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Feche o círculo de rentabilidade com o 
conjunto de serviços mais completo e 

avançado do mercado. Consulte o seu técnico 
Pioneer e comece já a tirar o máximo partido 

do seu investimento

Visite-nos em: corteva.pt
®,TM, SM São marcas comerciais da Corteva Agriscience e suas empresas afi liadas. ©2023 Corteva.
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Fecha o círculo 
de rentabilidade Em que consiste 

Pioneer 360?
Pioneer 360 signifi ca orientar os nossos serviços 

agronómicos em função da informação e 
vantagens fornecidas pelo Granular Link: as 

informações mais precisas para nos ajudar a tomar 
decisões em cada fase da cultura. O Pioneer 360 
também integra o seguro de “ressementeira” de 
todas as parcelas de milho, girassol e colza que 
tiveram emergências defi cientes resultantes de 

condições naturais adversas.

Onde tecnologia e 
suporte profi ssional se 

encontram?
A iniciativa 360 representa um grande avanço em 
serviços de ponta, alcançando o mais alto nível 

de tecnologia.
As ferramentas de agricultura de precisão, nas mãos 
dos técnicos da Pioneer, oferecem-lhe a informação 

chave para tomar as decisões certas que determinam 
a rentabilidade da sua exploração. Mais produção, 
mais rentabilidade e mais sustentabilidade, com o 

suporte técnico mais profi ssional.



Uma resolução única, 
para um controlo ideal

A frequência e a incrível resolução 
do Granular Link, única no mercado, 
são fundamentais para assegurar 
uma tomada de decisão muito mais 
fundamentada na realidade da 
cultura. 

Análise de solo e plano de 
fertilização: invista apenas o 
necessário

Hoje, é imprescindível ter um perfeito 
controlo das despesas operacionais 
para defender a sua rentabilidade. 
A análise do solo revela-se uma 
ferramenta essencial para controlar 
os custos da fertilização, pois permite 
conhecer em detalhe as necessidades 
de nutrientes da parcela e investir 
apenas o necessário para suprir as 
carências e garantir uma melhor 
produção.

Um novo laboratório próprio

Assessoria nos planos de 
rega e mobilização de solo

Análises de solo e 
plano de fertilização

Ferramentas 4.0 
e convencionais

Informação agronómica 
on-line

Palestras Técnicas, 
Fóruns, Dias de campo

Escolha de híbridos 
e assessoria técnica 
durante todo o ciclo 
da cultura

Ensaios de valor 
agronómico

Avisos de sementeira

2000 análise geral

> 600 Recomendações de 0 Kg P2O5
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• Melhora a velocidade de emergência e a implantação da cultura, resultando 
em campos mais homogéneos e desenvolvidos.

• Estimula o desenvolvimento das raízes, permitindo que as plantas expressem 
todo o seu potencial desde os primeiros estágios de desenvolvimento.

O melhor início para a melhor colheita
LumiGEN é uma tecnología de precisão de última geração no tratamento de sementes 
que confere uma proteção integral à sua cultura de milho. Exclusiva da Pioneer, permite 
uma proteção sem precedentes que facilita a máxima expressão do potencial genético de 
cada híbrido, assegurando a melhor implantação da cultura graças a uma efi caz interação 
entre o solo e a planta, permitindo acelerar e reforçar a germinação e o crescimento das 
plantas nos primeiros estádios de desenvolvimento.

LumiGEN incorpora na sua fórmula os bioestimulantes Lumidapt Kelta y Lumidapt Optima, 
que estimulam o desenvolvimento e o crescimento das raízes ao melhorar a extração dos 
nutrientes e assegurando assim um efeito vigorante na implantação da cultura.

Dependendo dos problemas que o agricultor enfrenta e com base nos produtos fi tossa-
nitários registados e disponíveis no mercado sob a marca LumiGEN, são proporcionadas 
diferentes opções para atender às necessidades da cultura.

Tratamento de sementes LumiGEN®

Com LumiGEN:

LumiGEN
STANDARD

LumiGEN
PREMIUM

INSETICIDA 
Powered by Lumiposa

LumiGEN
REPELENTE
PÁSSARO

LumiGEN
PREMIUM 

INSETICIDA

ConvencionalLumiGEN

O Inseticida LumiGEN PREMIUM potenciado pelo 
Lumiposa, representa uma nova solução para o 
controlo efetivo das principais pragas do solo e 
para a gestão das resistências.

MILHO

GIRASSOL
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TRATAMENTO INSETICIDA PARA SEMENTES

Protege cada 
semente, 
cuida cada 
planta

O tratamento de sementes com Lumiposa® 
proporciona uma boa proteção contra o al-
fi nete até ao estado de 4 folhas verdadeiras, 
além de umcontrolo adicional sobre as ros-
cas ou nóctuas.

Ao ser absorvido pela planta confere uma 
proteção mais efetiva e persistente, assegu-
rando uma emergência mais uniforme, inclu-
sive em condições difíceis. 
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% Controlo da rosca (Agrotis spp.)

Tratamento referência Tratamento 
referência

Tratamento 
referência

Lumiposa Lumiposa

Baixo a Moderado Allto a muito alto

Lumiposa

% Controlo do alfi nete (Agriotes spp.) em diferentes 
níveis de controlo de pragas, UE 2014-2019
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Baixe aqui as recomendações de utilização.

Com o fi m de evitar riscos para os utilizadores e 
para o meio ambiente, antes de semear a semente 
tratada, leia atentamente a etiqueta que acompanha 
a embalagem da semente e siga estritamente as 
instruções de utilização. Uso reservado a agricultores e 
aplicadores profi ssionais.

Lumiposa® é um novo produto inseticida para o tratamento de 
sementes de MILHO, contendo Ciantraniliprol.

Graças a este modo de ação, Lumiposa® leva o inseto a cessar a sua 
alimentação de forma imediata, cuidando do seu milho desde o 
primeiro momento.

A substância ativa de Lumiposa®, faz parte da família química das 
diamidas e encontra-se classifi cada no Grupo 28 de IRAC. (Comité de 
Ação contra a Resistência a Inseticidas).

Promove uma emergência mais uniforme e  
melhor instalação da cultura. 

Absorvida pelas plantas, Lumiposa®, confere   
uma proteção mais consistente e duradoura.

Lumiposa®, não afeta a capacidade germinativa 
e vigor das plântulas das sementes tratadas.

Baixo risco para os polinizadores e para o 
meio ambiente, se aplicado de acordo com as 
recomendações da etiqueta.

Benefícios para o agricultor

TRATAMENTO INSETICIDA PARA SEMENTES

Ajude o seu milho a crescer são 
e vigoroso desde o primeiro momento
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Proteja seu investimento em azoto

O desafi o da fertilização azotada
A fertilização azotada é uma das chaves para o êxito produtivo na cultura do milho 
e ao mesmo tempo supõe um dos gastos mais dispendiosos para o agricultor.
O azoto que proporcionamos ao solo pode encontrar-se em diferentes formas, 
das quais a mais efi caz para que a planta o possa assimilar é a de catião amónio 
(NH4

+), enquanto que o azoto em forma de nitritos (NO2
-) e nitratos (NO3

-) são as mais 
suscetíveis de sofrer perdas de azoto tanto por lixiviação como desnitrifi cação.
As perdas de azoto juntamente com as limitações na contribuição de unidades de 
fertilizante estabelecidas pelas novas normativas europeias (153/2019) convertem a 
fertilização azotada numa prática cada vez mais complicada.

Instinct® oferece uma ferramenta para otimizar o investimento em azoto, reduzindo 
por um lado as perdas deste e, por outro, prolongando e aumentando a 
disponibilidade de azoto para a planta. 

Benefi cios de Instinct®

Instinct® ajuda a otimizar a utilização do azoto 
contido nos diferentes fertilizantes minerais e 
orgânicos, tanto líquidos como granulados, 
utilizados na agricultura.

Instinct® prolonga a disponibilidade do azoto 
para a cultura, aumentando a disponibilidade 
deste elemento quando a procura da cultura é 
mais elevada.
Instinct® aumenta a disponibilidade de azoto 
(kg/ha) no solo comparativamente a uma 
amostra em análise.
O aumento da efi ciência e da disponibilidade 
do azoto contido nos fertilizantes por parte 
das plantas, contribui para aumentar a 
produtividade do milho até 7%.

Tratamento Azoto total (kg/ha)

Instinct® 157

NT 85

Diferencial (Δ) +72 kg/ha
Fonte: Pioneer. 826 análises em aplicações com chorume. Itália 2018.

Mais azoto disponível no solo

Sementeira

Disponibilidade de azoto por mais tempo
Azoto estabilizado com Instinct – Disponibilidade

Azoto não estabilizado – Disponibilidade

Extração do azoto com Instinct

Colheita

NH 4
+ NO 2

- NO 3
-

Aplicação de azoto Desnitrifi cação

Lixiviação

Modo de utilização de Instinct®

Quando o utilizar Com que fertilizante posso utilizá-lo • Dose: 1.7 l/ha.
• Incorporar o produto com a 

mobilização do solo ou rega.
• Deixar passar o menor tempo 

possível entre a fertilização e 
a aplicação de Instinct®.

• Com fertilização de fundo.

• Com fertilização de 
cobertura.

• Com qualquer tipo de fertilizante que contenha azoto na 
forma ureica ou amoniacal.

• Com fertilizante líquido deve-se pôr Instinct® na mistura.
• Com fertilizante granulado ou orgânico (purinas) misturar 

Intinct® com o tratamento herbicida.
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Fixação do azoto atmosférico, para uma cultura mais vigorosa 
A Corteva Agriscience tem muito orgulho em apresentar o BlueN®, um novo e inovador produto biológico que fornece azoto adicional às culturas de milho, e 
outras importantes culturas, durante o seu desenvolvimento.

Este optimizador da efi ciência nutricional foi cientifi camente comprovado e formulado para, em combinação com outros fertilizantes tradicionais, fornecer uma 
fonte natural de azoto facilmente disponível nas culturas, minimizando o risco de perdas para o meio ambiente.

BlueN® é uma solução inovadora que oferece fl exibilidade e segurança na utilização sustentável do azoto, elemento-chave para o crescimento saudável das 
culturas.

Porquê BlueN®? 
• Um tratamento foliar que proporciona às plantas azoto adicional.
• É composto por uma bactéria de origem natural, M. symbioticum.
• Amplo período de aplicação, compatível em misturas em tanque.
• Uma inovadora formulação em pó garante ótimas condições de armazenamento por mais de um ano.
• As bactérias do BlueN® colonizam toda a planta, proporcionando uma duradoura fonte de azoto.
• Efi cácia comprovada numa vasta gama de culturas, incluindo milho, luzerna, soja, etc.
• Requer uma menor dose de aplicação, em comparação com outros produtos similares.
• Certifi cado e incluído nas listas de produção orgânica, biodinâmica…etc. e adequado para agricultura convencional, biológica, etc.

Os resultados dos ensaios mostram uma reação consistente da cultura ao 
BlueN®

• A aplicação de BlueN® garante uma fonte 
adicional de azoto durante todo o ciclo de 
vida da planta.

• Cerca de metade do azoto necessário ao 
milho é consumido durante ou após a fl o-
ração. Na impossibilidade de fertirrigação, a 
aplicação total do azoto à cultura, é realizada 
muitas vezes antes da sementeira ou no está-
dio de desenvolvimento de até 8 a 10 folhas 
visíveis.

• Os resultados são patentes (N Tester ou NDVI) 
4 a 6 semanas após a aplicação.

• Um intervalo consistente de aumento do ren-
dimento de 2 a 10%.

• Podemos afi rmar que fornece o equivalente 
a 70kg de N em média, 30kg em mais de 95% 
das situações: Ou seja, uma alta percentagem de benefício na cultura do milho!

Dados estatísticos do milho (dados europeus)

Número de en-
saios em intervalos 
de azoto (kg/há) 
adicionado por 
fi xação do azoto 
atmosférico (dados 
europeus)

Com base em 39 
ensaios de rendimen-
to, verifi cou-se uma 
adição média equi-
valente a 76kg/ha à 
cultura mediante a 
aplicação de BlueN. 

Uma taxa de benefício 
muito alta!

Kg N/ha adicionados ao sistema cultural por fi xação de azoto atmosférico

9
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Um momento de mudança. Uma oportunidade de crescer.

Vivemos um momento realmente emocionante no âmbito agrícola, 
uma revolução na forma de trabalhar com um objetivo comum: au-
mentar a efi ciência, a sustentabilidade e a rentabilidade das culturas 
em todo o mundo.

 Uma agricultura em que a tomada de decisão seja motivada pela 
racionalização e otimização dos fatores de produção (sementes, 
água de rega, fertilizantes, agroquímicos e outras práticas culturais) 
e na qual a informação já disponível e os dados gerados continua-
mente desempenham um papel fundamental.

As tecnologias disponíveis permitem (se utilizadas adequadamente) 
ajudar o agricultor a cumprir com as normas vigentes e a minimizar 
os riscos inerentes à atividade agrícola, proporcionando segurança 
e confi ança, permitindo-lhe simplifi car a sua atividade diária. Utilizar 
essas tecnologias baseadas em Agricultura de Precisão para deter-
minar quando, onde e como atuar faz ainda mais sentido se forem 
integradas camadas de dados adicionais, como a meteorologia, o 
histórico dos rendimentos, 
a genética dos híbridos e os limites de ação para a proteção das 
culturas, entre outras fontes de informação.

Agora, com a infraestrutura de recolha de dados, o conhecimento 

do potencial das nossas sementes e o extenso catálogo de produtos 
para a proteção de culturas, podem-se gerar aplicações verdadeira-
mente poderosas, capazes de dar resposta às necessidades do setor.

Na Pioneer e Corteva Agriscience respondemos às necessidades do 
setor com o Granular Link, a mais avançada ferramenta de agrono-
mia digital que integra todas as funcionalidades necessárias para ter 
na palma da mão toda a informação necessária para tomar de-
cisões estruturadas de forma simples

Granular Link. Faça a gestão da sua exploração de forma 
simples.

O Granular Link é a ferramenta digital por excelência para a ges-
tão da sua exploração. Poderá criar uma conta totalmente gratuita 
e fazer a identifi cação (introduzir a informação) das suas parcelas, 
agrupando-as em explorações para tornar a gestão mais fácil e 
direta. Permitir-lhe-á editar a informação e introduzir aspetos como 
o híbrido Pioneer que escolheu, a data de sementeira, as diferentes 
densidades escolhidas ou o tipo de rega a utilizar. Com isso, pode-
rá obter recomendações personalizadas das necessidades de rega 
de cada parcela. Os algoritmos desenvolvidos pela Corteva neste 
âmbito permitem-lhe receber as necessidades acumuladas de rega 
da sua exploração, gerir o consumo de água e realizar uma moni-
torização exaustiva dos gastos. Além disso, o Granular Link possui os 

A gestão da sua exploração na palma da mão
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modelos meteorológicos mais avançados para obter as previsões 
mais ajustadas às suas parcelas. 

Imagens de satélite. 
A resolução é tudo.

A possibilidade de visualizar índices de vigor ou 
detetar áreas com diferentes potenciais produ-
tivos e registá-los na forma de mapas, signifi -
cou um dos maiores avanços na digitalização 
da agricultura.
Granular Link vai um passo à frente, permitindo 
a possibilidade de obter imagens de satélite 
com os índices de vegetação mais avançados 
e com frequência diária. Além disso, dispõe 
de uma resolução espacial de 3 metros, o que 
multiplica por 11 as possibilidades que oferecem 
os satélites convencionais.
Poder ver o que acontece na sua exploração 
todos os dias, que zonas apresentam um maior desenvolvimento 
vegetativo, ou diminuir o problema causado por uma localização em 
áreas com muita nebulosidade, é algo realmente valioso.

A prescrição mais ajustada à sua parcela.

Dispomos de uma tecnologia exclusiva, a mais precisa do mercado 
para o delineamento de zonas de gestão, podendo retroceder até 
1989 e oferecer-lhe um histórico das áreas das suas parcelas que 

produziram de forma diferente. Além disso, se contar com os dados 
provenientes do rendimento e das caraterísticas do solo, pode rea-
lizar uma gestão mais consistente. Áreas que realmente respondem 
à variabilidade existente na sua exploração e nas quais você pode 
atuar de forma otimizada em qualquer fase da cultura.
O Granular Link integra uma calculadora de densidade de semen-
teira ou fertilização para ajustar as densidades dos nossos híbridos a 
áreas com diferentes potenciais produtivos.
Terá uma efi ciente e valiosa ferramenta que lhe permitirá exportar 
os seus mapas para o seu equipamento agrícola num formato 100% 
compatível com todos os monitores existentes no mercado. Assim 
poderá otimizar a aplicação dos fatores de produção e ser mais efi -
ciente e lucrativo, além de cumprir com as novas normativas que se 
imporão em breve.

O seu consultor agronómico Pioneer sempre consigo.

O setor agrícola está em constante mudança. As novas tecnologias, 
a interpretação de dados e a criação de mapas, ou modelos ba-
seados em informações, 
exigem usuários que sai-
bam usá-los. Mas também 
de uma equipa que sabe 
aconselhar de perto, de 
forma fi ável e com uma 
abordagem agronómica 
que compreende as ne-
cessidades do agricultor.
Por isso, a nossa equipa de 
consultores agronómicos 
foi criteriosamente treina-
da para poder prestar o 
melhor serviço e acom-
panhá-lo nessa transição 
para a agricultura digital 
de maneira simples. Com 
o Granular Link, poderá 
fi car conectado direta-
mente com o seu assessor 
agronómico, partilhar informação das suas parcelas e explorações, 
receber aconselhamento personalizado e aproveitar todas as capa-
cidades da aplicação para priorizar tarefas, identifi car as áreas mais 
relevantes, detetar problemas ou preveni-los com os tratamentos 
mais adequados em todos os momentos. Juntos, poderão descobrir 
que o Granular Link o impulsionará para uma nova era.
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PRODUTOS MILHO

A Dupla Aptidão 
em ciclo longo

Grão e forragem 
em ciclo longo

O primeiro híbrido BMR 
no mercado europeu

Milho Dupla Aptidão Milho Dupla Aptidão Milho para silagem

• Potencial produtivo.

• Tolerância a altas temperaturas.

• Estabilidade de produçao.

• Estabilidade produtiva em grão e forragem

• Grande potencial para silagem.

• Excelente qualidade de forragem com alto 
teor de amido.

• Alto potencial produtivo.

• Baixo teor em lenhina.

• Alta digestibilidade da Fibra.

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor fi nal

Peso específi co (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor fi nal

Peso específi co (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor fi nal

Peso específi co (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

P2105
• FAO 600    • CRM 120

Consulte o seu assessor agronómico Pioneer sobre as possíveis soluções genéticas, tanto convencionais como Bt.

P2085 P2046
• FAO 600    • CRM 119 • FAO 600    • CRM 120

NOVIDADE
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PRODUTOS MILHO

Grande produção 
e sanidade

Superioridade 
em dupla aptidão

Solidez 
agronómica

Milho Dupla Aptidão Milho Dupla Aptidão

• Excecional potencial produtivo.

• Muito boa tolerância ao morrão da panícula e 
ao vírus do nanismo rugoso (MRDV).

• Grão de excelente qualidade com elevado peso 
específico.

• Excelente vigor à nascença.

• Muito boa tolerância ao morrão da panícula e 
ao vírus do nanismo rugoso (MRDV).

• Grão de excelente qualidade com elevado peso 
específico.

• Potencial produtivo.

• Carateristicas agronómicas muito completas.

• Tolerância a doenças, em particular o 
Cephalosporium.

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor final

Peso específico (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor final

Peso específico (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor final

Peso específico (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor final

Peso específico (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

P1921
• FAO 600    • CRM 118

Consulte o seu assessor agronómico Pioneer sobre as possíveis soluções genéticas, tanto convencionais como Bt.

P1884 P1772
• FAO 600    • CRM 118 • FAO 600    • CRM 117

Milho Dupla Aptidão
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PRODUTOS MILHO

Referência na produtividade 
em zonas de Cephalosporium

Tolerância ao Cephalosporium
e muito mais

Máxima produção 
de grão e silagem

Milho Dupla Aptidão Milho Dupla Aptidão Milho Dupla Aptidão

• Grande potencial productivo.

• Muito boa tolerância a Cephalosporium e 
ao virus do nanismo rugoso (MRDV).

• Muito boa qualidade de grão, com elevado 
peso específico.

• Tolerância ao Cephalosporium.

• Capacidade e estabilidade de produção.

• Sanidade da planta.

• Potencial de produção.

• Robustez do caule e raiz.

• Tolerância ao stress hídrico.

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor final

Peso específico (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor final

Peso específico (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor final

Peso específico (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

P1574
• FAO 600    • CRM 115

P1551 P1535
• FAO 600    • CRM 115 • FAO 600    • CRM 115
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PRODUTOS MILHO

A maior produtividade e 
qualidade em milho branco

O melhor compromisso 
em milho branco

Milho branco 
em ciclo 500

Milho Branco Milho Branco Milho Branco

• Grão branco, indicado para a indústria de 
consumo humano.

• Robustez de caule e raiz.

• Bom vigor de nascença.

• Potencial produtivo.

• Porte médio alto com média a alta inserção 
da maçaroca.

• Muito boa consistência de caule e raíz.

• Boa sanidade final à maturação.

• Boa Tolerância ao stress hídrico.

• Potencial de produção.

• Robustez do caule e raiz.

• Tolerância ao stress hídrico.

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor final

Peso específico (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor final

Peso específico (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor final

Peso específico (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor final

Peso específico (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

PR32B10
• FAO 600    • CRM 117

P1517W P1306W
• FAO 600    • CRM 115 • FAO 500    • CRM 109
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Máxima capacidade 
de adaptação

• Potencial produtivo.
• Tolerância ao Cefalosporium.
• Tolerância ao stress hídrico.

Destaca-se por:

• Híbrido de caúle muito equilibrado, de porte médio e com 
uma inserção média-baixa da maçaroca.

• Maçaroca cilindrica de grande diâmetro, muito uniforme e de 
tipo fl exivel, compensando muito bem as baixas densidades 
de plantas.

• Grão dentado com bom peso específi co.
• Excelente tolerância à acama pela raíz e muito boa 
resistência à queda pelo caule.

• Muito bom verdor à maturação em virtude da sua sanidade 
fi nal.

• Muito boa tolerância ao virús do ananismo rugoso (MRDV), ao 
morrão da panícula  e ao Helminthosporium.

• Excelente tolerância ao Cefalosporium.
• Excelente capacidade de tolerar o stress hídrico.  Híbrido 
classifi cado como Optimum AQUAmax.

Características
1         2         3         4         5         6         7         8         9

Altura da planta - Média

Altura de inserção da maçaroca-

Verdor fi nal - Alto

Peso específi co (kg/hl)- Médio

Tolerância ao stress hídrico - Muito Boa

Máxima capacidade Máxima capacidade Máxima capacidade 

P1441
FAO 600 | CRM 114

NOVIDADE

Média-Baixa
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FAO 600 de bom 
porte e excelente 
qualidade de grão

Destaca-se por:

• Qualidade do grão.
• Estabilidade de produção.
• Sanidade da planta.

FAO 600 de bom FAO 600 de bom FAO 600 de bom FAO 600 de bom 

P1332

• Híbrido de porte alto, com inserção média alta da maçaroca 
e folhas eretas.

• Maçaroca de grande diâmetro, de forma cilíndrica e do tipo 
fl exível com capacidade de compensar muito bem as baixas 
densidades de plantas.

• Grão de textura vítrea e elevado peso específi co.
• Brácteas semiabertas no fi nal do ciclo.
• Muito bom verdor à maturação.
• Muito boa Tolerância ao stress hídrico.
• Variedade desaconselhável para utilização em zonas de forte 
pressão de Cephalosporium.

Características

1         2         3         4         5         6         7         8         9

Altura da planta - Alta

Altura de inserção da maçaroca-Alta

Verdor fi nal - Alto

Peso específi co (kg/hl)-Muito Alto

Tolerância ao stress hídrico - Muito Boa

FAO 600 | CRM 113
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PRODUTOS MILHO

Máxima estabilidade 
no ciclo 500

Excelência no rendimento 
e na qualidade de grão

Excelente perfi l 
em ciclo 500

Milho Dupla Aptidão Milho Dupla Aptidão Milho Dupla Aptidão

• Potencial produtivo.

• Tolerância ao stress hídrico.

• Boa tolerância ao Helmintosporium.

• Potencial produtivo.

• Qualidade e sanidade de grão.

• Tolerância a doenças.

• Boa adaptação a todo o tipo de solo.

• Raiz e caule, muito consistentes.

• Potencial produtivo.

• Precocidade no segmento FAO 500.

• Tolerância ao stress hídrico.

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor fi nal

Peso específi co (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor fi nal

Peso específi co (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor fi nal

Peso específi co (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

P1049
• FAO 500    • CRM 110

P0933 P0900
• FAO 500    • CRM 109 • FAO 500    • CRM 109

Consulte o seu assessor agronómico Pioneer sobre as possíveis soluções genéticas, tanto convencionais como Bt.
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Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor fi nal

Peso específi co (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico

Precocidade e 
potencial produtivo 
em evidência

Destaca-se por:

• Excelente potencial produtivo.
• Regularidade de produção.
• Tolerância ao Helminthosporium.

Precocidade e Precocidade e 

P0937

• Porte médio-baixo com inserção baixa da espiga. 
• Espiga cilíndrica, de grande diâmetro e com tendência a fecundar até à 
ponta. 

• Brácteas abertas que permitem uma secagem rápida do grão. 
• Ser ligeiramente mais precoce que P0933, particularmente em 
sementeiras precoces. 

• Grão dentado, profundo e muito pesado (elevado peso de mil grãos). 
• Moderada tolerância a Cephalosporium. 
• Muito boa tolerância ao Helminthosporium. 
• Muito boa resposta a altas densidades de sementeira.
• Ser especialmente interessante para sementeiras precoces com o 
objectivo de colher cedo sem prejuízo do elevado potencial produtivo. 

Características

1         2         3         4         5         6         7         8         9

Altura da planta - Alta

Altura de inserção da maçaroca-Alta

Verdor fi nal - Alto

Peso específi co (kg/hl)-Muito Alto

Tolerância ao stress hídrico - Muito Boa

FAO 500 | CRM 108
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PRODUTOS MILHO

A referência no ciclo 500 
para silagem

Elevado potencial produtivo 
em todas as condições

Milho para silagem Milho Dupla Aptidão

• Excepcional potencial produtivo para silagem.

• Muito bons pârametros de qualidade nutricional 
de silagem.

• Verdor fi nal muito bom.

• Resistente às doenças foliares como a ferrugem 
e Helminthosporium.

• Muito boa tolerância ao morrão da panícula 
e a fungos no grão, que lhe asseguram boa 
qualidade e um elevado peso específi co. 

• Qualidade e sanidade do grão.

• Vigor de nascença.

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor fi nal

Peso específi co (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor fi nal

Peso específi co (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

PR34B39 P0725
• FAO 500    • CRM 109 • FAO 500    • CRM 107

20
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A revolução
em ciclos médios

• Potencial produtivo.
• Adaptação a diferentes ambientes.
• Tolerância ao stress hídrico.

Destaca-se por:

• Híbrido de porte médio-baixo com baixa inserção da 
maçaroca.

• Grande precocidade em zonas de ciclo FAO 500. Ideal para 
sementeiras precoces em zonas de boa adaptação dos 
híbridos de FAO 400.

• Muito bom vigor nas primeiras fases de desenvolvimento e 
crescimento inicial.

• Maçaroca cónica de grande diâmetro, com bom 
preenchimento até à ponta.

• Grão dentado.
• Secagem rápida do grão após a maturação fi siológica.
• Boa tolerância ao Helmintosporium.
• Tolerância notável ao Fusarium e à Giberella da maçaroca.
• Variedade classifi cada como Optimum AQUAmax pela sua 
excecional tolerância ao stress hídrico nas primeiras fases do 
seu desenvolvimento.

A revoluçãoA revolução

P0710

NOVIDADE

FAO 400 | CRM 106

Características

1         2         3         4         5         6         7         8         9

Altura da planta - Médio-baixa

Altura de inserção da maçaroca-Baixa

Verdor fi nal - Médio

Peso específi co (kg/hl)-Médio

Tolerância ao stress hídrico - Muito Boa

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor fi nal

Peso específi co (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico
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PRODUTOS MILHO

Notável potencial 
produtivo

O FAO 400 
aguardado

O novo FAO 300 para 
ambientes de grande potencial

Milho Dupla Aptidão Milho Dupla Aptidão Milho Grão

• Potencial produtivo em grão e silagem.

• Rápida secagem do grão.

• Estabilidade produtiva mesmo em 
sementeiras muito tardias.

• Potencial produtivo.

• Consistência da raíz.

• Sanidade final da planta e do grão.

• Potencial produtivo.

• Sanidade de planta e grão.

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor final

Peso específico (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor final

Peso específico (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor final

Peso específico (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

P0640
• FAO 400    • CRM 106

P0362 P0312
• FAO 400    • CRM 102 • FAO 300    • CRM 100
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PRODUTOS MILHO

A versatilidade 
de um ciclo precoce

Extraordinário em
ciclo FAO 300 curto

Nova genética 
em ciclos precoces

Milho Dupla Aptidão Milho Dupla Aptidão Milho Dupla Aptidão

• Potencial produtivo.

• Tolerância ao stress hídrico.

• Estabilidade e precocidade no seu ciclo.

• Potencial de produção.

• Adaptação a diferentes ambientes.

• Tolerância ao stress hídrico.

• Potencial productivo.

• Tolerância ao stress hídrico.

• Qualidade de grão.

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor final

Peso específico (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor final

Peso específico (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor final

Peso específico (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor final

Peso específico (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

P0023
• FAO 300    • CRM 100

P9978 P9911
• FAO 300    • CRM 99 • FAO 300    • CRM 100



PRODUTOS MILHO

Potencial e precocidade 
incomparável no seu segmento

Equilíbrio perfeito entre 
produção e precocidade

Milho Dupla AptidãoMilho Dupla Aptidão

• Potencial produtivo.

• Precocidade.

• Tolerância ao stress hídrico.

• Potencial produtivo.

• Precocidade.

• Tolerância ao stress hídrico.

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor fi nal

Peso específi co (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor fi nal

Peso específi co (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

P9889 P9363
• FAO 300    • CRM 98 • FAO 300    • CRM 93

24
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Inovação 
em ciclo curto

• Potencial produtivo.
• Regularidade de produção.
• Precocidade.

Destaca-se por:

• Ciclo FAO 200 (precoce).
• Muito bom vigor de emergência.
• Planta de porte médio com inserção média da espiga.
• Caules e raízes muito consistentes.
• Grão de pequena dimensão e com alta vitreosidade (Flint).
• Grão de coloração intensa.
• Boa tolerância a doenças da folha e ao morrão.

Inovação Inovação 

P9590
FAO 200 | CRM 91

Características

1         2         3         4         5         6         7         8         9

Altura da planta - Médio-baixa

Altura de inserção da maçaroca-Baixa

Verdor fi nal - Médio

Peso específi co (kg/hl)- Muito alto

Tolerância ao stress hídrico - Muito Boa

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor fi nal

Peso específi co (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico



Tabela de densidades de sementeira

Distância 
entre 
Plantas (cm)

Distância entre linhas (cm)

50

12
13
14
15

16

17

18

19

20
21
22
23

24

25
26
27

28

29
30

11
53 55 60 65 70 72 75 80 85 90 95

181.818 171.527 165.289 151.515 139.860 129.870 126.263 121.212 113.636 106.952 101.010  95.694

166.667 157.233 151.515 138.889 128.205 119.048 115.741 111.111 104.167  98.039  92.593  87.719

153.846 145.138 139.860 128.205 118.343 109.890 106.838 102.564  96.154  90.498  85.470  80.972

142.857 134.771 129.870 119.048 109.890 102.041  99.206  95.238  89.286  84.034  79.365  75.188

133.333 125.786 121.212 111.111 102.564  95.238  92.593  88.889  83.333  78.431  74.074  70.175

125.000 117.925 113.636 104.167  96.154  89.286  86.806  83.333  78.125  73.529  69.444  65.789

117.647 110.988 106.952  98.039  90.498  84.034  81.699  78.431  73.529  69.204  65.359  61.920

111.111 104.822 101.010  92.593  85.470  79.365  77.160  74.074  69.444  65.359  61.728  58.480

105.263  99.305  95.694  87.719  80.972  75.188  73.099  70.175  65.789  61.920  58.480  55.402

100.000  94.340  90.909  83.333  76.923  71.429  69.444  66.667  62.500  58.824  55.556  52.632

95.238 89.847 86.580 79.365 73.260 68.027 66.138 63.492 59.524 56.022 52.910 50.125

90.909 85.763 82.645 75.758 69.930 64.935 63.131 60.606 56.818 53.476 50.505 47.847

86.957 82.034 79.051 72.464 66.890 62.112 60.386 57.971 54.348 51.151 48.309 45.767

 83.333  78.616  75.758  69.444  64.103  59.524  57.870  55.556  52.083  49.020  46.296  43.860

 80.000  75.472  72.727  66.667  61.538  57.143  55.556  53.333  50.000  47.059  44.444  42.105

 76.923  72.569  69.930  64.103  59.172  54.945  53.419  51.282  48.077  45.249  42.735  40.486

 74.074  69.881  67.340  61.728  56.980  52.910  51.440  49.383  46.296  43.573  41.152  38.986

 71.429  67.385  64.935  59.524  54.945  51.020  49.603  47.619  44.643  42.017  39.683  37.594

 68.966  65.062  62.696  57.471  53.050  49.261  47.893  45.977  43.103  40.568  38.314  36.298

 66.667  62.893  60.606  55.556  51.282  47.619  46.296  44.444  41.667  39.216  37.037  35.088

26



Controle ervas daninhas em sua cultura do milho

Mais comodidade, mais efi cácia

• Herbicida com um amplo espetro de controlo sobre as infestantes em pós-emergência no milho.

• Graças ao efeito sinérgico de nicossulfurão e rimsulfurão é possível obter uma boa efi cácia sobre 
gramíneas e Sorghum halapense (sorgo-bravo).

• O efeito aditivo de nicossulfurão, rimsulfurão e mesotriona proporciona um amplo espetro de controlo de 
infestantes de folha larga.

• A mesotriona confere um excelente controlo de Abutilon theophrasti (malvão) e um efeito inibidor de 
Cyperus rotundus (junça).

• Efi cácia nas principais infestantes de folha estreita, incluindo perenes (Sorghum halepense)

• Efi cácia sobre as principais infestantes de folha larga, em aplicações entre 2-6 folhas verdadeiras do milho.

• Seletivo para a cultura do milho

• Hector inclui, na sua formulação, um safener (Isoxadifene), que protege e favorece o normal desenvolvimento 
do milho, desde o momento da aplicação até à colheita.

Solução única para o controlo de alfi nete (Agriotes sp.) 
na cultura do milho

 • Qalcova™ active: substância ativa de origem natural. Produto obtido a partir da 
fermentação natural da bactéria Saccharopolysporosa spinosa.

 • Modo de ação único, com atividade larvicida, que atua por contacto e ingestão.
Substância ativa (spinosade) autorizada para uso em agricultura biológica. 
Regulamento (EU) 2016/673*

Novo herbicida para o controlo, em pós-
emergência, de infestantes mono e dicotiledóneas 
na cultura do milho

27
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GIRASSOL OLEICO

A nova geração de oleicos

• Maior potencial produtivo em híbridos alto-
oleico Express.

• Máxima tolerância ao míldio.

• Máxima tolerância a golpes de calor.

P64HE144
A nova revelação em girassol 
oleico ExpressSun®

• Ser tolerante ao herbicida Express SXTM

(Tribenurão-metilo)

• Grande estabilidade do teor em ácido 
oleico.

Vigor de Emergência

Potencial Produtivo

Estabilidade de produção

Teor em óleo

Tolerância ao stress hídrico

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

Vigor de Emergência

Potencial Produtivo

Estabilidade de produção

Teor em óleo

Tolerância ao stress hídrico

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

P64HE133

28
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GIRASSOL OLEICO

A nova geração de oleicos 
tolerante ao Express SXTM

• Excelentes produções.

• Bom potencial em óleo.

• Resistente até à raça E da orobanca (rabo de 
raposa).

• Excelente teor em ácido oleico.

• Ser tolerante ao herbicida Express SXTM  
(Tribenurão-metilo).

P64HE118
A grande evolução 
em híbridos oleicos

No presente, o maior potencial 
produtivo em alto oleico Clearfi eld®

• Produções ao nível dos melhores híbridos 
Linoleicos. 

• Alto teor em óleo.

• Ciclo  semi-precoce à fl oração e à maturação.

• Excelente teor em Ácido Oleico.

• Excelente adaptação a todo o tipo de 
ambientes.

• Tolerância a todas as raças de Orobanca 
existentes.

• Potencial produtivo muito alto e regular.

• Elevada tolerância ao stress hídrico e 
golpes de calor.

Vigor de Emergência

Potencial Produtivo

Estabilidade de produção

Teor em óleo

Tolerância ao stress hídrico

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

Vigor de Emergência

Potencial Produtivo

Estabilidade de produção

Teor em óleo

Tolerância ao stress hídrico

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

Vigor de Emergência

Potencial Produtivo

Estabilidade de produção

Teor em óleo

Tolerância ao stress hídrico

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

P64HH106 P64HP630

NOVIDADE

®Clearfi eld e Pulsar 40® são marcas registradas pela BASF.



Inoculantes
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Tecnologia da Estabilidade Aeróbica

• Atinge a estabilidade aeróbica rapidamente
 A Tecnologia Rapid React contém estirpes patenteadas que atuam 
rapidamente deixando o alimento pronto em apenas 7 dias.

 As vantagens desta tecnologia incluem:
- Acesso mais rápido ao mais valioso   alimento da exploração.
- Frente do silo consistentemente fresca.
- Vida do silo prolongada.

• Aumenta a qualidade do alimento
A Tecnologia Rapid React com a nova geração de L. buchneri permite-lhe 
que obtenha mais de cada dia e de cada tonelada:
- Aumenta a efi ciência de fermentação.
- Minimiza as perdas de matéria seca.
- Reduz a deterioração nos topos e laterais dos silos.
- Produz um alimento com uma consistente palatibilidade.

Contacte com o seu Técnico Pioneer 
para mais informações.

*Melhora a estabilidade e reduz o aqueciemento 
comparativamente a silagens não tratadas. Os 
efeitos de qualquer inoculante para a silagem 
dependem do maneio aquando da colheita, 
conservação e feedout. Fatores como a matéria 
seca, estado de maturação, comprimento de 
corte e compactação determinam a efi cácia do 
inoculante. Os produtos PIONEER®  estão  sujeitos 
aos termos e condições de compra que fazem 
parte dos documentos de rotulagem e compra.

Os inoculantes Pioneer
®

11C33, 11G22 e 11B91 com a Tecnologia da Estabilidade Aeróbica* Rapid React™  são o novo avanço da Pioneer. Esta inovação 
permite ter um alimento estável em apenas 7 dias. E, à semelhança de todos os inoculantes Pioneer, ajuda-o a aumentar o valor das forragens produzidas 
na sua exploração. 

A trabalhar para si
Permitem-lhe obter a estabilidade aeróbica mais cedo de maneira a garantir consistência e acesso mais rápido ao novo alimento, aumentando a 
fl exibilidade na gestão dos recursos alimentares da exploração. 
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61,25

82,3
51,36

53,72
%

Custo (€/kg) Total

0,22 €/vaca/diaGANHO LÍQUIDO (ROI)

Diminuição da farinha de milho na dieta com 11CFT - 0,7 Kg/dia 0,36

Diminuição da farinha de soja na dieta com 11CFT - 0,45 Kg/dia

Custo/vaca/dia de 28 Kg de silagem de milho tratada com 11CFT (11CFT - 0,0019 €/Kg silagem)

Diminuição da farinha de milho na dieta com 11CFT - 0,7 Kg/dia

0,38

0,0019

0,042

0,252

0,171

0,0532

0,147

Nota: o ROI não inclui as vantagens adicionais: maior percentagem de forragem na dieta para melhor saúde ruminal, menores perdas de matéria seca no silo e aumento da palatabilidade da dieta.

Para silagem de Milho
Destaca-se por:
• Estabilidade aeróbica superior a 24 horas face a silagem não 
inoculada.

• Diminuição das perdas de M.S. pelo perfi l fermentativo formado.
• Aumento da digestibilidade da fi bra entre 4-8%.
• Aumento da ingestão entre 1,5 e 3,6 kg/vaca/dia.
• Aumento da digestibilidade de 4% signifi ca aproximadamente 
mais 15 litros de leite/tonelada de silagem, e em média 975 litros 
de leite/ha.

11 CFT

O inoculante Pioneer® 11CFT é o 1o inoculante da nova geração de inoculantes pois actua para além da fermentação. 
Além da estabilidade aeróbica que proporciona à silagem, já conhecida dos nossos inoculantes, alia um aumento da Digestibilidade da Fibra (NDFd) e da 
ingestão de M.S. Desta forma temos um aumento do aproveitamento da silagem ingerida com melhoria das taxas de passagem no rúmen.
As enzimas ferulate e acetil esterase, produzidas pela nova estirpe do Lactobacillus buchneri, que modifi cam a fi bra das paredes celulares desagregando-a 
da lenhina, permitem uma digestão mais completa da fi bra por parte das bactérias do rúmen.

Utilização
Para utilização em silagem de milho, após um período mínimo de fermentação de 60 dias, de forma a 
permitir que as bactérias produzam as enzimas e outros produtos fi nais da fermentação potenciando 
a digestibilidade da fi bra e estabilidade aeróbica.

Como actua?
Na sua composição tem, para além do Lactobacillus casei, uma nova estirpe do Lactobacillus 
buchneri capaz de produzir enzimas (ferulates e acetil esterases) que quebram as ligações entre a 
lenhina e a celulose e hemicelulose, à medida que se replicam na silagem. Isto permite uma digestão 
mais completa da fi bra quando as bactérias ruminais degradam a silagem.

Impacto do 11CFT 
em dietas
Dieta originalmente formulada para 
41 kg de leite/3.6% de gordura com 
vacas alimentadas com 28.2 kg de 
silagem de milho. Foi utilizado o 
Programa de Formulação CNCPS 
6.1.36.0 e procedemos à remoção 
de farinha de soja e farinha de milho 
na dieta, até atingirmos valores 
de produção de leite e produção 
de proteína microbiana no rúmen 
similares aos valores obtidos com 
silagens convencionais, não tratadas 
com 11CFT.

Para a mesma produção de leite: Preço €/kg Poupança € Investimento €

Diminuição da farinha de milho na dieta por aumento do consumo de silagem – 725 g 0.195 0.14

Diminuição da farinha de soja na dieta por aumento da produção de proteína microbiana – 453 g 0.4 0.18

Custo de tratar 28kg de silagem com 11CFT (€/vaca/dia) 0.05

Custo da silagem de milho adicional (2.72 kg) por aumento de consumo (50 €/t) 0.13

Retorno do Investimento 0.134 € /vaca/dia

Exemplo para exploração de 200 animais 9785€/ano

Nota: Não inclui o valor agregado da redução das perdas de matéria seca da silagem, aumento da estabilidade e melhoria de palatabilidade com CFT.
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Para silagem de Milho, com tecnologia Rapid React®

Destaca-se por:

Com a nova geração L. buchneri
concebido para:

• Reduzir aquecimentos, aumentando a 
estabilidade aeróbica.

• Melhorar a qualidade da silagem 
permitindo um pH fi nal baixo e o perfi l de 
ácidos gordos voláteis adequado.

11 C33

O inoculante Pioneer® 11C33 contém uma mistura única de estirpes de Lactobacillus buchneri e
Lactobacillus plantarum patenteadas e formuladas no sentido de:

• Melhorar a fermentação de silagem de milho, conduzindo a um melhor perfi l ácido, ajudando a 
melhorar a estabilidade aeróbica, recuperação de matéria seca e conservação.

• Minimizar as perdas de matéria seca.

Com tecnologia Rapid React®

incorporada. Permite-lhe abrir
um silo estáveis em apenas 7 dias.

Fonte: Pioneer Livestock Nutrition Center, Iowa. Summary of two trials. Dry matter recovery, aerobic stability, and nutrient composition were 
determined for uninoculated (Control) corn silage and for corn silage inoculated with Pioneer® brand 11C33 Corn Silage Inoculant (11C33).

1 Os valores são expressos através de regressão por mínimos quadrados.
2 Perda de matéria seca medida durante o teste de estabilidade aeróbia.
a,b Entre colunas, para o mesmo parâmetro dentro do mesmo tratamento. Médias sem uma letra sobrescrita comum diferiram entre si (P 
menos que 0,05).
*Preparação de aditivos para silagem. Este produto pode ser usado em Modo de Produção Biológico de acordo com o Regulamento (CE) n.o

834/2007
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Para Pastone11 B91

11B91 contém uma mistura única de estirpes de Lactobacillus buchneri e Lactobacillus plantarum
patenteadas e formuladas no sentido de:
• Permitir manter silagens de grão frescas tanto no silo como na manjedoura.
• Melhorar a estabilidade e durabilidade do silo quando há taxas de renovação baixas
• Preservar a qualidade nutricional, reduzindo as perdas de matéria seca e a deterioração 

causada por microrganismos nocivos responsáveis pelo aquecimento.
Com tecnologia Rapid React® incorporada. Permite-lhe abrir um silo estáveis em apenas 
7 dias*

Fonte: Pioneer Livestock Nutrition Center, Iowa. Summary of two trials. 
Dry matter recovery, aerobic stability, and nutrient composition were 
determined for uninoculated (Control) corn silage and for corn silage 
inoculated with Pioneer® brand 11B91 Corn Silage Inoculant (11B91).

1 Os valores são expressos através de regressão por mínimos quadrados
2 Perda de matéria seca medida durante o teste de estabilidade 
aeróbia.
a,b Entre colunas, para o mesmo parâmetro dentro do mesmo 
tratamento. Médias sem uma letra sobrescrita comum diferiram 
entre si (P menos que 0,05).
*Preparação de aditivos para silagem. Este produto pode 
ser usado em Modo de Produção Biológico de acordo com o 
Regulamento (CE) n.o 834/2007

Destaca-se por:
Com a nova geração L. buchneri
concebido para:

• Melhorar a fermentação, preservar os 
nutrientes e melhorar a digestibilidade 
do grão ensilado (pastone).

• Aplicar em pastone de grão húmido, 
pastone integral e “snaplage”, tanto para 
silos-trincheiras como em chouriços.

• É um solução biológica não-corrosiva 
que evita problemas de estabilidade 
nos silos, evitando a aplicação de 
produtos dispendiosos e corrosivos.

Especial 
Pastone
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Para silagem de Milho e Erva

Destaca-se por:
•  Redução signifi cativa das  perdas de 

matéria seca que podem atingir os 25% 
em silagens de milho não inoculadas.

• Através do aumento da Estabilidade 
Aeróbica conseguida com o 11A44, as 
perdas podem ser reduzidas para apenas 
5-7% (que refl etem apenas as perdas 
de açúcares solúveis originadas pelo 
processo normal de fermentação).

• O retorno de Investimento resultante 
da diminuição de perdas de Matéria 
Seca é superior, muitas vezes, a 3:1.

•  Útil em silagens excessivamente secas.

11 A44

Utilização

Aplicável em silagens de milho, erva ou cereais. O período de fermentação deste 
inoculante é de 3 a 4 semanas, potenciando assim a maior estabilidade aeróbica. 

•  Melhoria importante da estabilidade de frente de silo em 
casos de taxas de renovação inferiores às desejadas, ou seja, 
silos sobredimensionados.

•  Estabilidade aeróbica, em alguns casos, superior a 150 horas 
após desensilamento.

O inoculante 11A44 tem na sua composição a bactéria 
patenteada Pioneer Lactobacillus buchneri, que pelas suas 
características fermentativas reduz as perdas de M.S., limita 
o aquecimento da silagem e, pela estabilidade aeróbica 
que confere à silagem, impede a deterioração e a perda de 
palatibilidade que daí advém.

Esta estabilidade é o ponto forte deste inoculante.

O Estabilizador
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Para silagem de Erva

Destaca-se por:
O 11GFT é um Inoculante desenvolvido pela 
Pioneer, específi co para silagem de erva e 
cereais, que:

• Aumenta a Digestibilidade da Fibra (NDFD).
• Aumenta a Densidade Energética da 
forragem, ajudando à redução da 
incorporação de concentrados.

• Melhora a fermentção da silagem de erva 
e cereais, aumentando também a sua 
estabilidade aeróbica.

11 GFT

O 11GFT contém uma bactéria patenteada de Lactobacillus buchneri que:

•  Produz enzimas que digerem as ligações da fi bra, à medida que se replica 
na silagem.

•  Reduz as perdas de Matéria Seca e aumenta a Estabilidade Aeróbica da 
silagem.

O 11GFT também contém bactérias patenteadas de Lactobacillus casei e 
Lactobacillus plantarum, formuladas para:

•  Estimular a fermentação inicial através de uma rápida descida do pH, 
auxiliando a preservação de nutrientes valiosos.

•  Permite reduzir custos da alimentação, pela redução da suplementação 
energética e proteica.

A Investigação em animais 
demonstra a efi ciência 

do 11GFT em aumentar a 
Digestibilidade da Fibra >
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Adecuado para silagem de Erva / Cereais

Destaca-se por:

Com a nova geração L. buchneri
concebido para:

• Melhorar a fermentação em silagens de 
erva, luzerna ou de cereais, conseguindo um 
perfi l de ácidos que minimizam as perdas 
de matéria seca quando exposto ao ar.

• Deverá ser aplicado em forragens colhidas 
com a matéria seca adequada, para 
qualquer sistema de armazenamento.

11 G22

Fonte: Pioneer Livestock Nutrition Center, Iowa. Summary of two trials. Dry matter recovery, aerobic stability, and nutrient composition were determined 
for uninoculated (Control) corn silage and for corn silage inoculated with Pioneer® brand 11G22 Corn Silage Inoculant (11G22).

1 Os valores são expressos através de regressão por mínimos quadrados
2 Perda de matéria seca medida durante o teste de estabilidade aeróbia.
a,b Entre colunas, para o mesmo parâmetro dentro do mesmo tratamento. Médias sem uma letra sobrescrita comum diferiram entre si (P menor a 0,05).

O inoculante Pioneer® 11G22 contém uma mistura única de estirpes de Lactobacillus buchneri e 
Lactobacillus plantarum patenteadas e formuladas no sentido de:

• Melhorar a fermentação de silagem de erva, luzerna ou cereais, conduzindo a um melhor perfi l 
de ácido, ajudando a melhorar a estabilidade aeróbica e à recuperação da matéria seca e 
conservação.

• Melhora a performance dos animais.

Com tecnologia Rapid React®

incorporada.
Permite-lhe abrir um silo estáveis em apenas 7 dias*

37
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Para silagem de Luzerna
Destaca-se por:

O 11AFT contém uma bactéria 
patenteada de L. buchneri que:

• Produz enzimas que digerem a fi bra, à 
medida que se replica na silagem.

• Reduz as perdas de Matéria Seca e 
aumenta a Estabilidade Aeróbica da 
silagem.

11 AFT

O 11AFT também contém bactérias patenteadas de Lactobacillus plantarum, 
exclusivas para luzerna, formuladas para:

• Estimular a fermentação inicial através de uma rápida descida do pH, 
auxiliando a preservação de nutrientes valiosos (açúcar, amido).

• Reduzir a degradação da proteína. 

• Reduzir custos da alimentação, pela diminuição da necessidade de 
suplementação com proteína bypass.

Impacto na dieta com o 11AFT 

• Dieta original formulada para 40 kg de produção de leite/dia, 
contendo 8 kgs de silagem de luzerna. A redução do custo de 
alimentação é efectuada pela diminuição da suplementação com 
soja, mantendo os níveis de Energia e Proteína Metabolizável, para 
os níveis originais.
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 (11AFT - 0,0019€/kg Silagem)
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Custo de tratamento com 11AFT de 8 kg de Silagem de luzerna

Custo adicional de aumentar 650 g na silagem de luzerna AFT

 (11AFT - 0,0019€/kg Silagem)

A Investigação em animais demonstra a efi ciência do 11AFT em 
aumentar a Digestibilidade da Fibra
Digestibilidade Ruminal in situ da Silagem de Luzerna
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Para silagem de Luzerna
Destaca-se por:
• Obtenção de um pH terminal muito
 inferior.
• Estabilidade aeróbica da silagem cerca 
de 25% superior comparativamente 
a silagem não inoculada.

• Diminuição da % de azoto amoniacal 
no azoto total (≈2,8%).

• Aumento da digestibilidade aparente 
da M.S. em cerca de 4,7%.

• Aumento da produção de leite.

11 H50

Signifi cado económico: O aumento médio de produção de leite com a utilização 
de 11H50 é de, em média, 0,9 litros leite/dia. Este aumento é muito signifi cativo 
quando se verifi ca que por tonelada de luzerna administrada aos animais, o 
aumento de produção é de mais de 20 litros. A um custo de 0.3 euros/dia, o 
retorno do investimento é de 6euros/ton. luzerna. A um custo aproximado de 1.58 
euros/ton. do 11H50, o retorno de investimento total é de mais de 3.5:1.

Produção de Leite (3,5% gordura)

Três ensaios – Kansas University e Penn State University

11H50

Control

35,2

34,3

33,/ 34 34,2 34,4 34,6 34,8 35 35,2 35,4

O 11H50 é o seu inoculante Pioneer® para a silagem de lu-
zerna que tem na sua composição um conjunto de bactérias 
direccionadas especifi camente para esta cultura, nomeada-
mente Lactobacillus plantarum. Actuam de forma a obtermos 
uma fermentação mais rápida e efi ciente que reduz as perdas 
de Matéria Seca, assim como as perdas por azoto amoniacal 
através da melhoria da qualidade da proteína.

Utilização

Este inoculante é específi co para a silagem de luzerna, 
compreendendo um período de fermentação de 
aproximadamente 40 dias.



A MAIS PROFISSIONAL
EQUIPA TÉCNICA DO MERCADO.
Dezesseis profi ssionais com larga experiência, 
trabalhando convosco diariamente com o objetivo 
de melhorar a rentabilidade na sua exploração. Da 
sementeira à colheita, o seu assessor técnico Pioneer 
estará sempre disponível para responder às suas 
questões e apoiá-lo na condução das suas culturas.

DELEGAÇÃO CENTRO E AÇORES

António Duarte
Beira Interior e 

Gândaras
912 974 445

Vasco Salgueiro
Delegado

Técnico-Comercial
914 391 431 

Catarina Oliveira
Centro Norte
914 391 428

Tiago Marques
Vale do Mondego

914 391 430

Assessores Técnicos

Diogo Vilão
Açores

910 037 185

NORTE

CENTRO

AÇORES

SUL
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Serviço
Agronómico

Ao seu lado,
para a Máxima Rentabilidade

NUTRIÇÃO

Raquel Cortesão
914 391 438

Mário Rui
Delegado Técnico-Comercial

914 391 436 

DELEGAÇÃO SUL

Marco Cardoso
Extremadura e Ribatejo, margem superior do Tejo

913 509 694

Rodolfo Carola
Alto Alentejo

913 509 949

António Canhão
Extremadura e Ribatejo, margem inferior do Tejo

914 391 433

Ricardo Melo
Baixo Alentejo
910 676 851

DELEGAÇÃO NORTE

José Pedro Costa
Delegado Técnico-Comercial

914 391 425 

Júlio Amorim
Assessor técnico para a nutrição animal

914 391 426

Nuno Soares
Douro Litoral
910 122 786

Fernando Costa
Barcelos, Esposende e Alto Minho

914 391 427

André Cruz
Vale do Sousa, Vale do Ave e Trás-os-Montes

913 509 850
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Luzerna
Variedade Ciclo

PR58N57 Não dormente
PR59N59 Não dormente

Sorgo
Variedade Segmento

PR877F (Nicol) Híbrido de Sorgo x Erva do Sudão
PR849F Sorgo híbrido, forrageiro

Azévem
Variedade

Faraone

Lilio

Produto Objectivo

PR11C33 RR  Silagem de milho

PR11G22 RR  Silagem de erva

PR11B91 RR Pastone grão/integral

PR11CFT Tecnologia da Fibra para silagem de milho

PR11GFT Tecnologia da Fibra para silagem de erva

PR11AFT Tecnologia da Fibra para silagem de luzerna

PR11A44 Tecnologia da Fibra para silagem de erva

PR11H50  Silagem de Luzerna

Inoculantes

Variedade Grupo de Maturação Ciclo

PR91M10 0+ Precoce

PR92B63 1+ Semi precoce

Soja

Clearfi eld® y Clearfi eld®Plus são marcas registradas da BASF. ExpressSun® y Pack Express™ SX™ são marcas registradas da Corteva AgriscienceTM.

Girassol
Variedade Segmento Tipo Ciclo

P64HH106 Alto oleíco Semi precoce à fl oração e à maturação

P64HE118 ExpressSun® Alto oleíco Médio à fl oração e à maturação

P64HE144 ExpressSun® Alto oleíco Médio largo à fl oração e à maturação

P64HE133 ExpressSun® Alto oleíco Médio à fl oração e à maturação

P64HE418 ExpressSun® Alto oleíco Médio à fl oração e à maturação

P64HP630 Clearfi eld®Plus Alto oleíco Médio à fl oração e à maturação

P64BB01 Especial alimentação aves Precoce à fl oração e à maturação

P64LC108 Clearfi eld® Linoleico Semi precoce à fl oração e à maturação

P64LE141 ExpressSun® Linoleico Precoce à fl oração e à maturação

P64LP130 Clearfi eld®Plus Linoleico Médio à fl oração e à maturação

Variedade Tipo Ciclo (hábito) Floração

PT200CL OO; Clearfi eld® Inverno Médio precoce 
PT279CL OO; Clearfi eld® Inverno Médio tardia 
PR44Y84 OO; Clearfi eld® Primavera Muito precoce
PR46H75 OO; Clearfi eld® Primavera Médio precoce 

NXH213CL OO; Clearfi eld® Primavera Médio precoce 

Colza

Tomate Indústria

Variedades comercializadas sob licença da ISI SEMENTI, s.p.a

Holding ability- capacidade de suportar a sobre maturação

TSWV- tolerância ao virús do bronzeamento do tomate

Variedade Ciclo
Peso médio 

de fruto
(g/fruto)

Tipo de Planta Transplante Obs:

Sailor F1 Médio-tardio 80 Média-vigorosa De 13a à 19a semana Holding e resistência a míldio
Buster F1
(ISI 27615 F1) Médio-tardio 80 Média-vigorosa De 13a à 20a semana Resistência a míldio e produtividade

Foster F1 Médio 75 Compacta De 16a à 22a semana Holding, TSWV
ISI 27302 F1 Médio 80 Médio-compacta De 14a à 21a semana Rusticidade, produtividade e cor
ISI 28302 F1 Precoce 75 Compacta De 15a à 22a semana TSWV, precocidade, produtividade e cor
ISI 28279 F1 Precoce 75 Médio-compacta De 13a à 22a semana TSWV e resistência a míldio
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Milho
Variedade OGM

CRM
FAO

Densidade 
de 

plantas/ha

Vigor à 
nascença 

(1 - 9)

Resposta às 
densidades 

sementeira (1-9)

Aptidão
para 

silagem 
(1 - 9)

Peso 
especifi co 

(kg/hl)

Rendimento 
na classe 

(1 - 9)Floração Maturação Colheita Alta Baixa

P2105 117 120 120 600 85.000 7 8 9 8 8 9

P2085 118 118 119 600 85.000 8 8 9 9 8 9

P2046 (BMR) 121 120 silagem 600 82.000 7 6 8 9 7 8

P1921 116 119 118 600 85.000 7 8 9 8 8 9

P1884 118 118 118 600 85.000 8 8 9 9 7 9

PR32B10 (Branco) 117 114 117 600 82.000 6 8 9 8 9 9

P1772 114 117 117 600 85.000 7 8 7 9 8 9

P1574 115 115 115 600 82.500 7 8 8 9 7 9

P1535 115 115 115 600 85.000 8 8 7 9 6 9

P1551 115 115 115 600 82.500 7 8 8 8 7 9

P1517W (Branco) 119 114 115 600 82.000 6 8 7 9 7 9

P1441 (AQUAmax) 114 114 114 600 85.000 7 8 8 7 7 9

P1332 113 113 113 600 85.000 7 7 7 7 6 8

P1332Y (Bt) x 113 113 113 600 85.000 7 7 7 7 6 8

P1049 (AQUAmax) 108 110 110 500 90.000 8 8 7 7 6 9

P1049Y (AQUAmax) x 108 110 110 500 90.000 8 8 7 7 6 9

P1306W  (Branco) 111 109 109 500 85.000 7 7 7 7 6 8

P0933 110 109 109 500 86.000 8 9 8 8 9 9

P0933Y (Bt) x 110 109 109 500 86.000 8 9 8 8 9 9

P0900 109 109 109 500 90.000 5 8 8 7 7 9

P0900Y (Bt) x 109 109 109 500 90.000 5 8 8 7 7 9

P0937 108 109 108 500 90.000 8 8 8 6 6 9

P0937Y (Bt) x 108 109 108 500 90.000 8 8 8 6 6 9

P0729 109 109 107 500 90.000 7 8 8 6 8 9

P0725 (AQUAmax) 112 110 107 500 85.000 9 8 9 8 7 9

PR34B39 110 109 silagem 500 90.000 8 9 8 9 7 9

P0710 (AQUAmax) 107 105 106 400 90.000 7 8 8 6 6 9

P0640 106 106 106 400 87.000 9 8 9 9 6 9

P0594Y (Bt) x 105 105 105 400 85.000 7 8 8 8 6 9

P0362 103 103 102 400 87.000 8 8 9 7 8 9

P0217 (AQUAmax) 102 102 102 400 90.000 7 9 8 6 6 9

P0312 102 100 100 300 90.000 7 8 8 7 8 9

P0312Y (Bt) x 102 100 100 300 90.000 7 8 8 7 8 9

P0023 (AQUAmax) 100 100 100 300 90.000 9 8 9 7 7 9

P9911 (AQUAmax) 99 99 100 300 90.000 8 8 8 9 8 9

P9903 (AQUAmax) 99 99 99 300 90.000 8 8 8 8 7 9

P9978 99 99 98 300 90.000 6 8 8 9 7 9

P9889 (AQUAmax) 98 98 98 300 90.000 8 8 8 8 6 9

P9363 93 95 94 300 90.000 8 8 7 7 8 9

P9400 93 94 93 300 90.000 9 8 7 9 8 9

P9241 (AQUAmax) 92 94 93 300 90.000 8 8 8 8 7 8

P9590 (Flint) 91 91 91 200 95.000 7 8 8 - 9 9

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

Campanha 2023
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