
 

POWERCORE™ é uma tecnologia desenvolvida pela Dow AgroSciences e Monsanto. POWERCORE™ é marca registrada da Monsanto LLC.

 

POWERCORE™ Ultra contém tecnologia licenciada da Dow AgroSciences, Monsanto e Syngenta. Agrisure® é marca registrada da Syngenta Group Company.

Cruiser®, Fortenza® e Maxim® são marcas de uma companhia do Grupo Syngenta. Fortenza® Duo é uma oferta que contempla os produtos Fortenza® 600 FS, Cruiser® 600 FS e Maxim® Advanced.

Poncho® é a marca registrada da BASF. Uso exclusivamente agrícola. Incluir outros métodos de controle do programa do Manejo Integrado de Pragas (MIP) quando disponíveis e apropriados. 

Restrições temporárias no estado do Paraná para o produto Poncho® para os alvos Dichelops furcatus, Frankliniella williamsi e Phyllophaga cuyabana na cultura do milho.
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Tratamento de Sementes IndustrialTecnologias

PONTOS FORTES

Silagem de planta inteira e grãos úmidos
Antecipação do ponto de corte em relação a híbridos precoces
Sanidade foliar e de colmo 
Alto rendimento de grãos
Altíssima qualidade bromatológica
Alta conversão leiteira
Alta concentração de proteína e amido na silagem
Estabilidade de produção com alta concentração de nutrientes
digestíveis totais (NDT) por área
Alto retorno de investimento com valor agregado

PRECOCE
Alto investimento

Grão:
Semidentado - Amarelo-alaranjado

Planta - 2,20m
Espiga - 1,22m
Plantio - Verão

Recomendações
de Plantio:

Regiões Sul, Centro 
e Sudeste

SILAGEM DE ALTO RENDIMENTO
E QUALIDADE NUTRICIONAL

PW
2A521

PONTOS FORTES

Silagem de planta inteira e grãos úmidos
Excelente adaptação em solos de média/alta fertilidade 
para plantios de verão e safrinha
Alta concentração de proteína e amido na silagem
Estabilidade de produção com alta concentração de nutrientes
digestíveis totais (NDT) por área
Ampla janela de corte
Alto retorno de investimento com valor agregado

PRECOCE
Médio/Alto investimento

Grão:
Semiduro - Amarelo-alaranjado

Planta - 2,20m
Espiga - 1,20m

Plantio - Verão/Safrinha

Recomendações
de Plantio:

Regiões Sul, Centro 
e Sudeste

SILAGEM COM AMPLA JANELA
DE CORTE

PONTOS FORTES

Silagem de planta inteira e grãos úmidos
Excelente adaptação em solos de alta 
fertilidade/alto investimento
Altíssima qualidade bromatológica e digestibilidade da fibra
Diferenciada conversão de leite por tonelada de matéria seca
Valor nutricional aliado à produtividade e janela de corte
Destaque na alta concentração de proteína bruta por tonelada
de silagem

PRECOCE
Alto investimento

Grão:
Semiduro - Amarelo-alaranjado

Planta - 2,20m
Espiga - 1,23m

Plantio - Verão/Safrinha

Recomendações
de Plantio:

Regiões Sul, Centro, 
Sudeste e Norte

SILAGEM PREMIUM PARA ALTA
CONVERSÃO LEITEIRA

PONTOS FORTES

Silagem de planta inteira e grãos úmidos
Ótima adaptação em médio/alto investimento
Excelente relação planta/porcentagem de grãos,
proporcionando alto equilíbrio nutricional
Produção de silagem com alta digestibilidade
Facilidade na debulha com alta umidade
Excelente participação dos grãos na silagem, proporcionando
maior valor energético

PRECOCE
Médio/Alto investimento

Grão:
Semiduro - Alaranjado

Planta - 2,30m
Espiga - 1,30m

Plantio - Verão/Safrinha

Recomendações
de Plantio:

Regiões Sul, Centro 
e Sudeste

SILAGEM DE ALTA QUALIDADE 
E RESPOSTA AO INVESTIMENTO

PWU
FS533

PWU
FS512

PWU
FS620

 

BOAS PRÁTICAS AGRONÔMICAS
Para prolongar a eficácia das tecnologias Bt e, consequentemente, manter a suscetibilidade das pragas-alvo, é recomendável adotar as boas práticas de 
Manejo de Resistência e Manejo Integrado de Pragas, como: · Dessecação antecipada; · Uso de semente certificada; · Tratamento de sementes; · Áreas 
de Refúgio; · Controle de plantas daninhas e voluntárias; · Monitoramento de pragas. Para mais informações, acesse: boaspraticasagronomicas.com.br

IMPORTÂNCIA DA ÁREA DE REFÚGIO
O Refúgio é uma área cultivada com milho convencional próxima à lavoura de milho Bt. O objetivo é permitir a reprodução de insetos suscetíveis que, 
eventualmente, vão acasalar com insetos resistentes provenientes da lavoura Bt, gerando descendentes suscetíveis às proteínas Bt e reduzindo a 
possibilidade de desenvolvimento de populações resistentes.


