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PRODUTIVIDADE E GENÉTICA
SUPERIOR EM SUAS MÃOS.

ALTA PRODUTIVIDADE E ADAPTAÇÃO
Linha Grãos
Com uma linha de sementes híbridas de milho e sorgo específica para produção de 

grãos, resultado da seleção de genótipos superiores, oferecemos e apresentamos 

materiais de alto rendimento, excelente sanidade e adaptabilidade. A empresa está 

sempre em busca das mais modernas tecnologias disponíveis no mercado, 

atualizando o portfólio a cada safra.

Apresentamos nossa linha de produtos para a safra 2020/2021 com sementes 

híbridas de milho e sorgo desenvolvidas especialmente para a produção de grãos e 

silagem de altíssima qualidade, com excelente produtividade.

A Sementes Biomatrix, empresa do grupo Agroceres, oferece produtos de 

excelente qualidade, resultado de anos de pesquisa e desenvolvimento nas áreas 

de agricultura, pecuária e nutrição animal, com o que há de melhor em genética e 

tecnologia de sementes para aumentar a produtividade no campo, com máxima 

adaptação e retorno ao agricultor e pecuarista.

Com atendimento exclusivo e diferenciado, nossa equipe de especialistas está 

sempre à disposição para recomendar o melhor produto e atender às diversas 

necessidades, tanto na lavoura quanto na produção de mais leite e carne.

Para nós, da Sementes Biomatrix, o seu resultado e satisfação fazem parte da 

nossa missão.

SILAGEM PREMIUM DE ALTA QUALIDADE
Linha para Silagem e Forragem

A Sementes Biomatrix é a empresa que mais agrega tecnologia e conhecimento 

em produtos para produção de Silagem Premium de Alta Qualidade. Em especial 

para este segmento, agregamos o conhecimento técnico da unidade de negócios 

de nutrição animal (Agroceres Multimix) com o objetivo de avaliar, testar e 

comprovar os melhores e mais nutritivos híbridos para este fim. Somos a única 

empresa com diferenciais reais no desenvolvimento, teste e lançamento de híbridos 

com genética específica para silagem no mercado. O resultado de tudo isso é ser 

reconhecida como autoridade no assunto, garantindo os melhores resultados em 

produção de leite e carne, com máxima rentabilidade ao produtor.

Sementes de milho e sorgo
para grãos e silagem.

TECNOLOGIA

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS GERAIS

Como uma das maiores empresas brasileiras de sementes híbridas de milho e 

sorgo, oferecemos ao mercado nacional e internacional produtos com diferenciada 

resposta em produtividade, sanidade e estabilidade de produção. Para isso, a 

empresa tem como princípio a constante evolução tecnológica, reunindo o melhor 

do conhecimento em ciência e tecnologia voltados ao melhoramento genético 

vegetal.

Conheça algumas das tecnologias disponíveis e, na sequência, todos os cuidados 

que você deve ter ao optar pelo seu uso:

O Manejo Integrado de Pragas (MIP) são ações conjuntas que auxiliam na 

preservação da tecnologia além de trazer benefícios a médio e longo prazo para o 

sucesso das lavouras. Por isso, recomendamos as ações que fazem parte do MIP, 

como área de refúgio (mínimo de 10% da área total com Bt) e monitoramento.

Além disso, indicamos o tratamento de sementes industrial para maiores 

benefícios, sendo que oferecemos o tratamento com Poncho® e Dermacor® e 

Votivo®. E para sementes de sorgo o Benefic®, Cruiser® e MaximAdvanced®. 

SOBRE O FOLHETO DE PRODUTOS | Todos os produtos e as informações aqui apresentadas são 

provenientes de nosso extenso processo de pesquisa, conduzido durante a safra 20/21 por nossa equipe 

de agrônomos e consultores em nutrição animal, levando em consideração condições de clima regionais e 

protocolo de manejo específico para cada produto. Adversidades climáticas e a condução de plantio fora 

da recomendação feita por um de nossos especialistas, poderá afetar o desempenho do produto e sua 

entrega final. Antes de plantar, consulte sempre um membro de nossa equipe. Ao escolher Sementes 

Biomatrix, você tem a certeza de trabalhar com produtos de alta tecnologia, com a confiança e atendimento 

que só nós podemos oferecer. Acompanhe nosso site e comunicações e fique sempre por dentro de todas 

as novidades.

*Agrisure Viptera® é uma marca registrada de uma companhia do Grupo Syngenta



PRODUTO RECOMENDAÇÃO
DE USO 

CICLO E TIPO
DE GRÃO

POPULAÇÃO
(PLANTA/HA) CARACTERÍSTICAS QR CODE VISUAL

Superprecoce VIP3 com ampla adaptaçãoLANÇAMENTO NOVO HÍBRIDO

Arquitetura: Normal
Altura da planta: 2,30 a 2,60m
Altura da espiga: 1,00 a 1,50m
Empalhamento: Ótimo
Staygreen: Excelente

Verão 65 a 75 mil
Safrinha 55 a 60 mil

Superprecoce

Semiduro
Alaranjado

Produção de grãos
Silagem grão úmido

Região indicada (vide mapa)    VERÃO                                          SAFRINHA

Híbrido superprecoce com tecnologia Agrisure Viptera 3, com excelente resposta ao investimento. Sua nova opção para produção de grãos.

Arquitetura: Semiereta
Altura da planta: 2,35 a 2,75m
Altura da espiga: 1,35 a 1,75m
Empalhamento: Excelente
Staygreen: Bom

Verão 55 a 70 mil
Safrinha 50 a 55 mil

Precoce

Dentado 
Amarelo

Silagem planta inteira
Silagem grão úmido

Milho-verde

Híbrido Premium para produção de silagem de milho com alta produção de grãos dentados. Digestibilidade comprovada e janela de corte estendida.

Região indicada (vide mapa)    VERÃO                                          SAFRINHA

O CAMPEÃO EM SILAGEM DE ALTA QUALIDADE

Arquitetura: Normal
Altura da planta: 2,40 a 2,80m
Altura da espiga: 1,20 a 1,70m
Empalhamento: Bom
Staygreen: Excelente

Verão 60 a 70 mil
Safrinha 55 a 60 mil

Superprecoce

Semidentado 
Amarelo

Silagem planta inteira
Silagem grão úmido
Silagem snaplage

Híbrido para silagem Premium, com tecnologia Agrisure Viptera 3, com grãos semidentados amarelos. Mais leite e mais carne no seu rebanho.

Região indicada (vide mapa)    VERÃO                                          SAFRINHA

O VIP3 SUPERPRECOCE PARA SILAGEM PREMIUM

Arquitetura: Semiereta
Altura da planta: 2,20 a 2,50m
Altura da espiga: 1,30 a 1,60m
Empalhamento: Bom
Staygreen: Ótimo

Verão 70 mil
Safrinha 60 mil

Precoce

Dentado 
Amarelo

Silagem planta inteira
Silagem grão úmido
Silagem snaplage

Região indicada (vide mapa)    VERÃO                                          SAFRINHA

Híbrido precoce com grande diferencial na qualidade de silagem de planta inteira, grão úmido e snaplage. Grãos com elevado teor proteico.

INOVANDO O MODO DE PRODUZIR SILAGEM DE QUALIDADE COM ALTA TECNOLOGIA

Arquitetura: Semiereta
Altura da planta: 2,20 a 2,50m
Altura da espiga: 1,20 a 1,50m
Empalhamento: Bom
Staygreen: Excelente

Verão 70 mil
Safrinha 60 mil

Precoce

Dentado
Alaranjado

Produção de grãos
Silagem planta inteira
Silagem grão úmido
Silagem snaplage

Região indicada (vide mapa)    VERÃO                                          SAFRINHA

As características de tecnologia e genética avançadas conferem ao BM790 PRO2 ou PRO3 excelentes resultados em produtividade
e qualidade de grãos.

TECNOLOGIA DE PONTA E GENÉTICA DE VANGUARDA EM UM MESMO HÍBRIDO!

PRODUTO RECOMENDAÇÃO
DE USO 

CICLO E TIPO
DE GRÃO

POPULAÇÃO
(PLANTA/HA) CARACTERÍSTICAS QR CODE VISUAL

Nova geração de Silagem Premium

Arquitetura: Semiereta
Altura da planta: 2,40 a 2,60m
Altura da espiga: 1,10 a 1,50m
Empalhamento: Bom
Staygreen: Excelente

Verão 65 a 75 mil
Safrinha 60 a 65 mil

Precoce

Semidentado 
Amarelo

Silagem planta inteira
Silagem grão úmido
Silagem snaplage

Híbrido VIP 3 que entrega silagem de alta qualidade.

LANÇAMENTO NOVO HÍBRIDO

Região indicada (vide mapa)    VERÃO                                          SAFRINHA

Verão 65 a 75 mil
Safrinha 60 a 65 mil

Precoce

Semiduro
Alaranjado

Produção de grãos
Silagem grão úmido

Hibrido VIP3 com ótimo potencial produtivo para safrinha dos mais exigentes produtores.

Tecnologia com alta produtividadeLANÇAMENTO NOVO HÍBRIDO

Região indicada (vide mapa)    VERÃO                                          SAFRINHA

Arquitetura: Semiereta
Altura da planta: 2,40 a 2,60m
Altura da espiga: 1,10 a 1,50m
Empalhamento: Bom
Staygreen: Excelente

Arquitetura: Semiereta
Altura da planta: 2,25 a 2,65m
Altura da espiga: 1,30 a 1,70m
Empalhamento: Excelente
Staygreen: Excelente

Verão 60 a 65 mil
Safrinha 50 a 55 mil

Precoce

Semidentado 
Alaranjado

Produção de grãos
Silagem planta inteira
Silagem grão úmido
Silagem snaplage

Híbrido de alta performance produtiva, com excelente enraizamento que permite melhor aproveitamento dos nutrientes do solo.
Excelente resposta ao incremento de tecnologia.

Região indicada (vide mapa)    VERÃO                                          SAFRINHA

LANÇAMENTO PRO 3 Um novo conceito em alta produtividade

LANÇAMENTO PRO 3

Arquitetura: Normal
Altura da planta: 2,25 a 2,65m
Altura da espiga: 1,30 a 1,70m
Empalhamento: Excelente
Staygreen: Excelente

Verão 55 a 65 mil
Safrinha 45 a 55 mil

Precoce

Semidentado 
Alaranjado

Estabilidade e ampla adaptação lhe confere uma ótima opção para o verão e 2a safra. Seus grãos graúdos semidentados de fácil debulha
o tornam o melhor híbrido para dietas de grãos inteiros e/ou para silagem de grãos úmidos.

Produção de grãos
Silagem planta inteira
Silagem grão úmido
Silagem snaplage

Região indicada (vide mapa)    VERÃO                                          SAFRINHA

Seguro e muito produtivo para verão e safrinha

Arquitetura: Semiereta
Altura da planta: 2,20 a 2,70m
Altura da espiga: 1,30 a 1,70m
Empalhamento: Ótimo
Staygreen: Bom

Verão 50 a 60 mil
Safrinha 45 a 55 mil

Precoce

Semiduro
Alaranjado

Produção de grãos
Silagem Planta interna

Silagem grão úmido

Região indicada (vide mapa)    VERÃO                                          SAFRINHA

Ótima relação custo-benefício com grãos duros e ampla adaptação ambiental, podendo ser plantado tanto na safra quanto na safrinha.

HÍBRIDO COM ALTO DESEMPENHO



Verão SafrinhaREGIÃO INDICADA

Tropical baixa - 500m

Tropical de transição 500 a 700m

Tropical alta + 700m

Subtropical baixa - 700m

Subtropical alta + 700m

PRODUTO RECOMENDAÇÃO
DE USO 

CICLO E TIPO
DE GRÃO

POPULAÇÃO
(PLANTA/HA) CARACTERÍSTICAS QR CODE VISUAL

Arquitetura: Ereta
Altura da planta: 2,25 a 2,65m
Altura da espiga: 1,30 a 1,70m
Empalhamento: Bom
Staygreen: Excelente

Verão 70 a 80 mil
Safrinha 60 a 65 mil

Precoce

Semiduro
Alaranjado

Produção de grãos
Silagem grão úmido

Estabilidade produtiva, qualidade de colmo e grãosLANÇAMENTO NOVO HÍBRIDO

Região indicada (vide mapa)    VERÃO                                          SAFRINHA

Híbrido PRO3 com ótima estabilidade e potencial produtivo, com excelente qualidade de grãos.

Arquitetura: Normal
Altura da planta: 2,35 a 2,75m
Altura da espiga: 1,45 a 1,85m
Empalhamento: Excelente
Staygreen: Bom 

Verão 55 a 65 mil
Safrinha 45 a 55 mil

Precoce

Dentado 
Amarelo

HÍBRIDO PARA REFÚGIO QUE PROTEGE SUA LAVOURA E GARANTE MÁXIMA PRODUTIVIDADE

Produção de grãos
Silagem planta inteira
Silagem grão úmido

Região indicada (vide mapa)    VERÃO                                          SAFRINHA

Excelente opção para plantio de refúgio nas duas safras. Apresenta alto potencial produtivo com ciclo precoce.

A MELHOR OPÇÃO EM SORGO SILAGEIRO

Arquitetura: Normal
Altura da planta: 2,50 a 2,80m
Sorgo-silagem:  
Dias para florescimento
65 a 70 dias 
Dias para ensilagem
100 a 110 dias

Verão 120 a 130 mil
Safrinha 90 a 100 mil

Precoce

Grande/sem tanino
Castanho avermelhado

Silagem planta inteira

Região indicada (vide mapa)    VERÃO                                          SAFRINHA

Híbrido silageiro com ótima plantabilidade, excelente participação de grãos e ótima proporção folha/colmo para uma silagem de alta qualidade.

A EXCELÊNCIA EM SORGO DE CORTE E PASTEJO

Arquitetura: Semiereta
Sorgo-corte/pastejo:
dias para 1º corte 35 a 45 dias
intervalo de corte 30 a 35 dias
Staygreen: Bom

Verão 350 a 500 mil
Safrinha 350 a 500 milPrecoceCorte

Pastejo

Região indicada (vide mapa)    VERÃO                                          SAFRINHA

Tecnologia BMR "brown mid rib". Alta eficiência alimentar pela maior digestibilidade das fibras. Significa mais leite e mais carne por hectare.

Arquitetura: Ereta
Altura da planta: 1,35 a 1,45m
Sorgo-grãos:
dias para florescimento 51 a 55 dias
dias para colheita 120 a 130 dias
Staygreen: Bom

Verão 160 a 180 mil
Safrinha 140 a 160 mil

Precoce

Médio/sem Tanino
Vermelho

Produção de grãos
Silagem grão úmido

PRODUTIVIDADE E FLEXIBILIDADE EM SORGO GRANÍFERO

Região indicada (vide mapa)    VERÃO                                          SAFRINHA

Híbrido com ciclo precoce e com flexibilidade de plantio, tolerante ao acamamento e às principais doenças do sorgo,
além de grãos muito sadios, sem tanino.

PRODUTO RECOMENDAÇÃO
DE USO 

CICLO E TIPO
DE GRÃO

POPULAÇÃO
(PLANTA/HA) CARACTERÍSTICAS QR CODE VISUAL

Arquitetura: Normal
Altura da planta: 2,35 a 2,75m
Altura da espiga: 1,45 a 1,85m
Empalhamento: Excelente
Staygreen: Bom

Verão 55 a 65 Mil
Safrinha 45 a 55 Mil

Precoce

Dentado 
Amarelo

Silagem planta inteira
Silagem grão úmido

Região indicada (vide mapa)    VERÃO                                          SAFRINHA

SILAGEM DE ALTA QUALIDADE COM ÓTIMA ESTABILIDADE DE PRODUÇÃO

Híbrido para produção de silagem de milho de alta qualidade e grãos dentados. Destaca-se pela qualidade de fibra e janela de corte estendida.

MILHO-VERDE PROFISSIONAL COM QUALIDADE SUPREMA

Arquitetura: Normal
Altura da planta: 2,50 a 2,90m
Altura da espiga: 1,40 a 1,80m
Empalhamento: Ótimo
Staygreen: Bom 

Verão 50 a 60 mil
Safrinha 45 a 60 mil

Precoce

Dentado
Amarelo

Silagem planta inteira
Milho-verde

Região indicada (vide mapa)    VERÃO                                          SAFRINHA

Híbrido convencional para consumo de milho-verde "in natura", pois possui alto rendimento de massa com excelente qualidade para curau
e pamonha. Também produz silagem de alta qualidade. Apresenta grãos dentados e janela de corte estendida.

Arquitetura: Normal
Altura da planta: 2,10 a 2,50m
Altura da espiga: 1,30 a 1,70m
Empalhamento: Bom
Staygreen: Bom

Verão 50 a 55 mil
Safrinha 45 a 50 mil

Precoce

Semiduro
Alaranjado

Produção de grãos
Silagem planta inteira
Silagem grão úmido

ESTABILIDADE ALIADA A UM ÓTIMO CUSTO-BENEFÍCIO

Região indicada (vide mapa)    VERÃO                                          SAFRINHA

Ótima relação custo-benefício. Possui ampla adaptação ambiental podendo ser plantado tanto na safra, quando na 2ª safra.

O SUPERPRECOCE DE AMPLA ADAPTAÇÃO QUE ENTREGA MÁXIMA PRODUTIVIDADE NO CAMPO

Verão 60 a 80 mil
Safrinha 55 a 65 mil

Superprecoce

Semidentado 
Amarelo

Produção de grãos
Silagem grão úmido

Região indicada (vide mapa)    VERÃO                                          SAFRINHA

Genética de ponta e ciclo superprecoce que lhe confere uma ótima opção para mercado de médio/alto investimento para produção
de grãos de alta qualidade na safra e safrinha.

Arquitetura: Semiereta
Altura da planta: 2,30 a 2,70m
Altura da espiga: 1,30 a 1,70m
Empalhamento: Bom
Staygreen: Excelente

Arquitetura: Semiereta
Altura da planta: 2,50 a 2,90m
Altura da espiga: 1,45 a 1,85m
Empalhamento: Ótimo
Staygreen: Excelente

Verão 60 a 70 mil
Safrinha 50 a 60 mil

Precoce

Semidentado 
Amarelo

Produção de grãos
Silagem planta inteira
Silagem grão úmido
Silagem snaplage

Região indicada (vide mapa)    VERÃO                                          SAFRINHA

ALTÍSSIMA PRODUTIVIDADE ALIADA À TECNOLOGIA

Híbrido de ótima estabilidade ao longo dos anos com excelente potencial produtivo de grãos. Nas versões PRO2  e PRO3 confere tolerância
a Spodoptera e resistência ao herbicida a base de glifosato.



Compromisso com os
seus resultados

/sementesbmx             @sementesbiomatrix             /sementes-biomatrix

       /sementesbiomatrix              www.sementesbiomatrix.com.br

Acesse e conheça mais
sobre as nossas soluções: 


