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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 fertilizan-
tes 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®? 

M. symbioticum.

® colonizam toda a planta, proporcionando uma duradoura fonte de azoto.

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

® garante uma fonte adicional de azoto durante todo o ciclo de vida da planta.

aplicação total do azoto à cultura, é realizada muitas vezes antes da sementeira ou no estádio de desenvolvimento de até 8 a 10 
folhas visíveis.

Dados estatísticos do milho (dados europeus)
Número de ensaios 
em intervalos de 
azoto (kg/há) adi-
cionado por fi xação 
do azoto atmosférico 
(dados europeus)

Com base em 39 ensaios 
de rendimento, verifi cou-

se uma adição média 
equivalente 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
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Benefícios de Instinct®

Instinct® otimizar a utilização do azoto 
contido nos diferentes fertilizantes minerais e 

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.

do azoto contido nos fertilizantes por parte 
das plantas, contribui para aumentar a 
produtividade do milho até 7%.
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Máxima produção em condições de limitação de água

Híbridos Optimum® AQUAmax® Pioneer 

e a maximizar a produtividade de cada parcela.

Optimum® AQUAmax®

Optimum® AQUAmax® incluem 
características nativas cruciais, que melhoram o mecanismo associado a um comportamento mais favorável em 

Optimum® AQUAmax® incluem, entre outros, 
o controlo dos estomas que levam à redução da perda de água por transpiração, à manutenção da fotossíntese em 
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Um momento de mudança. Uma oportunidade 
de crescer.

agrícola, uma revolução na forma de trabalhar com um 

de e a rentabilidade das culturas em todo o mundo.

tivada pela racionalização e otimização dos fatores de 

penham um papel fundamental.

mas vigentes e a minimizar os riscos inerentes à atividade 
agrícola, proporcionando segurança e confi ança, permi-

determinar quando, onde e como atuar faz ainda mais 
sentido se forem integradas camadas de dados adicio-
nais, como a meteorologia, o histórico dos rendimentos, 
a genética dos híbridos e os limites de ação para a pro-
teção das culturas, entre outras fontes de informação.

Agora, com a infraestrutura de recolha de dados, o con-
hecimento do potencial das nossas sementes e o exten-

so catálogo de produtos para a proteção de culturas, 

capazes de dar resposta às necessidades do setor.
 

sidades do setor com o Granular Link, a mais avançada 
ferramenta de agronomia digital que integra todas as 
funcionalidades necessárias para ter na palma da mão 

turadas de forma simples

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

teira, as diferentes densidades escolhidas ou o tipo de 

personalizadas das necessidades de rega de cada 

das de rega da sua exploração, gerir o consumo de água 
e realizar uma monitorização exaustiva dos gastos. Além 

Brevemente, também em Portugal
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às suas parcelas. 

Imagens de satélite. 
A resolução é tudo.

A possibilidade de visualizar 
índices de vigor ou detetar áreas 
com diferentes potenciais pro-
dutivos e registá-los na forma de 
mapas, signifi cou um dos maio-
res avanços na digitalização da 
agricultura.

frente, permitindo a possibilidade 
de obter imagens de satélite com 
os índices de vegetação mais 
avançados e com frequência 

que multiplica por 11 as possibili-
dades que oferecem os satélites convencionais.

dias, que zonas apresentam um maior desenvolvimen-
to 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.

do mercado para o delineamento de zonas de gestão, 

das áreas das suas parcelas que produziram de forma 
diferente. Além disso, se contar com os dados provenien-
tes 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 qual-
quer fase da cultura.

dos nossos híbridos a áreas com diferentes potenciais 
produtivos.

exportar os seus mapas para o seu equipamento agrí-

nitores 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.

tecnologias, a interpretação de dados e a criação de 
mapas, ou mode-
los baseados em 

gem usuários que 
saibam usá-los. 
Mas também de 
uma equipa que 
sabe aconselhar 
de perto, de for-
ma fi ável e com 
uma abordagem 
agronómica que 
compreende as 
necessidades do 
agricultor.

equipa de con-
sultores agronó-
micos foi criterio-
samente treinada 
para poder prestar o melhor serviço e acompanhá-lo 
nessa transição para a agricultura digital de maneira 

diretamente com o seu assessor agronómico, partilhar 

aconselhamento personalizado e aproveitar todas as ca-
pacidades da aplicação para priorizar tarefas, identifi car 
as áreas mais relevantes, detetar problemas ou preveni-
los com os tratamentos mais adequados em todos os 

o impulsionará para uma nova era.
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Corteva Agriscience™, empresa líder no setor agrícola 
em tecnologia de sementes, proteção de culturas e 
agricultura digital, coloca à disposição do agricultor 
sementes de milho tratadas com o produto Lumiposa®, 
para o controlo de alfi netes (Agriotes sp.) e roscas 
(Agrotis sp.) graças à Autorização Excecional de 
Emergência no2020/27 no 2021/31 ao abrigo do Art.o 53 
do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, de 21 de outubro.

A substância ativa de Lumiposa®, faz parte da família 
química das diamidas e encontra-se classifi cada 
no Grupo 28 de IRAC1. Lumiposa® atua nos recetores 
musculares da rianodina, os quais desenpenham um 
papel fundamental na função muscular.

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.

O tratamento de sementes com 
Lumiposa® proporciona uma boa 
proteção contra o alfi nete até ao estado 
de 4 folhas verdadeiras, além de um
controlo adicional sobre as roscas ou 
nóctuas.
Ao ser absorvido pela planta confere 
uma proteção mais efetiva e persistente, 
assegurando uma emergência mais 
uniforme, inclusive em condições difíceis. 

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

TRATAMENTO INSETICIDA PARA SEMENTES

Ajude o seu milho a crescer são e 
vigoroso desde o primeiro momento

Protege cada 
semente, 
cuida cada 
planta

al
e

Miofi brilas musculares
Reservatórios intracelulares 

de Cálcio (Ca++)

Fibra muscular

Armazenamento 
de cálcio (Ca++) 

esgotado

Receptor de 
Ryanodina (RyR)Ciantraniliprol

1 Comité de Ação contra a Resistência a Inseticidas.

8
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Controlo do alfi nete (Agriotes spp.)

Redução da percentagem de danos 
relativamente a semente não tratada.

Tratamento referência Tratamento 
referência

Tratamento 
referência

Lumiposa Lumiposa

Baixo a Moderado Allto a muito alto

Lumiposa

% de controlo de alfi nete (Agriotes spp.) em diferentes 
níveis de pressão de pragas em milho, UE 2014 - 2019.

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

Nova solução 
para o controlo 
efi caz de insetos 
do solo e gestão 
de resistências.

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.
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 d
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referência. (N= 27 ensaios)



MILHO



11

Produtos

A Dupla Aptidão em 
ciclo longo

Milho Dupla Aptidão

P

O primeiro híbrido BMR 
no mercado europeu

Milho para silagem

P

Grande  produção e
sanidade

indústria de consumo humano.

Milho Dupla Aptidão

P
1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor fi nal

Brácteas (Folhelho)

Peso específi co (kg/hl)

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor fi nal

Brácteas (Folhelho)

Peso específi co (kg/hl)

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor fi nal

Brácteas (Folhelho)

Peso específi co (kg/hl)
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Produtos

Solidez agronómica

completas.

o Cephalosporium.

Milho Dupla Aptidão

P

Referência na produtividade 
em zonas de Cephalosporium

Cephalosporium e ao virus do 
nanismo rugoso (MRDV).

elevado peso específi co.

Milho Dupla Aptidão

P

Máxima produção de 
grão e silagem

Milho Dupla Aptidão

P
1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor fi nal

Brácteas (Folhelho)

Peso específi co (kg/hl)

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor fi nal

Brácteas (Folhelho)

Peso específi co (kg/hl)

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor fi nal

Brácteas (Folhelho)

Peso específi co (kg/hl)
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Produtos
Consulte o seu assessor agronómico Pioneer sobre as possíveis soluções genéticas, tanto convencionais como Bt.

Produtos

média-alta da maçaroca.

tipo fl exível com capacidade de compensar muito 
bem as baixas densidades de plantas.

zonas de forte pressão de Cephalosporium.

Milho dupla aptidão
Potencial e regularidade 
na produção de 
forragem

Destaca-se por:

P

NOVIDADE

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor fi nal

Brácteas (Folhelho)

Peso específi co (kg/hl)

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

Milho Dupla 
Aptidão
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Produtos

Excelência no rendimento 
e na qualidade de grão

Máxima estabilidade 
no ciclo 500

Helmintosporium.

Milho Dupla Aptidão

Milho Dupla Aptidão

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

P

P Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor fi nal

Brácteas (Folhelho)

Peso específi co (kg/hl)

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor fi nal

Brácteas (Folhelho)

Peso específi co (kg/hl)

A referência no ciclo 
500 para silagem

nutricional de silagem.

ferrugem e Helminthosporium.

Milho para silagem

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor fi nal

Brácteas (Folhelho)

Peso específi co (kg/hl)
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Produtos

que facilitam a utilização da variedade em diferentes  com-
passos de sementeira e a maior densidade fi nal de plantas. 

facilitando a perda de humidade do grão. 

grão, que lhe asseguram boa qualidade e um elevado peso 
específi co. 

vo, como em zonas marginais com eventual stress hídrico até 
à fl oração. 

Optimum® AQUAmaxTM.

Elevado potencial 
produtivo em
todas as condições                                                           

P

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor fi nal

Brácteas (Folhelho)

Peso específi co (kg/hl)

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

Produtos

bandeira e a fungos no grão, que 
lhe asseguram boa qualidade e 
um elevado peso específi co. 

Destaca-se por:

Milho Dupla 
Aptidão
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Produtos

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor fi nal

Brácteas (Folhelho)

Peso específi co (kg/hl)

maçaroca.

 Helminthosporium.

produtivo, onde se impõem sementeiras tardias ou a 
recomendação de colher precocemente.

Notável potencial 
produtivo silagem.

em sementeiras muito tardias.

Destaca-se por:

P

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

Milho Dupla 
Aptidão

Produtos
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Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor fi nal

Brácteas (Folhelho)

Peso específi co (kg/hl)

silagem com elevada percentagem de amido.
Optimum® AQUAmaxTM 

(variedades desenvolvidas e testadas para oferecer uma vantagem 
competitiva em ambientes com limitação de recursos hídricos. Estes 
híbridos foram obtidos por melhoramento genético convencional, 
introduzindo genes nativos que melhoram a assimilação e utilização 

Uma excelente opção 
para ensilagem em 
ciclos 300 e 400 !

Destaca-se por:

P

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

Milho Dupla 
Aptidão

Produtos
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O FAO 400 aguardado
Milho Dupla Aptidão

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

P Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor fi nal

Brácteas (Folhelho)

Peso específi co (kg/hl)

Potencial e precocidade 
incomparável no seu segmento

Milho Dupla Aptidão

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

P

Equilíbrio perfeito entre 
produção e precocidade

Milho Dupla Aptidão

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

P

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor fi nal

Brácteas (Folhelho)

Peso específi co (kg/hl)

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor fi nal

Brácteas (Folhelho)

Peso específi co (kg/hl)
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Produtos

OUTROS PRODUTOS
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Produtos

LUZERNA

da raiz, como Phytophtora e Fusarium.

Destaca-se por:

Luzerna 
(não dormente)

nemátodos da raiz.
Fusarium, Phytophthora, 

Antracnose e afídeos.

não sujeitas à formação de geada.

Destaca-se por:

Luzerna 
(semi dormente)

Produtos

20
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Produtos

A nova variedade de azevém com elevadíssima 
capacidade produtiva

Esta variedade tetraplóide, de grande desenvolvimento vegetativo, obteve resultados 

média de produção dos campos de referência.

sementeira outonal.

preveem uma sementeira de milho como segunda colheita.

Características:

Nota da cultura:  Revela toda a sua potencialidade em ambientes férteis e muito produtivos.

Azevém Tetraplóide

Productos

21
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Produtos

Grande produção em feno, forragem em verde e silagem: 
o primeiro azevém que conjuga altíssimos rendimentos e 
fácil manipulação

Azevém de grande versatilidade, ideal tanto para uma sementeira precoce como tardia, 
pois alia a sua precocidade à sua pouca necessidade de frio para espigar.

tetraplóides.

com milho para silagem em data normal de sementeira, de forma a limitar os efeitos da 
variabilidade ambiental e garantir o abastecimento à exploração, de forragem de milho 
de qualidade.

Características:

Nota da cultura: 
incluindo os terrenos menos férteis ou marginais.

* Com características morfológicas de um diplóide.

Azevém Tetraplóide

Productos

Lilio

22
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INOCULANTES

23
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Tecnologia da 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:

alimento da exploração.

fresca.

 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, 

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 

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 

gestão dos recursos alimentares da exploração. 
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Fonte: Pioneer Livestock Nutrition Center, Iowa Fonte: University of Florida e Lethbridge Research
Center, resumo de ensaios in situ à NDFD, em 4

híbridos diferentes

61,25
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51,36
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Inoculante

Para silagem de Milho
Destaca-se por:

face a silagem não inoculada.

fermentativo formado.
Disponível em 
formato solúvel em 
água e aplicável 
em sistemas 
Pioneer Appli-Pro®.

O inoculante Pioneer® 11CFT é o 1o inoculante da nova geração de inoculantes 
pois actua para além da fermentação. 

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 

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 

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

0.05

0.13

Retorno do Investimento

Exemplo para exploração de 200 animais

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

Produtos
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Inoculante

Para silagem de Milho, com tecnologia Rapid React®

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

estabilidade aeróbica.

permitindo um pH fi nal baixo e o perfi l de 
ácidos gordos voláteis adequado.

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

seca e conservação.

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.

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

Disponível em formato solúvel em água e 
aplicável em sistemas Pioneer Appli-Pro®.
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Produtos

Inoculante

Para Pastone

11B91 contém uma mistura única de estirpes de Lactobacillus buchneri e 
Lactobacillus plantarum patenteadas e formuladas no sentido de:

renovação baixas

aquecimento.

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.

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:

nutrientes e melhorar a digestibilidade 

pastone integral e “snaplage”, tanto para 
silos-trincheiras como em chouriços.

que evita problemas de estabilidade 
nos silos, evitando a aplicação de 
produtos dispendiosos e corrosivos.

Com tecnologia 
Rapid React® 
incorporada. 
Permite-lhe abrir 
um silo estáveis em 
apenas 7 dias*

Especial 
Pastone

Disponível em formato solúvel em água e 
aplicável em sistemas Pioneer Appli-Pro®.
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Inoculante

Para silagem de Milho e Erva
Destaca-se por:

em silagens de milho não inoculadas.

Aeróbica conseguida com o 11A44, 
as perdas podem ser reduzidas para 

da diminuição de perdas de Matéria 

Utilização

fermentação deste inoculante é de 3 a 4 semanas, potenciando 
assim a maior estabilidade aeróbica. 

casos de taxas de renovação inferiores às desejadas, ou 
seja, silos sobredimensionados.

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.

Disponível em formato solúvel em água e 
aplicável em sistemas Pioneer Appli-Pro®.

O Estabilizador
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Produtos

Inoculante

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

incorporação de concentrados.

erva e cereais, aumentando também a 
sua estabilidade aeróbica.

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

medida que se replica na silagem.

Estabilidade Aeróbica da silagem.

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

valiosos.

da suplementação energética e proteica. 

A Investigação em animais 
demonstra a efi ciência 

Control
11GFT
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Control
11GFT

Control
11GFT

Produção de Leite 
(Kg/dia)

Produção de Leite 
(Kg/dia) FCM

Ingestão Matéria 
Seca (Kg/dia)

Ingestão/Ganho
de Peso

7,1

2,44

33,5

31,8

Performence Leiteira com 11GFT Performence em Bovinos de carne com 11GFT

Aumento da Estabilidade 
Aeróbica, resultando em 

Aumento da 

Disponível em formato solúvel em água e 
aplicável em sistemas Pioneer Appli-Pro®.
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Disponível em formato solúvel em água e 
aplicável em sistemas Pioneer Appli-Pro®.

Inoculante

Destaca-se por:

Com a nova geração L. buchneri 
concebido para:

de erva, luzerna ou de cereais, 
conseguindo um perfi l de ácidos que 
minimizam as perdas de matéria 
seca quando exposto ao ar.

colhidas com a matéria seca 
adequada, para qualquer 
sistema de armazenamento.

determined for uninoculated (Control) corn silage 
® 

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:

recuperação da matéria seca e conservação.

Com tecnologia Rapid React®

incorporada.

em apenas 7 dias*
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Produtos

Inoculante

Para silagem de Luzerna
Destaca-se por:

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

medida que se replica na silagem.

aumenta a Estabilidade Aeróbica da 
silagem.

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

amido).

necessidade de suplementação com proteína bypass.

Impacto na dieta com o 11AFT 

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 

Disponível em formato solúvel em água e 
aplicável em sistemas Pioneer Appli-Pro®.
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Control
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Fonte: Pioneer Livestock Nutrition Center, Iowa Fonte: Pioneer Livestock Nutrition Center, Iowa

NDFD (48hr) NDFD (48hr)

45,13

51,09

47,53

49,13

Custo (€/kg) Total

0,5 0,15

0,0019 0,0152

0,061 0,0397

0,10 €/vaca/diaGANHO LÍQUIDO (ROI)

Redução de soja em 300g

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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Inoculante

Para silagem de Luzerna
Destaca-se por:

 inferior.

a silagem não inoculada.

Signifi cado económico:
de 11H50
quando se verifi ca que por tonelada de luzerna administrada aos animais, o 

 11H50

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 luzerna que tem na sua composição um conjunto de bactérias direccionadas 
especifi camente para esta cultura, nomeadamente Lactobacillus plantarum. Actuam de forma a obtermos uma fermentação mais 

de da proteína.

Utilização

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

Disponível em formato solúvel em água e 
aplicável em sistemas Pioneer Appli-Pro®.
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Ensaios Silagem
2021

Mais um ano, apresentamos em catálogo o resultado da nossa experimen-
tação de variedades de milho, distribuídos por uma rede de ensaios de adap-
tação pelas principais zonas produtivas de Portugal.

É objetivo desta atividade experimental multilocal e multianual, ensaiar 
exaustivamente os novos produtos em áreas signifi cativas e representativas 
das principais zonas produtivas comparando-os com as melhores soluções 
comerciais nos diferentes ambientes e sempre sob as técnicas culturais mais 
usuais e predominantes nas explorações agrícolas em Portugal.

Na Europa estamos a atravessar um período singularmente difícil, com um ní-
vel de preços dos productos agrícolas e uma climatologia desafi antes num 
sector que se tem caracterizado por alterações permanentes. Não é fácil to-
mar decisões em tal conjuntura e por isso queremos salientar a importância 
de aplicar, mais que nunca, um critério rigoroso na hora de eleger as suas cul-
turas e os híbridos a semear na sua exploração.  Estamos confi antes de que a 
experiência do Serviço Agronómico Pioneer lhe poderá garantir uma boa aju-
da e por isso temos o prazer de apresentar-lhe alguns dos resultados do nosso 
ambicioso programa de ensaios. Quase 300 ensaios anuais, distribuídos de 
Norte a Sul pelas principais zonas produtivas e com a preciosa ajuda de agri-
cultores que nas suas zonas, são referência no seu modo de produção. Através 
da análise dos dados já disponíveis, poderá comprovar o comportamento dos 
híbridos elite da Pioneer, fruto da genética mais avançada no mercado. É sem 
dúvida uma informação valiosa que lhe permitirá reduzir riscos e enfrentar a 
campanha com mais tranquilidade assegurando que o seu gado é alimentado 
com forragens de alta qualidade ao melhor preço possível. 

Na Pioneer, com a credibilidade dos nossos mais de 95 anos de experiência, 
sabemos que contamos com sólidas ferramentas tecnológicas e meios huma-
nos bem preparados a todos os níveis e sempre com o propósito de proporcio-
nar aos agricultores profi ssionais soluções efetivas que melhorem a rentabili-
dade das suas explorações. 

Não deixe de contactar o técnico Pioneer da sua zona e … boas sementeiras!

Luís Grifo
Seeds Business Manager
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Agricultura D’abal Ensaio de Adaptação

Ensaios  Silagem Delegação Norte

António Alberto Peixoto Ensaio de Adaptação

35
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Manuel Coelho e Liliana Marques, Lda. Ensaio de Adaptação

Ensaios  Silagem Delegação Norte

Seara Queimada Soc. Agro-Pecuária Ensaio de Adaptação
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Sociedade Agrícola Quinta de Cadeade Ensaio de Adaptação

Sociedade Agrícola Irmãos da Fonte  Ensaio de Adaptação
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Sociedade Agrícola Oliveira e Silva Ensaio de Adaptação

Ensaios  Silagem Delegação Norte

Sociedade Agro-Pecuária Barbosas, Lda. Ensaio de Adaptação
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Vilas Boas e Pereira - Soc. Agro-Pecuária, Lda. Ensaio de Adaptação

António Gomes Oliveira Ensaio de Adaptação
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Helena Costa Silva Gomes Ensaio de Adaptação

Ensaios  Silagem Delegação Norte

José Fernando Silva Hora Santos Ensaio de Adaptação
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Manuel Maia Marques Ensaio de Adaptação

Sérgio Matias Ensaio de Adaptação



4242

Sociedade Agrícola Balazeiro do Sobrado, Lda. Ensaio de Adaptação

Ensaios  Silagem Delegação Norte

Victor Manuel Bertão Carvalho Ensaio de Adaptação



4343

Vitor Manuel Fernandes Maia Ensaio de Adaptação

Francisco Cunha Santos Ensaio de Adaptação
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Adelino Manuel Eiró de Araújo Ensaio de Adaptação

Ensaios  Silagem Delegação Norte

José Moreira de Jesus Ensaio de Adaptação

Ensaios  Silagem Delegação Centro
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José Augusto Oliveira Marques Valente Ensaio de Adaptação

Formigaleite, Lda. Ensaio de Adaptação
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António Evaristo Dias da Silva Ensaio de Adaptação

Ensaios  Silagem Delegação Centro

José António dos Santos Costa Ensaio de Adaptação
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Joaquim Manuel Rodrigues Fernandes Ruela Ensaio de Adaptação

Agro-pecuária Oliveira e Silva, Lda. Ensaio de Adaptação
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Ruela & Ruela Lda. Ensaio de Adaptação

Ensaios  Silagem Delegação Centro

Culturslide - Produção de leite Lda. Ensaio de Adaptação



49

Joaquim Oliveira Duarte Ensaio de Adaptação

Manuel Rodrigues Valente Ensaio de Adaptação
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Agro Gatanheiras Ensaio de Adaptação

Ensaios  Silagem Delegação Centro

M. Rito, Lda. Ensaio de Adaptação
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Manuel Loureiro Lopes e Filho. Lda. Ensaio de Adaptação

Luís Manuel Conceição Miranda Ensaio de Adaptação
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Agro Pecuária Campino, Lda. Ensaio de Adaptação

Ensaios  Silagem Delegação Sul

Best Farmer, S.A. Ensaio de Adaptação

*Talhão semiado con 50% de cada variedade.
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Sociedade Agropecuária da Caldeirinha, Lda. Ensaio de Adaptação

Agrovia Soc. Agro-Pecuária, Lda. Ensaio de Adaptação
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Cornérica Unip., Lda. Ensaio de Adaptação

Ensaios  Silagem Delegação Sul

Ensaios  BMR Delegação Norte

Martinho André Brandão Pinheiro Silva Ensaio de Adaptação
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Ensaios  BMR Delegação Centro

Resende e Filho, Soc. Agrícola de Grupo, Lda. Ensaio de Adaptação

Ensaios  BMR Delegação Sul

Aloendro Agro Pecuária, Lda. Ensaio de Adaptação

Explicação dos parâmetros de BMR

O parâmetro NDFD é o que determina o valor de digestibilidade da Fibra da forragem.

O valor de NDF por si só, não nos indica o valor de digestibilidade da forragem dado que contempla toda a celulose, 

celulose, hemicelulose e lenhina, mas sim que esta representa menos no total da planta.

usa esse ponto no tempo como referência. Em média, os híbridos BMR são superiores aos híbridos convencionais em 6 a 
8 pontos.
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Seara Queimada Sociedade Agro Pecuária, Lda.
Gil Santos Reis
Sociedade Agricola da Maganha
Rutratex, Lda.
Adelino Eiró de Araújo
Fernando Joaquim Santos Maia
Martinho André Brandão Pinheiro Silva
António Alberto Peixoto 
Francisco Cunha Santos
Quinta de Cadeade
Manuel Coelho e Liliana Marques, Lda.
Ivo Miguel Silva Carvalho
Agricultura D'Abal
António Gomes Oliveira
Soc. Agro-pec. Carlos Silva & Silva, Lda.
Sérgio Matias
Victor Manuel Bertão Carvalho
Félix Manuel Ramires Marques
Luis Silva Unipessoal, Lda.
Manuel Marques Maia
José Fernando Silva Hora Santos
Sociedade Agrícola Casa Plácidos, Lda.
Sociedade Agricola Balazeiro do Sobrado
Vítor Manuel Fernandes Maia
Helena Costa Silva Gomes
José António Miranda das Eiras
Carlos  Manuel Campos Miranda Padrão
Sociedade Agrícola Oliveira e Silva 
Vilas Boas e Pereira - Soc. Agro-Pecuária Lda.
Sociedade Agrícola Irmãos da Fonte 
Sociedade Agro-Pecuária Barbosas Lda.
Henrique Reis Martins Silva
José Manuel da Silva Ponte
António Joaquim da Costa Barroso
Daniel Silva Pinto
Sociedade Ago Pec. Rolo e Freitas 
António Gomes Oliveira

Agro-pecuária Irmãos Vieira, Lda.
Agro-pecuária Oliveira & Silva, Lda.
António Evaristo Dias da Silva
Culturslide - Produção de Leite, Lda.

Numa campanha normal, a colaboração dos senhores agricultores na realização da rede nacional de ensaios 
Pioneer é fruto da confi ança e respeito pelo trabalho da equipa técnica Pioneer ao longo das campanhas. 

Assegurar a continuidade dessa mesma atividade experimental numa conjuntura pandémica, onde os 
riscos estão continuamente presentes, é notável e só ao alcance de uma classe resiliente que mesmo em 

circunstâncias difíceis não desiste das suas responsabilidades de alimentar o Mundo. 

Por tudo isto, a equipa técnica da Pioneer manifesta um sentido agradecimento a todos os senhores 
agricultores e seus colaboradores, que de forma espontânea e desinteressada ajudaram na implementação e 

colheita dos ensaios. 

Formigaleite, Lda.
Joaquim Manuel Fernandes Ruela
José António dos Santos Costa
José Augusto Oliveira Marques Valente
José Moreira de Jesus
Joaquim Oliveira Duarte
Manuel Rodrigues Valente
Ruela & Ruela, Lda.
Luis Manuel Conceição Miranda
M. Rito, Lda.
Manuel João Ferreira da Silva
Manuel Loureiro Lopes e Filho, Lda.
Resende & Filho Soc. Agr. de Grupo, Lda.
Agro Gatanheiras, Lda.
NC Milk, Lda.
Aguiar e Rodrigues Lda.
António Jose Braga Sousa
Carlos Manuel Teixeira Rego
Nelson Manuel Pereira
Eduino da Costa Almeida
José Leonildo Oliveira Sousa
Noel Costa Vieira
Altiprado
Carlos Duarte Almeida
José Natalino Pereira Da Cunha
Quinta da Carreira Soc. Unipessoal, Lda.
João Helvideo Lourenço Gonçalves
Paulo José Gaspar Pinto 
Vítor Manuel Cordeiro Silva

Sociedade Agropecuária da Caldeirinha, Lda.
Agro-pecuária Campino, Lda. 
Best Farmer S.A. 
Gilberto Lourenço 
Adriann Agroserviços Unip. Lda. 
João Leonel Jorge Monraia 
João Paulo Rodrigues
Rodrigo Lothar Seifert
Cornérica, Lda.
Aloendro Agro-Pecuária S.A.
Agrovia Soc. Agropecuária, Lda.
Alípio & Filhos, Lda.

Agradecimentos:
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Contacte já o seu consultor agronómico Pioneer

57

no contacto direto com o seu assessor agronómico Pioneer. 

José Pedro Costa (ASM)
914 391 425

André Cruz
913 509 850

Fernando Costa
914 391 427

914 391 426
Nuno Soares
910 122 786

Vasco Salgueiro (ASM)
914 391 431

Mário Rui (ASM)
914 391 436

Catarina Oliveira
914 391 428

Ricardo Melo
910 676 851

António Duarte
912 974 445

António Canhão
914 391 433

Tiago Marques
914 391 430

Diogo Vilão (Açores)
914 391 430

Marco Cardoso
913 509 694
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Pioneer comercializados 
em Portugal

Catálogo 
2022
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Variedade Ciclo Cor do grão Segmento

PR88Y20 Precoce Branco Sorgo híbrido, Grão
PR88P68 Precoce Ruivo Sorgo híbrido, Grão

NICOL do Sudão

Sorgo

Luzerna
Variedade Ciclo

PR57Q53 Semi dormente
PR58N57 Não dormente
PR59N59 Não dormente

Azévem
Variedade

Lilio

Produto Objectivo

11C33 RR Silagem de milho
11G22 RR  Silagem de erva
11B91 RR Pastone grão/integral

11A44  Silagem de milho/erva
Silagem de luzerna

Inoculantes

Variedade Ciclo
Tipo de fruto

fruto)
Tipo de Planta Transplante OBS

Médio-tardio 80 média vigorosa semanas 13 a 19 resistência a míldio
Médio 80 média semanas 15 a 22 alto-licopeno
Médio 75 semanas 16 a 20 holding ability
Médio 75 Compacta semanas 18 a 22
Médio 80 média vigorosa a partir de semana 12 todo polpa

Médio-precoce 80 Média a partir de semana 13 Industria de t. pelado

Variedade Grupo de 
Maturação Ciclo

PR91M10 0+ Precoce

PR92B63 1+ Semi 
precoce

Soja

Girassol
Variedade Segmento Tipo Ciclo

Alto oleíco semi precoce à fl oração e à maturação
ExpressSun® Alto oleíco médio à fl oração e à maturação
ExpressSun® Alto oleíco médio largo à fl oração e à maturação
ExpressSun® Alto oleíco médio à fl oração e à maturação

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

P64BB01 especial 
alimentação aves precoce à fl oração e à maturação

Clearfi eld® Alto oleíco médio à fl oração e à maturação
P64LC108 Linoleico semi precoce à fl oração e à maturação
P64LE141 ExpressSun® Linoleico precoce à fl oração e à maturação

Variedade Tipo Ciclo (hábito) Floração

PT275 OO Inverno Médio-longo
PT200CL OO; Clearfi eld® Inverno Médio precoce 
PT279CL OO; Clearfi eld® Inverno Médio-longo 
PR44Y84 OO; Clearfi eld® Primavera Muito curto

OO; Clearfi eld® Primavera Médio precoce 
OO; Clearfi eld® Primavera Médio precoce 

Colza
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Milho
Variedade OGM

CRM
FAO

Densidade 
de 

Vigor à 
nascença 

(1 - 9)

Resposta às 
densidades 

sementeira (1-9)

Aptidão
para 

silagem 
(1 - 9)

Peso 
especifico 

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 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

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

P1574Y x 115 116 115 600 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 6 8 7 8 7 9

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

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

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

P0933Y x 110 109 109 500 86.000 8 9 8 8 9 9

P0900 (AQUAmax) 109 109 109 500 90.000 5 8 8 7 7 9

P0900Y (AQUAmax) 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 x 108 109 108 500 90.000 8 8 8 6 6 9

P0710 (AQUAmax) 107 107 107 500 90.000 8 8 8 6 6 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

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

P0594Y 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

P0312 102 100 100 400 90.000 7 8 8 7 8 9

P0312Y x 102 100 100 400 90.000 7 8 8 7 8 9

P0200 102 102 102 400 90.000 7 8 8 7 7 9

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

P9889 (AQUAmax) 98 98 99 300 90.000 8 8 8 8 6 9

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

P9400Y x 93 94 93 300 90.000 9 8 7 9 8 9

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

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

91 92 91 200 95.000 7 8 8 - 9 9

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO



Corteva Agriscience Portugal, S.A.
Campo Pequeno,

no 48 - 6o Esq. Edif cio Taurus,
1000-081 LISBOA (Portugal)

Toda a informação agronómica nas tuas mãos

Brevemente, também em Portugal

Maior simplifi cação da Agricultura 

Agricultura inteligente
A agricultura de precisão 

nunca foi tão simples

Ao alcance da sua mão
Simplifi ca a gestão da sua 

exploração

Economiza tempo
Acesso rápido e fácil para 

Efi cácia

Efi ciência

exploração numa só fonte 

Planifi que a sua atividade diária

necessita para gerir o dia a dia da sua exploração de um modo fi ável, efi caz e fácil.

Detecta lo que fun-
ciona con la mayor 
resolución.
Ordena tu día a día. 
Prioriza lo importante.
Sostenible y preciso 
allá donde estés.

Detecta o que funciona com a 
maior resolução.
Ordene o seu dia a dia. Priorize 
o importante.
Sustentável e preciso onde quer 
que se encontre.


