lagarta-do-cartucho,
lagarta-da-espiga, broca-do-colmo, lagartaelasmo), proteção da raiz (larva-alfinete) e
tolerância ao glifosato.

Espiga
Empalhamento: bom

Tratamento de Sementes Industrial (TSI)
Disponível nas opções:

Raiz
Sistema radicular: excelente

COMO EXTRAIR O MÁXIMO DE BENEFÍCIOS DO AG 9025
AG 9025 PRO3 é recomendado para plantio da safra verão nas regiões produtoras do RS, SC, PR e sul de SP.
Recomendação de plantio (mil plantas/ha):
Regiões
Geoclimáticas

Mês
Semana

Jul.

Ago.

Set.

70-75
NR

70-75

PR (Alto) e SP (Sul)

NR

75

Performance máxima

NR

65-70
NR

75

Alta Performance

75-80

NR

65-70

RS e SC Alto

Regiões
Geoclimáticas

Dez.

Nov.

Áreas
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Irrigadas

Sul Baixo (RS, SC e PR Sul)

Legendas

Out.

75-80
75-80

NR = Não recomendado

Sul Baixo (RS, SC e PR Sul)
PR Alto, Sul SP
RS, SC Alto

Recomendações:
• Recomendado para abertura de plantio.
• Recomendado para áreas com manejo para altas produtividades, com destaque para áreas irrigadas.
• Recomenda-se associar plantio com híbridos de ciclo precoce (AG 8780).
• Monitorar a ocorrência de E. Turcicum, realizando manejo com fungicidas quando necessário.
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5. MAPAS DE REGIÕES CLIMÁTICAS

RR

AP

AM

CE

MA

PA

RN
PB

PI
AC

PE
AL
SE

TO

RO

BA

MT
DF
MG

ES

MS
SP
PR
SC
RS

RS/ SC/ PR Sul (Sul Baixo)
PR Alto/ Sul SP
RS/ SC Alto
SP Alto
(Cerrado Alto)
RS / SC / Sul
PR MG
Sul/{Sul
Baixo}
MG/Sul
/ Sudoeste
GOAlto}
(Cerrado Alto)
RSSC AltoTriângulo
/ PR Alto
SP {Sul
DF
/
Oeste
BA
(Cerrado
Alto)
Sul MG, SP Alto {Cerrado Alto}
/ Sul GO / GO
Nordeste
SP / Nordeste
TriânguloMG
MGBaixo
+ Sudoeste
{Cerrado
Alto} PR (Cerrado Baixo)
Matopi
(Cerrado
Baixo)
DF + Oeste BA {Cerrado Alto}
(Cerrado
Baixo)
MG BaixoNordeste
+ Sul GO
+ Nord.
SP + Nordeste PR {Cerrado Baixo}

MATOPI {Cerrado Baixo}
Nordeste {Cerrado Baixo}
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RJ

6. HÍBRIDOS DE MILHO

AG 9045

SUPERPRECOCE SADIO E PRODUTIVO COM EXCELENTE QUALIDADE DE GRÃOS.

Características Agronômicas

Recomendação Técnica

Vantagens do Produto

Benefícios ao Agricultor

Ciclo: superprecoce

Época de plantio: verão

• Potencial produtivo

• Superprecoce com teto
produtivo diferenciado

Porte da planta: médio

População de plantas:
60.000 – 75.000 plantas/ha

• Alta tolerância ao
pulgão

Stay green: bom

Regiões geoclimáticas:

• Excelente qualidade e
tipo de grão

Qualidade de colmo:
excelente

Disponível nas versões:

• Sanidade foliar com
destaque para Sorghi

Inserção da espiga: média
Empalhamento: muito bom

VT PRO 2

Sistema radicular: excelente

TM

• Baixo índice de grãos
ardidos
• Permite ampliar a
programação póscolheita

Convencional

Tipo de grão: semiduro
amarelo-alaranjado

Finalidade de uso: produção
de grãos

AG 8025

ALTO POTENCIAL PRODUTIVO PARA O SUL DO PAÍS.

Características Agronômicas

Recomendação Técnica

Vantagens do Produto

Benefícios ao Agricultor

Ciclo: precoce

Época de plantio: verão

• Potencial produtivo

Inserção da espiga: média

65.000 – 80.000 plantas/ha

• Boa uniformidade
e visual de espiga

• Responsivo a manejo
de tecnologia

População de plantas:

Porte da planta: médio
Stay green: bom

Regiões geoclimáticas:

Qualidade de colmo: excelente

Disponível nas versões:

Empalhamento: muito bom

Sistema radicular: excelente

VT PRO 2

Tipo de grão: semiduro amareloalaranjado

• Sanidade foliar
com destaque para
Polysora e Sorghi

• Baixo índice de
tombamento de plantas

TM

Convencional

RI

DOS P
AR

A

AG 8088

HÍB

Finalidade de uso: produção
de grãos e silagem de alto valor
energético

SILAGEM

ALTO POTENCIAL PRODUTIVO E SILAGEM DE ALTÍSSIMA QUALIDADE.

Características Agronômicas

Recomendação Técnica

Vantagens do Produto

Benefícios ao Agricultor

Ciclo: precoce

Época de plantio:

• Dupla aptidão

Porte da planta: médio

Inserção da espiga: média

no tarde Safrinha
População de plantas:

• Elevado peso de
grãos

Stay green: bom

55.000 – 60.000 plantas/ha

• Tolerante a altas
temperaturas

Empalhamento: bom

Regiões geoclimáticas:

• Potencial produtivo

Sistema radicular: bom

Disponível nas versões:

Qualidade de colmo: excelente
Tipo de grão: duro alaranjado

VT PRO 2

TM

Finalidade de uso: produção
de grãos e silagem de alto valor
energético
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AG 9030

O SUPERPRECOCE QUE É UM EXCELENTE NEGÓCIO NA SAFRINHA.

Características Agronômicas

Recomendação Técnica

Vantagens do Produto

Benefícios ao Agricultor

Ciclo: superprecoce

Época de plantio:

• Superprecocidade

• Alto teto produtivo

no tarde Safrinha

•E
 xcelente qualidade
de colmo

• Baixo índice de
tombamento de plantas
• Colheita antecipada

Porte da planta: baixo

Inserção da espiga: baixa
Stay green: excelente

População de plantas:
55.000 – 65.000 plantas/ha

Empalhamento: bom

Regiões geoclimáticas:

Qualidade de colmo:
excelente

•S
 anidade foliar
com tolerância à
Cercospora

Disponível nas versões:

•E
 levado peso
de grãos

Sistema radicular: excelente

VT PRO 2

Tipo de grão: semiduro
amarelo-alaranjado

• Segurança contra a
geada na safrinha do Sul

TM

Convencional

RI

DOS P
AR

A

AG 8690

HÍB

Finalidade de uso:
produção de grãos

SILAGEM

ALTO POTENCIAL PRODUTIVO COM QUALIDADE DE SILAGEM.

Características Agronômicas

Recomendação Técnica

Vantagens do Produto

Benefícios ao Agricultor

Ciclo: precoce

Época de plantio: verão

• Alto potencial
produtivo

• Produto diferenciado
para abertura de plantio

• Sanidade de planta

• Elevado potencial
produtivo

Porte da planta: médio

População de plantas:
60.000 – 70.000 plantas/ha

Inserção da espiga: média
Stay green: bom

Regiões geoclimáticas:

Qualidade de colmo: boa

Disponível na versão:

Empalhamento: bom

• Qualidade de grãos

Sistema radicular: bom

Tipo de grão: alaranjado

RI

DOS P
AR

A

AG 8011

HÍB

Finalidade de uso: produção
de grãos e silagem de alto valor
energético.

SILAGEM

Características Agronômicas
Ciclo: precoce

Porte da planta: médio

Inserção da espiga: baixa

O PRECOCE DE EXCELENTE PRODUTIVIDADE DE GRÃOS E SILAGEM PARA REGIÃO SUL.

Recomendação Técnica

Vantagens do Produto

Benefícios ao Agricultor

Época de plantio: verão

• Resistência ao
acamamento e
quebramento

• Excelente performance
no plantio em época
normal do Verão do Sul

• Excelente sanidade
foliar com destaque
para Sorghi e a
Cercóspora

• Ideal para o plantio de
silagem de média/alta
tecnologia

População de plantas:

55.000 – 65.000 plantas/ha

Stay green: excelente

Regiões geoclimáticas:

Qualidade de colmo: boa

Disponível na versão:

Empalhamento: bom

Sistema radicular: bom

Tipo de grão: dentado amarelo

Finalidade de uso: produção
de grãos e silagem de alto valor
energético.
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• Qualidade de grãos

A

HÍB

DOS P
AR

AG 1051

RI

ÓTIMA OPÇÃO PARA A SILAGEM DE PLANTA INTEIRA E MILHO-VERDE.

SILAGEM

Características Agronômicas

Recomendação Técnica

Vantagens do Produto

Benefícios ao Agricultor

Ciclo: semiprecoce

Época de plantio: verão
População de plantas:

Inserção da espiga: alta

45.000 – 50.000 plantas/ha

• Flexibilidade de
plantio em todas as
regiões do Brasil

• Excelente janela de
corte permitindo maior
tempo para operação de
ensilagem

Porte da planta: alto
Stay green: bom

Regiões geoclimáticas:

Qualidade de colmo: boa

Disponível na versão:

Empalhamento: excelente
Sistema radicular: excelente

Convencional

Tipo de grão: dentado amarelo

RI

• Flexibilidade quanto
ao seu uso: silagem,
pamonha ou milhoverde

• Perfeito para os
mercados de milho-verde
e pamonha, com excelente
rendimento
• Maior tempo de
durabilidade de milhoverde para bandeja

DOS P
AR

A

AG 8041

HÍB

Finalidade de uso: milho-verde e
silagem de planta inteira.

• Alto potencial de
produção de matéria
seca e de proteína para
a silagem

SILAGEM

SEGURANÇA E QUALIDADE DE GRÃOS.

Características Agronômicas

Recomendação Técnica

Vantagens do Produto

Benefícios ao Agricultor

Ciclo: precoce

Época de plantio: verão

• Boa uniformidade e
visual de espiga

• Diferencial em qualidade
de grãos, mesmo em
anos de maior incidência
de ardidos

População de plantas:
60.000 – 70.000 plantas/ha

Porte da planta: médio

Inserção da espiga: média
Stay green: excelente

Regiões geoclimáticas:

Qualidade de colmo: excelente

Disponível na versão:

Empalhamento: muito bom

• Boa janela de plantio
• Excelente qualidade
de grãos

• Estabilidade produtiva

Sistema radicular: excelente

Tipo de grão: semiduro amareloalaranjado

RI

DOS P
AR

A

AG 4051

HÍB

Finalidade de uso: produção
de grãos e silagem de alto valor
energético

SILAGEM

IDEAL PARA PRODUÇÃO DE MILHO-VERDE PROFISSIONAL E SILAGEM DE ALTA QUALIDADE.

Características Agronômicas

Recomendação Técnica

Vantagens do Produto

Benefícios ao Agricultor

Ciclo: semiprecoce

Época de plantio: verão
População de plantas:

Inserção da espiga: alta

45.000 – 50.000 plantas/ha

• Padrão de espiga
de excelente visual,
grande e uniforme

• Silagem de altíssima
qualidade visando a alta
produção de leite e carne

• Alto potencial de
produção de matéria
seca e de proteína para
a silagem

• Para o mercado de
milho-verde apresenta o
maior tempo de banca

Porte da planta: alto
Stay green: bom

Regiões geoclimáticas:

Qualidade de colmo: boa

Disponível na versão:

Empalhamento: excelente
Sistema radicular: bom

Tipo de grão: dentado amarelo
creme
Finalidade de uso: milho-verde e
silagem de planta inteira.

• Flexibilidade quanto
ao seu uso: silagem,
pamonha ou milhoverde profissional

• Maior tempo de
durabilidade de milhoverde para bandeja e
consumo in natura
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7. TRATAMENTO INDUSTRIAL DE SEMENTES
O QUE É
O tratamento de sementes desempenha um papel fundamental para o sucesso da emergência de plântulas, de maneira
uniforme, em condições normais ou adversas.
O uso do tratamento de sementes é feito para proteger as sementes de doenças e pragas que afetam a emergência
das plântulas no início do desenvolvimento da cultura.
Segundo pesquisas de mercado, o percevejo é, hoje, uma das pragas que mais ataca as lavouras de milho no Brasil.
O impacto dos danos causados pelos percevejos no início do desenvolvimento da cultura do milho influencia
diretamente a produtividade, pois pode gerar danos parciais ou até mesmo matar a plântula.
A explicação para o aumento da praga tem relação com a prática do plantio de milho safrinha seguido da colheita de
soja, em que o percevejo é uma praga primária. Ao plantar a safrinha, a população de percevejos já está numerosa
e adulta, causando grande pressão sobre as plântulas.
Nos últimos anos, o mesmo cenário também tem sido observado em regiões tradicionais no cultivo do milho no verão.
Essas áreas recebem forte ataque de percevejos oriundos de lavouras de inverno em final de ciclo, como trigo, aveia
e cevada e também de áreas de pousio e mesmo de lavouras de feijão.
Para o efetivo controle de percevejos, é necessário combinar as técnicas de manejo desse inseto com o tratamento de sementes.
O monitoramento e o controle de percevejos devem ser feitos desde antes do plantio do milho, adicionalmente ao uso
de Tratamento de Sementes, com o objetivo de reduzir a população inicial da praga.
Após o plantio da lavoura de milho, é importante fazer o controle adicional, se necessário, logo nos primeiros dias da
emergência da planta. A tomada de decisão de controle adicional com pulverizações, além do uso de Tratamento de
Sementes, deve ser feita baseada no histórico de ocorrência do inseto e no monitoramento pouco antes da semeadura
do milho.

BENEFÍCIOS
A solução de tratamento industrial de sementes aqui apresentada tem como objetivo:
• Melhorar o arranque inicial.
• Melhorar o aproveitamento de água e nutrientes.
• Minimizar a exposição da semente e das plântulas aos fungos e insetos.
Esse processo de tratamento industrial de sementes envolve as seguintes etapas: preparo da calda, aplicação, mistura,
ensaque e controle de qualidade.
Todo esse processo garante diversos benefícios aos agricultores comparado ao tratamento realizado na fazenda, como:
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Tratamento de sementes na fazenda

Investimento
e tempo

•N
 ecessidade de máquinas, espaço físico
e tempo adicional de funcionários.

• Não proporciona a dose ideal e boa
Dosagem

e qualidade

Tratamento industrial de sementes

• Sementes prontas para o plantio,
proporcionando conveniência e tempo.

• Utilização da dose ideal com

cobertura das sementes, prejudicando a

equipamentos que verificam a dosagem

eficiência do produto.

em todos os lotes antes de aprovar.

• Tratamento avaliado por critério visual
(sobra ou falta produto).

• Uso de polímeros para criar uma
cobertura uniforme.

• Após o tratamento, pode existir uma
queda na germinação por impactos
químicos e danos físicos.
Germinação

• Sem capacidade de confirmar os

• Verificação de todos os lotes após o
tratamento para garantir que somente

impactos do tratamento na germinação

sementes com níveis legalmente aceitáveis

das sementes.

de germinação serão comercializadas.

• Perda da garantia de germinação do
fabricante.

• Investimento em equipamentos e
Equipe

e máquinas

• Investimentos em equipamentos de alta

máquinas que entregam produtos de

tecnologia para garantir alta qualidade

qualidade variável.

consistente.

• Funcionários da fazenda não são

• Investimentos em treinamentos para criar

preparados e treinados para garantir a

uma equipe especializada para garantir

qualidade do tratamento.

tratamento de qualidade

•E
 quipamentos industriais modernos
Risco de

contaminação

• O tratamento na fazenda cria riscos de
intoxicação para os trabalhadores e o
meio ambiente.

e adequados com sistemas
computadorizados garantem um
tratamento adequado, com benefícios
ao meio ambiente e à saúde dos
trabalhadores nas fazendas.
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É muito importante reforçar os benefícios industriais com relação a qualidade da semente. A queda na taxa de
germinação é esperada sempre que a semente é tratada quimicamente, mas poucos sabem que isso ocorre no exato
momento do tratamento e a intensidade da queda vai depender da condição fisiológica da semente nessa etapa.
Quando a semente é tratada na fazenda, o agricultor corre o risco de utilizar sementes com baixa germinação e de
arcar com a perda de produtividade.
Por outro lado, as sementes tratadas pela Sementes Agroceres passam por rigorosos testes de qualidade que
comprovam alto potencial de germinação e só são entregues ao agricultor se forem aprovadas nesses testes.
Com isso, o agricultor não corre o risco de usar sementes com baixa germinação em razão do tratamento realizado
na fazenda.

Tratamento Industrial Monsanto
Testes de Germinação

Avaliação do Teste
de Germinação

Aprovado

Rejeitado

Tratamento na
Fazenda/Distribuidor

Agricultor não
verifica a germinação
depois de tratar

Aprovado

PERCEVEJOS
Percevejos são fitófagos da família Hemipterae. Seu ciclo biológico leva em média 45 dias do ovo à fase adulta.
Tanto as ninfas quanto os adultos sugam a seiva das plantas.
É um praga de hábito rasteiro e que se abriga em palhadas e plantas daninhas rasteiras (Trapoeraba, Capim Colchão,
Poaia, Capim Marmelada, etc) movimentando-se apenas para se alimentar.
Os danos são lineares ou em reboleiras, conforme locais de abrigo. Os danos aparecem depois que a planta expande
as folhas, de 3 a 7 dias após alimentação.
No Brasil, as duas principais espécies de percevejos são do genêro Dichelops e ocorrem em todas as épocas de
semeadura.

Dichelops furcatus
é a mais comumente encontrada
na região Sul do Brasil.

Dichelops melacanthus
tem maior predominância
na região Centro-Oeste.
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Para o efetivo controle de percevejos, é necessário combinar as técnicas de manejo desse inseto com o tratamento de
sementes.
O monitoramento e o controle de percevejos devem ser feitos desde antes do plantio do milho, adicionalmente ao uso
de Tratamento de Sementes, com o objetivo de reduzir a população inicial da praga.
Após o plantio da lavoura de milho, é importante fazer o controle adicional, se necessário, logo nos primeiros dias da
emergência da planta. A tomada de decisão de controle adicional com pulverizações, além do uso de Tratamento de
Sementes, deve ser feita baseada no histórico de ocorrência do inseto e no monitoramento pouco antes da semeadura
do milho.

SOLUÇÕES SEMENTES AGROCERES
O tratamento industrial de sementes da Sementes Agroceres é composto por três produtos principais: fungicida,
inseticida e polímero.
Os fungicidas são utilizados para proteger as sementes e plântulas de muitos patógenos de sementes ou de solo.
O fungicida utilizado pela Sementes Agroceres composto por Fludioxonil 2,5% mais Metalaxil-M 1% tem registro para
o controle de doenças como a podridão do colmo (tombamento) e a podridão de fusarium. Esse produto é o líder de
mercado no tratamento industrial de sementes.
Os inseticidas servem para proteger as sementes e as plântulas de insetos encontrados no solo e que ocorrem nas
fases iniciais do desenvolvimento da cultura. Temos em nosso portfólio os dois melhores inseticidas para tratamento
industrial para controle de sugadores:

O polímero é como uma camada extra que promove o encapsulamento da semente. Ele tem a função de proteger
as sementes das adversidades, fornecendo melhores condições para a germinação e a emergência. Os principais
benefícios do uso de polímero são: a melhor distribuição e aderência no tratamento, sem interferência na qualidade
da semente; o menor risco de exposição e contaminação do ambiente graças à redução de poeira; e a diminuição das
perdas de ingrediente ativo na manipulação e no transporte, proporcionando melhor controle das pragas-alvo e maior
fluidez, melhorando a plantabilidade.
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8. MANEJO DE PLANTAS DANINHAS

SISTEMA ROUNDUP READY PLUS

O Sistema Roundup Ready Plus é um programa de manejo criado pela Monsanto para controlar plantas daninhas
resistentes e, ainda, prevenir novos casos.
Lançado em 2011, na região Sul do Brasil, onde o problema de plantas daninhas resistentes ao glifosato já é
enfrentado pelos agricultores, o Sistema Roundup Ready Plus oferece recomendações de manejo efetivas e
economicamente viáveis, contribuindo para a sustentabilidade da agricultura.
Desde 2012, o sistema oferece também recomendações de manejo de plantas daninhas na região do Cerrado,
propondo soluções para evitar a seleção dessas plantas resistentes na região.

OBJETIVOS DO SISTEMA ROUNDUP READY PLUS
Difundir as melhores soluções preventivas e/ou curativas de manejo de plantas daninhas resistentes, soluções essas
que devem ser simples, estar de acordo com as recomendações dos principais pesquisadores do país e aliar a isso
um custo competitivo, para que possam ser facilmente executadas pelo agricultor, protegendo, assim, a produtividade
das culturas a curto e longo prazos.

IMPORTÂNCIA DO MANEJO ADEQUADO DE PLANTAS DANINHAS
O desenvolvimento de uma cultura, desde o plantio até a colheita, está sujeito a uma série de fatores
que podem interferir em seu crescimento, desenvolvimento e produtividade. As plantas daninhas estão
entre esses fatores e podem:
• Interferir na produtividade (competição pelos recursos disponíveis, como luz solar, água e nutrientes).
• Dificultar a operação de colheita.
• Comprometer a qualidade do produto colhido.
Portanto, conforme a espécie, a densidade e a distribuição das plantas daninhas na lavoura, as perdas
podem ser significativas.
Cultura

Perdas (%)

Cultura

Perdas (%)

Arroz

45–90

Cana-de-açúcar

24–86

Milho

20–83

Café

56–77

Feijão

30–80

Cítrus

41

Soja

29–90

Alho

94–100

Algodão

68–94

Cebola

85–95

Os dados acima foram obtidos de linhas de pesquisas que deixaram as culturas citadas em total convivência com as
plantas daninhas, sem nenhuma medida de controle. As perdas de produtividade foram significativas em todas as culturas.
Fonte: Blanco, Hélio Garcia (1974)

20

RESISTÊNCIA DE PLANTAS DANINHAS
A característica de resistência a determinado herbicida já existe naturalmente nas populações de plantas daninhas,
devido à presença de variabilidade genética. O herbicida é apenas o agente selecionador dos indivíduos já existentes,
quando usado de forma repetitiva e como única ferramenta de controle dessas populações.
Conforme o mapa abaixo, a resistência de plantas daninhas a herbicidas é, em geral, um problema em diversas
partes do mundo.

CANADÁ

51

EUROPA

espécies

32

BRASIL
EUA

131

22
espécies

espécies

espécies

AUSTRÁLIA

54

espécies

Fonte: Weed Science – http://www.wssa.net/

Das 22 espécies de plantas resistentes a herbicidas no Brasil, três são consideradas resistentes ao glifosato:
• Conyza spp. ou buva
• Digitaria Insularis ou capim-amargoso
• Lolium Multiflorum ou azevém

21

9. PRÁTICAS DE REFÚGIO
O QUE SÃO AS ÁREAS DE REFÚGIO?
Áreas de Refúgio são áreas da cultura que não possuem a tecnologia Bt. Elas servem como fornecedoras de insetos
suscetíveis que irão se acasalar com os insetos resistentes oriundos da área Bt. O resultado desse cruzamento será
insetos suscetíveis e, portanto, controlados pela tecnologia Bt. Dessa forma, a suscetibilidade poderá ser transmitida
para as gerações futuras, possibilitando a sustentabilidade da eficácia de controle.
Com o objetivo de prevenir a seleção de insetos resistentes à tecnologia Bt, indicamos o plantio de, pelo menos,
10% da área total de plantio com qualquer milho não Bt de mesmo ciclo e porte do milho Bt.

800m

Refúgio

Área Bt

O acasalamento de uma mariposa resistente
com uma suscetível
dará origem a lagartas suscetíveis, que serão controladas pela proteína Bt.

COMO PLANTAR O REFÚGIO?
As Áreas de Refúgio devem estar localizadas a uma distância máxima de 800 metros da lavoura com a tecnologia Bt.
Ou seja, a distância máxima entre qualquer planta Bt e qualquer planta da Área de Refúgio deve ser de, no máximo,
800 metros.
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Atenção:
Bloco:
Plante uma Área de Refúgio na
forma de um bloco adjacente à
área Bt.

Em conjunto com outra cultura:
Plante uma Área de Refúgio
convencional até 800m da
área Bt.

Perímetro:
Plante uma Área de Refúgio
na forma do perímetro.

Área Bt

• Faça primeiro a semeadura da Área
de Refúgio com as sementes não Bt;
• Caso a população de pragas-alvo
atinja o nível de dano econômico na
Área de Refúgio, o controle poderá ser
realizado com inseticidas que não sejam
formulados à base de Bt;
• A Área de Refúgio deve estar na área
irrigada para que tenha as mesmas
condições de manejo.

Faixas:
Plante uma Área de Refúgio
em faixas.

Observação:

Pivô central:
Plante o refúgio na proporção
recomendada pela empresa
produtora da semente dentro da
área irrigada.
Refúgio

!

O plantio da Área de Refúgio não elimina
a necessidade de atender à Norma de
Coexistência (Resolução Normativa 04,
publicada no DOU nº 163, de 23/8/2007,
seção I, página 19) – estabelecida
pela Comissão Técnica Nacional de
Biossegurança (CTNBio).

Outra Cultura

COMO DEVE SER O MANEJO DAS ÁREAS DE REFÚGIO?
As Áreas de Refúgio devem ser conduzidas como toda a lavoura: pulverizando inseticidas ou adotando outros
métodos de controle sempre que as populações das pragas atingirem o nível de ação. É importante lembrar que não é
recomendável a aplicação de inseticidas formulados à base de Bt nas Áreas de Refúgio.

9. NORMAS DE COEXISTÊNCIA
A Resolução Normativa nº 4 da CTNBio diz que, para permitir a coexistência, a distância entre uma lavoura comercial
de milho geneticamente modificado e outra de milho não geneticamente modificado, localizada em áreas vizinhas,
deve ser igual ou superior a 100 (cem) metros ou, alternativamente, 20 (vinte) metros, desde que acrescida de
bordadura com, no mínimo, 10 (dez) fileiras de plantas de milho convencional de porte e ciclo vegetativo similar ao
milho geneticamente modificado.

Áreas vizinhas
Ár
ea
sv
izi
nh
as

as
nh
izi
sv
ea
Ár

Distância mínima de 100 metros ou
20 metros acrescidos de 10 fileiras
de bordadura com milho convencional
de mesmo ciclo e porte.
Milho geneticamente modificado.

Áreas vizinhas
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0800-940-1008
www.sementesagroceres.com.br

