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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 eficiência nutricional foi cientificamente 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 flexibilidade 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.
• Eficácia comprovada numa vasta gama de culturas, incluindo milho, luzerna, soja, etc.
• Requer uma menor dose de aplicação, em comparação com outros produtos similares.
• Certificado 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 floração. Na impossibilidade de fertirrigação, a 

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.

• Os resultados são patentes (N Tester ou NDVI) 4 a 6 semanas após a aplicação.
• Um intervalo consistente de aumento do rendimento de 2 a 10%.
• Podemos afirmar 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 ensaios 
em intervalos de 
azoto (kg/há) adi-
cionado por fixação 
do azoto atmosférico 
(dados europeus)

Com base em 39 ensaios 
de rendimento, verifi-

cou-se uma adição mé-
dia 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 fixação de azoto atmosférico
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Proteja seu investimento 
em azoto

O desafio 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 eficaz 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 desnitrificação.
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. 

Benefícios 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 eficiência 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 (∆) +72 kg/ha
Fonte: Pioneer. 826 análises em aplicações com chorume. Itália 2018.

Mais azoto disponível no solo

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.

NH 4
+ NO 2

- NO 3
-

Aplicação de azoto Desnitrificação

Lixiviação

Sementeira

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

Azoto não estabilizado – Disponibilidade

Extração do azoto com Instinct

Colheita
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Máxima produção em condições de limitação de água

Híbridos Optimum® AQUAmax® são o resultado desse esforço. Uma marca que distingue os híbridos de milho Pioneer 
caracterizados pelo seu melhor desempenho em condições de limitação de água, ajudando os agricultores a minimizar o risco 
e a maximizar a produtividade de cada parcela.

Os Híbridos Optimum® AQUAmax® ajudam a obter uma melhor colheita em ambientes com condições de limitação de 
água, ao mesmo tempo que oferecem um potencial de rendimento máximo em condições culturais favoráveis.

A tolerância ao stress hídrico é controlada por um grande número de genes e é fortemente influenciada por fatores 
ambientais, como o calor, a severidade do stress hídrico e o tipo de solo. Os Híbridos Optimum® AQUAmax® incluem 
características nativas cruciais, que melhoram o mecanismo associado a um comportamento mais favorável em 
condições de stress hídrico.

Os mecanismos associados à melhor tolerância ao stress hídrico nos Híbridos Optimum® AQUAmax® incluem, entre outros, 
o controlo dos estomas que levam à redução da perda de água por transpiração, à manutenção da fotossíntese em 
condições de stress hídrico e à manutenção da superfície foliar em condições de calor e limitação no fornecimento de 
água (verdor na maturação).
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PREÇO DAS MATÉRIAS-PRIMAS AGRÍCOLAS 
A TEMPESTADE PERFEITA

Jorge Durão Neves*

Desde o final do terceiro trimestre de 2020 que temos 
vindo a assistir a uma volatilidade extrema dos mer-
cados mundiais de matérias-primas agrícolas. Numa 
primeira fase, a escalada de preços foi justificada 
pela abrupta entrada da China a adquirir largos 
milhões de toneladas de cereais e oleaginosas, para 
reconstituir os seus stocks estratégicos, num contexto 
de pandemia COVID-19. No entanto, o cenário com 
que nos deparamos neste momento é bem diferente 
da situação de há pouco mais de um ano atrás. Por 
um lado, a situação dos stocks mundiais, nomea-
damente de milho, é substancialmente diferente, 
por exemplo, daquela que ocorreu na sequência do 
desastre climático nos USA, durante a campanha de 
produção de 2012 (Quadro 1).

Quadro 1 – Milho – Evolução das estimativas mundiais 06/07 – 21/22P

Quadro 2 – Milho – Evolução das cotações na Bolsa de Chicago (2012 e 2021)

Por outro lado, e por mais estranho que pareça, as 
cotações do milho na Bolsa de Chicago estão longe 
de atingir os máximos verificados no ano de 2012, 
embora se mantenha a pressão de compras por 
parte da China (Quadro 2).
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Porquê, então, o fenómeno de os preços de milho nos mercados europeus terem atingido, sem ninguém o prever, máxi-
mos históricos nos últimos três meses?

A resposta poderá ser encontrada algures no conjunto de factos a seguir identificado:

• A União Europeia passou, em poucos anos, de exportadora líquida de milho para, praticamente, o maior importador 
mundial daquele cereal, dependendo, fortemente, do transporte marítimo;

• 80% das trocas mundiais de mercadorias são feitas por via marítima;

• Até há 10 anos atrás, um navio porta-contentores transportava 5.000 contentores; hoje em dia, um porta-contentores 
chinês de última geração transporta 25.000 contentores;

• Na primavera de 2021, o canal do Suez foi bloqueado durante 6 dias pelo porta-contentores “EVER GIVEN”, com uma 
carga de 20.000 contentores, impedindo a passagem de 369 navios de carga:

• Pelo canal do Suez passam:
• 50 navios por dia.
• 12% do comércio mundial.
• 30% do tráfego de contentores.
• 7%-10% do petróleo mundial.
• 8% do gás natural liquefeito.

• Presentemente:
• Não existem contentores, nem navios, para fazer face à procura emergente da retoma económica          

pós-COVID-19.
• Existem contentores imobilizados nos portos ou concentrados em navios porta-contentores de grande            

capacidade.
• Faltam, no mundo, cerca de 400.000 (quatrocentos mil) camionistas.

O custo médio do frete marítimo de um contentor de 40” passou de US$1,000 em 2019 para quase US$10,000 em 2021.
Este é o “eco-sistema” em que nos movimentamos no presente momento.

A única certeza que os produtores de milho têm, para já, é um aumento de cerca de 25% do custo da sua conta de 
cultura para 2022.

Se a formação dos preços para a próxima campanha irá, ou não, encaixar este enorme acréscimo de custos é, mais 
uma vez, um exercício de pura adivinhação!

No meio da tempestade perfeita!

P.S.: Este artigo foi escrito em Dezembro de 2021. Hoje, 24 de Fevereiro de 2022, a Rússia acaba de invadir a Ucrânia, 
com consequências totalmente imprevisíveis, quer na formação dos preços, quer, inclusivamente, no próprio abasteci-
mento mundial de cereais.

* Presidente da Direção
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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: aumentar a eficiência, a sustentabilida-
de e a rentabilidade das culturas em todo o mundo.

 Uma agricultura em que a tomada de decisão seja mo-
tivada pela racionalização e otimização dos fatores de 
produção (sementes, água de rega, fertilizantes, agroquí-
micos e outras práticas culturais) e na qual a informação 
já disponível e os dados gerados continuamente desem-
penham um papel fundamental.

As tecnologias disponíveis permitem (se utilizadas ade-
quadamente) ajudar o agricultor a cumprir com as nor-
mas vigentes e a minimizar os riscos inerentes à atividade 
agrícola, proporcionando segurança e confiança, permi-
tindo-lhe simplificar a sua atividade diária. Utilizar essas 
tecnologias baseadas em Agricultura de Precisão para 
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, 
podem-se gerar aplicações verdadeiramente poderosas, 
capazes de dar resposta às necessidades do setor.
 
Na Pioneer e Corteva Agriscience respondemos às neces-
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 
toda a informação necessária para tomar decisões estru-
turadas 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 gestão da sua exploração. Poderá criar uma 
conta totalmente gratuita e fazer a identificação (intro-
duzir 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 semen-
teira, as diferentes densidades escolhidas ou o tipo de 
rega a utilizar. Com isso, poderá obter recomendações 
personalizadas das necessidades de rega de cada 
parcela. Os algoritmos desenvolvidos pela Corteva neste 
âmbito permitem-lhe receber as necessidades acumula-
das de rega da sua exploração, gerir o consumo de água 
e realizar uma monitorização exaustiva dos gastos. Além 
disso, o Granular Link possui os modelos meteorológicos 

Brevemente, também em Portugal
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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 pro-
dutivos e registá-los na forma de 
mapas, significou um dos maio-
res 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 possibili-
dades que oferecem os satélites convencionais.
Poder ver o que acontece na sua exploração todos os 
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.

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 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.
O Granular Link integra uma calculadora de densidade 
de sementeira ou fertilização para ajustar as densidades 
dos nossos híbridos a áreas com diferentes potenciais 
produtivos.
Terá uma eficiente e valiosa ferramenta que lhe permitirá 
exportar os seus mapas para o seu equipamento agrí-
cola num formato 100% compatível com todos os mo-
nitores existentes no mercado. Assim poderá otimizar a 
aplicação dos fatores de produção e ser mais eficiente 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 mode-
los baseados em 
informações, exi-
gem usuários que 
saibam usá-los. 
Mas também de 
uma equipa que 
sabe aconselhar 
de perto, de for-
ma fiável e com 
uma abordagem 
agronómica que 
compreende as 
necessidades do 
agricultor.
Por isso, a nossa 
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 
simples. Com o Granular Link, poderá ficar conectado 
diretamente com o seu assessor agronómico, partilhar 
informação das suas parcelas e explorações, receber 
aconselhamento personalizado e aproveitar todas as ca-
pacidades da aplicação para priorizar tarefas, identificar 
as áreas mais relevantes, detetar problemas ou preve-
ni-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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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 alfinetes (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 classificada 
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 alfinete 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

Ryanodine  
Receptor (RyR)

Depleted Internal
Ca++ Store

Cyantraniliprole

Muscle Fibril

Muscle Fibre

Internal Ca++ StoreMiofibrilas 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.
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Controlo do alfinete (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 alfinete (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 
eficaz de insetos 
do solo e gestão 
de resistências.

Descarregue aqui as recomendações de utilização.
Com o fim 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 profissionais.
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 d
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referência. (N= 27 ensaios)



MILHO



13

Produtos

O primeiro híbrido BMR 
no mercado europeu

• Alto potencial produtivo.
• Baixo teor em lenhina.
• Alta digestibilidade da Fibra.

Milho para silagem

• FAO 600
• CRM 120P  2046

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

Grande  produção 
e sanidade

• 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.

Milho Dupla Aptidão

• FAO 600
• CRM 118P  1921

A maior produtividade e 
qualidade em milho branco

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

• Robustez de caule e raiz.
• Bom vigor de nascença.
• Potencial produtivo.

Milho Branco

• FAO 600
• CRM 117PR32 B10

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor final

Brácteas (Folhelho)

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

Brácteas (Folhelho)

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

Brácteas (Folhelho)

Peso específico (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico
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Produtos

Solidez agronómica

• Potencial produtivo.
• Carateristicas agronómicas muito 

completas.
• Tolerância a doenças, em particular 

o Cephalosporium.

Milho Dupla Aptidão

• FAO 600
• CRM 117P  1772

Referência na produtividade 
em zonas de Cephalosporium

Tolerância ao Cephalosporium 
e muito mais

• 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 

produtiva.
• Sanidade da planta.

Milho Dupla Aptidão

Milho Dupla Aptidão

• FAO 600
• CRM 115P  1574

• FAO 600
• CRM 115P  1551

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

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor final

Brácteas (Folhelho)

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

Brácteas (Folhelho)

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

Brácteas (Folhelho)

Peso específico (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico
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Produtos

Milho branco em 
ciclo 500

• Potencial de produção.
• Robustez do caule e raiz.
• Tolerância ao stress hídrico.

Milho Branco

• FAO 500
• CRM 109P  1306W

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

Máxima produção de 
grão e silagem

• Potencial de produção.
• Robustez do caule e raiz.
• Tolerância ao stress hídrico.

Milho Dupla Aptidão

• FAO 600
• CRM 115P  1535

O melhor compromisso 
em milho branco

• 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.

Milho Branco

• FAO 600
• CRM 115P  1517W

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor final

Brácteas (Folhelho)

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

Brácteas (Folhelho)

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

Brácteas (Folhelho)

Peso específico (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico



16

Produtos

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

• Maçaroca cilíndrica de grande diâmetro, muito 
uniforme e do tipo flexível, compensando muito bem 
as menores densidades de plantas.

• Grão dentado com bom peso especifico.
• Excelente capacidade de resistir à acama pela raiz 

ou pelo caule.
• Muito bom verdor à maturação fisiológica.
• Muito boa tolerância ao virús do nanismo rugosos 

(MRDV) e Helmintosporium.
• Excelente tolerância ao Cephalosporium.
• Excelente tolerância ao stress hídrico. Híbrido 

rotulado como Optimum AQUAmax.

Máxima 
adaptabilidade                                                           • Potencial produtivo.

• Tolerância ao Cephalosporium.
• Tolerância ao stress hídrico.

Destaca-se por:

Milho GrãoFAO 600 • CRM 114

P 1441
NOVIDADE

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor final

Brácteas (Folhelho)

Peso específico (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

Produtos
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ProdutosProdutos

• Híbrido de porte alto, de folha erecta e inserção 
média-alta da maçaroca.

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

• Grão de textura vítrea e elevado peso específico.
• Brácteas semiabertas no final do ciclo.
• Muito bom verdor à maturação.
• Muito boa tolerância ao stress hídrico.
• Variedade desaconselhável para utilização em 

zonas de forte pressão de Cephalosporium.

Milho dupla aptidão
Potencial e regula-
ridade na produção 
de forragem

• Qualidade do grão.
• Estabilidade de produção.
• Sanidade de planta.
• Planta de dupla aptidão.

Destaca-se por:

Milho GrãoFAO 600 • CRM 113

P 1332
NOVIDADE

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor final

Brácteas (Folhelho)

Peso específico (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX
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Produtos

Excelência no rendimento 
e na qualidade de grão

Máxima estabilidade 
no ciclo 500

• 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.
• Tolerância ao stress hídrico.
• Boa tolerância ao 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

• FAO 500
• CRM 109P  0933

• FAO 500
• CRM 110P  1049

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

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor final

Brácteas (Folhelho)

Peso específico (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor final

Brácteas (Folhelho)

Peso específico (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico

A referência no ciclo 
500 para silagem

• Excepcional potencial produtivo para silagem.
• Muito bons pârametros de qualidade 

nutricional de silagem.
• Verdor final muito bom.
• Resistente às doenças foliares como a 

ferrugem e Helminthosporium.

Milho para silagem

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX
• FAO 500
• CRM 109PR34 B39 Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor final

Brácteas (Folhelho)

Peso específico (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico
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Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor final

Brácteas (Folhelho)

Peso específico (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico

• 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. 

Precocidade e 
potencial produtivo 
em evidência

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

Destaca-se por:

FAO 500 • CRM 108

P 0937

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

Milho Dupla 
Aptidão

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

Produtos
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Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor final

Brácteas (Folhelho)

Peso específico (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico

• Híbrido de porte médio-baixo, com a inserção da 
maçaroca ligeiramente mais alta do que P0937.

• Ciclo semelhante a P0937, tanto à floração como à 
maturação.

• Maçaroca de forma cónica e de grande diâmetro, com 
tendência para encher até à ponta.

• Grão dentado, com maior peso específico do que P0937 
e P1049.

• Muito boa capacidade de resistir à acama pelo caule.
• Muito boa tolerância ao morrão comum.
• Boa tolerância ao vírus do nanismo rugoso (MRDV).
• Boa tolerância à Giberella na maçaroca.
• Excelente tolerância ao stress hídrico.

Excelente perfil em 
ciclo 500

• Potencial produtivo.
• Precocidade no segmento 

FAO 500.
• Tolerância ao stress hídrico.

Destaca-se por:

FAO 500 • CRM 109

P 0900

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

Milho Grão

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

Produtos



21

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

Elevado potencial produtivo 
em todas as condições

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

• Qualidade e sanidade do grão.
• Vigor de nascença.

Milho Dupla Aptidão

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX
• FAO 500
• CRM 107P  0725

Notável potencial 
produtivo

• Potencial produtivo em grão e 
silagem.

• Rápida secagem do grão.
• Estabilidade produtiva mesmo em 

sementeiras muito tardias.

Milho Dupla Aptidão

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX
• FAO 400
• CRM 106P  0640

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor final

Brácteas (Folhelho)

Peso específico (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor final

Brácteas (Folhelho)

Peso específico (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico

O FAO 400 aguardado

• Potencial produtivo.
• Consistência da raíz.
• Sanidade final da planta e do grão.

Milho Dupla Aptidão

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX
• FAO 400
• CRM 102P  0362 Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor final

Brácteas (Folhelho)

Peso específico (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico
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Produtos

A versatilidade de 
um ciclo precoce

• Potencial produtivo.
• Tolerância ao stress hídrico.
• Estabilidade e precocidade no 

seu ciclo.

Milho Dupla Aptidão

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX
• FAO 300
• CRM 100P  0023

O novo 300 para ambientes 
de grande potencial

• Potencial produtivo.
• Sanidade de planta e grão.

Milho Grão

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX
• FAO 300
• CRM 100P  0312 Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor final

Brácteas (Folhelho)

Peso específico (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor final

Brácteas (Folhelho)

Peso específico (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico

Nova genética em 
ciclos precoces

• Potencial productivo.
• Tolerância ao stress hídrico.
• Qualidade de grão.

Milho Dupla Aptidão

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX
• FAO 300
• CRM 100P  9911 Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor final

Brácteas (Folhelho)

Peso específico (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico
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Produtos

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

• Boa precocidade! Ideal para sementeiras precoces 
em ambientes com restrição de água de rega.

• Muito bom vigor nas fases iniciais de 
desenvolvimento e crescimento.

• Maçaroca cónica de grande diâmetro, com 
tendência a fecundar até à ponta.

• Grão dentado.
• Secagem rápida do grão após maturação fisiológica.
• Boa tolerância ao Heminthosporium.
• Notável tolerância a Fusarium e Giberella na espiga.
• Variedade classificada como Optimum AQUAmax 

pela sua excepcional tolerância ao stress hídrico nos 
estados iniciais de desenvolvimento.

A revolução em 
ciclos médios

• Potencial produtivo.
• Adaptação a diferentes     

ambientes.
• Tolerância ao stress              

hídrico.

Destaca-se por:

Milho GrãoFAO 500 • CRM 107

P 0710

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

NOVIDADE

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor final

Brácteas (Folhelho)

Peso específico (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico

Produtos
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• 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 em 
ciclo curto

• Potencial produtivo.
• Regularidade de produção.
• Precocidade.
• Excelente qualidade de grão.

Destaca-se por:

Milho Grão FlintFAO 200 • CRM 91

P 9590

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

Productos

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor final

Brácteas (Folhelho)

Peso específico (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico
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Produtos

Potencial e precocidade 
incomparável no seu segmento

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

Milho Dupla Aptidão

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX
• FAO 300
• CRM 98P  9889

Equilíbrio perfeito entre 
produção e precocidade

Um novo líder europeu 
em ciclos curtos

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

• Produção de matéria seca.
• Vigor de emergência.
• Estabilidade de produção.

Milho Dupla Aptidão

Milho Dupla Aptidão

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

• FAO 300
• CRM 93P  9363

• FAO 300
• CRM 93P  9241

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor final

Brácteas (Folhelho)

Peso específico (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor final

Brácteas (Folhelho)

Peso específico (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico

Altura da planta

Altura de inserção da maçaroca

Verdor final

Brácteas (Folhelho)

Peso específico (kg/hl)

Tolerância ao stress hídrico
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Produtos

GIRASSOL
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Produtos

A nova geração 
de oleicos
• Maior potencial produtivo em 

híbridos alto-oleico Express.
• Máxima tolerância ao míldio.
• Máxima tolerância a golpes de 

calor.

P64 HE144
Ciclo médio largo • Girassol oleico

Vigor de Emergência

Potencial Produtivo

Estabilidad

Estabilidade de produção

Tolerância ao stress hídrico

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

A grande evolução 
em híbridos oleicos
• Produções ao nível dos melhores híbridos Linoleicos. 
• Alto teor em óleo.
• Ciclo  semi-precoce à floração e à maturação.
• Excelente teor em Ácido Oleico.
• Excelente adaptação a todo o tipo de ambientes.

P64 HH106
Ciclo semi-precoce • Girassol oleico

Vigor de Emergência

Potencial Produtivo

Estabilidad

Estabilidade de produção

Tolerância ao stress hídrico

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX

27

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).

P64 HE118
Ciclo médio • Girassol oleico

Vigor de Emergência

Potencial Produtivo

Estabilidad

Estabilidade de produção

Tolerância ao stress hídrico

1         2         3         4         5         6         7         8      MAX
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Produtos

OUTROS PRODUTOS
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Produtos

• Excelente rendimento, mesmo em condições 
de restrição de água.

• Grão branco com um peso especifico muito 
elevado.

• Panícula alongada que proporciona uma 
colheita mais limpa.

Destaca-se por:

PR84 G62 Sorgo grão

• Potencial produtivo.
• Tolerância a condições com restrição de 
rega.

• Estabilidade de produção.
• Ciclo curto que permite a sua utilização em 
sementeiras tardias sobre restolhos.

Destaca-se por:

PR88 P68 Sorgo grão

• Elevada produção de matéria seca.
• Excelente vigor de emergência.
• Tolerância às principais doenças.
• Grande capacidade de adaptação 
a condições de cultura com maiores 
limitações.

Destaca-se por:

PR849 F Sorgo Forrageiro

• Boa precocidade.
• Rapidez de renovação da área folear.
• Sanidade e qualidade da planta pela sua 
tolerância a doenças da folha.

• Muito alto potencial produtivo devido à sua 
capacidade de recuperação após os cortes.

Destaca-se por:

PR877 F Sorgo X Erva do Sudão

SORGO

Productos
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Produtos

LUZERNA

SOJA

• Excelente rendimento forrageiro.
• Excecional tolerância às diversas doenças 
da raiz, como Phytophtora e Fusarium.

• Boa adaptação a zonas de maior aridez.

Destaca-se por:

PR59 N59 Luzerna 
(não dormente)

•  Excelente tolerância às principais doenças 
(Verticillium, Fusarium, Antracnosis).

• Boa tolerância a afídeos e a nemátodos do 
caúle (comum em zonas muito húmidas).

• Alto teor em proteína. 

Destaca-se por:

PR57 Q53 Luzerna 
(semi dormente)

• A qualidade do seu grão e o seu elevado 
teor em proteína são características que a 
tornam especialmente interessante para a 
indústria de transformação.

Destaca-se por:

PR91 M10 Soja (ciclo curto)

Productos

Dose de sementeira recomendada: 25 a 30kg/ha.
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Contacte já o seu consultor agronómico Pioneer

31

Terá acesso a toda a informação sobre os nossos produtos no site da Corteva ou 
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

Júlio Amorim
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



Ensaios
milho grão
e girassol
2021
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Uma nova campanha se aproxima e são muitos os novos desafios que se 
colocam aos sr.s agricultores na defesa da rentabilidade e sustentabilidade 
da sua atividade. O bom preço do milho à produção que se adivinha também 
para 2022, embora não garantido, abre boas perspetivas para a campanha. 
Contudo, os aumentos acentuados dos fatores de produção obrigam a uma 
grande assertividade nas opções a tomar pelo agricultor na planificação da 
sua atividade, seja na sua compra, na gestão dos recursos disponíveis ou 
nos contratos a efetuar, entre outras obrigações. No entanto, em qualquer 
circunstância, a seleção dos melhores produtos que se enquadrem nas suas 
necessidades culturais é algo que tem de ser ponderado e assente em argu-
mentos sólidos. Nesse sentido, a Corteva, pelos profissionais da sua platafor-
ma das sementes, Pioneer, leva a efeito todas as campanhas  em território 
nacional, um elevado número de ensaios de adaptação e valor agronómico 
das espécies que desenvolve e comercializa, com o objetivo de proporcionar 
a todos os agricultores a possibilidade de tomarem a  melhor opção relativa-
mente a variedades que preencham os necessários requisitos que lhe impõem 
as caraterísticas das suas explorações. Assim, a Pioneer, apresenta em catá-
logo o resultado da sua experimentação de variedades de milho e girassol, 
distribuídos por uma rede de ensaios de adaptação pelas principais zonas 
produtivas de Portugal.

É objetivo desta atividade experimental multilocal e multianual, ensaiar 
exaustivamente os novos produtos em áreas significativas e que sejam repre-
sentativas das principais zonas de cultura comparando-os com as melhores 
soluções comerciais nos diferentes ambientes e sempre sob as técnicas cul-
turais mais usuais e predominantes nas explorações agrícolas em Portugal.

Em resumo, a Pioneer pretende avaliar de forma consistente o potencial e 
regularidade de produção dos seus novos produtos e selecionar todos os 
híbridos que se destaquem por alguma razão específica e que possam adi-
cionar mais valias relativamente à coleção já em comercialização, seja pela 
capacidade e regularidade de produção, qualidade de grão e forragem ou 
capacidade de tolerar as principais doenças e pragas que limitam a cultura 
nos seus principais ambientes de produção.

É com este objetivo que a Pioneer partilha os resultados de grande parte dos 
seus quase 300 ensaios anuais, distribuídos de Norte a Sul pelas principais 
zonas produtivas e com a preciosa ajuda de agricultores que nas suas zonas, 
são referência no seu modo de produção.

Esta Newsletter pretende ser uma boa ferramenta para que o sr. Agricultor, 
em conjunto com o seu assessor técnico Pioneer, possa tomar as melhores 
opções na escolha de soluções genéticas bem-adaptadas às suas necessi-
dades ambientais e de mercado.

Boa Campanha 2022

Luís Grifo
Seeds Business Manager

Ensaios Milho Grão
2021
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Ensaios Delegação Norte

José Pedro Costa
Delegado Técnico Comercial
Delegação Norte

A presente campanha, de novo em condições muito 
particulares, vai exigir o melhor de todos e em 
particular dos agricultores que têm a nobre missão 
de produzir alimentos. Sem nunca colocar em risco 
a segurança de quem connosco trabalha, a equipa 
da Pioneer está preparada para continuar a prestar 
os melhores serviços de assessoria, adaptandose 
às exigências atuais, pelo que tudo faremos por 
continuar a merecer a confiança que os agricultores 
em nós sempre depositaram.

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

Fernando Costa
Barcelos, Esposende 
e Alto Minho

Nuno Soares
Douro Litoral

Júlio Amorim
Especialista em 
Nutrição Animal

34



Crispim Sousa Moreira Ensaio de Adaptação

Manuel Alberto Unipessoal Lda. Ensaio de Adaptação

Manuel Joaquim Ferreira da Cunha António Cleofas Maia da Silva

Ensaios  Milho Grão /Delegação Norte
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Sociedade Agricola Rocha Ferreira

Cândido Manuel Silva Miranda Ensaio de Adaptação

Cândido Manuel Silva Miranda (ensaio de variedades precoces) Ensaio de Adaptação
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Ensaios Delegação Centro & Açores

Vasco Salgueiro
Delegado Técnico Comercial
Delegação Centro & Açores

Por vezes, a agricultura não é tão valorizada como deveria, no entanto, a tarefa 
mais nobre é contribuir para alimentar o Mundo.

Estamos perante uma nova campanha e mais um recomeço num contexto eco-
nómico social preocupante. Agora, mais que nunca, acreditar é a força que nos 
permite superar os desafios. A Equipa da Pioneer sempre estará
ao serviço dos agricultores!

Diogo Vilão
Açores

António Duarte
Beira Interior e 
Gândaras

Catarina Oliveira
Centro Norte

Tiago Marques
Vale do Mondego

Américo de Oliveira Ângelo Ensaio de Adaptação

Ensaios  Milho Grão /Delegação Centro & Açores
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José Alves Carvalho Pereira Ensaio de Adaptação

José Manuel Costa Salgado Moreira Ensaio de Adaptação

Nelson Marques Dentinho Ensaio de Adaptação
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Tito João Simões Calhau Ensaio de Adaptação

António Ferreira Teixeira

Maria Isabel Laranjeira Costa Ensaio de Adaptação

Ensaios  Milho Grão /Delegação Centro & Açores
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Joaquim Sapateiro Andrade Ensaio de Adaptação

Feliciano da Costa Leal, Lda. Ensaio de Adaptação

Nelson Alves Simões Ensaio de Adaptação
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Raúl Jorge Santos Ensaio de Adaptação

Carlos Filipe Rodrigues da Silva Ensaio de Adaptação

José Carlos de Almeida e Silva Ensaio de Adaptação

Ensaios  Milho Grão /Delegação Centro & Açores
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Francelino José Figueiredo Valério Ensaio de Adaptação

Armindo Manuel Marques da Fonseca Ensaio de Adaptação

Fernando Manuel Mendes Ensaio de Adaptação
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Ovolis, Lda. Ensaio de Adaptação

Francelino José Figueiredo Valério Ensaio de Adaptação

João Paulo Carvalho Braz Ensaio de Adaptação

Ensaios  Milho Grão /Delegação Centro & Açores
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Diogo Filipe Teles Braz Ensaio de Adaptação

Carlos José Dias Lourenço Ensaio de Adaptação

Agriespinhelense Sociedade Agrícola, Lda. Ensaio de Adaptação
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Sociedade Agrícola Quinta da Rata, Lda. Ensaio de Adaptação

José Augusto Pires Garrido Soares Gomes Ensaio de Adaptação

Ensaios  Milho Grão /Delegação Centro & Açores
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Sociedade Agro-pecuária Quinta da Boavista Ensaio de Adaptação

Fernando dos Santos Gaspar Ensaio de Adaptação

A. F. Santos & Filhos Lda Ensaio de Adaptação
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Ensaios Delegação Sul

Mário Rui Mendes
Delegado Técnico Comercial
Delegação Sul

Mesmo neste contexto pandémico, a população continua a usufruir diariamente 
do fruto da labuta dos agricultores. Também nós, equipa Pioneer, sentimos 
o dever de colaborar com os agricultores neste meritório esforço. Senhor 
agricultor, conte com a nossa incondicional ajuda.

Marco Cardoso
Extremadura e 
Ribatejo, margem 
superior do Tejo

António Canhão
Extremadura e 
Ribatejo, margem 
inferior do Tejo

Ricardo Melo
Baixo Alentejo

Helder José Pinheiro Pereira Ensaio de Adaptação

Ensaios  Milho Grão /Delegação Sul
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Quinta da Cholda S.A. Ensaio de Adaptação

João Vincente Saldanha Ensaio de Adaptação

Pedro Costa Alemão Ensaio de Adaptação
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Pedro Costa Alemão Ensaio de Adaptação

Carlos António Barroso Mendes Ensaio de Adaptação

Sociedade Agrícola Nateiro da Cardiga, Lda. Ensaio de Adaptação

Ensaios  Milho Grão /Delegação Sul
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Herdeiros de António Oliveira Isabel Ensaio de Adaptação

Agro-Ramilo II, S.A. Ensaio de Adaptação

Sociedade Agrícola António Reis Unipessoal Lda. Ensaio de Adaptação
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Tejo Doce Agricultura Lda. Ensaio de Adaptação

Transcomeirense Transportes Lda. Ensaio de Adaptação

José Luis Mauricio dos Santos Ensaio de Adaptação

Ensaios  Milho Grão /Delegação Sul
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Luís do Rosário Fernandes Ensaio de Adaptação

Bernardo Gonçalves Ferreira Ensaio de Adaptação

Sociedade Agrícola Herdade dos Pavões, Lda. Ensaio de Adaptação
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António Manuel de Abreu Luz Palminha Ensaio de Adaptação

Agro-Pecuária os Raposos SAG, Lda. Ensaio de Adaptação

Ensaios  Milho Grão /Delegação Sul
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Sociedade Agrícola da Alorna, S.A. Ensaio de Adaptação

Sociedade Agrícola da Alorna, S.A. Ensaio de valor agronómico (Densidade de plantas)
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Ensaios  Milho Grão /Delegação Sul

Francisco Sardinha & Jesuíno Charrua Ensaio de Adaptação

Pereira Palha Agricultura, Lda. Ensaio de Adaptação

Sociedade Agrícola Irmãos Matos, Lda. Ensaio de Adaptação
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Sociedade Agrícola do Ameixial, S.A. Ensaio de Adaptação

Sociedade Agrícola Herdade da Godinha Ensaio de Adaptação

Faias Chã, Soc. Agrícola, Lda. Ensaio de Adaptação
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Agro Vale Longo, Lda. Ensaio de Adaptação

Luís Miguel Borges Lopes Ensaio de Adaptação

Ensaios  Milho Grão /Delegação Sul
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Metas Combinadas, Lda. Ensaio de Adaptação

Conqueiros Invest, Lda. Ensaio de Adaptação

Mestopagri, Lda. Ensaio de Adaptação
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Toscagri, Lda. Ensaio de Adaptação

Veluso - Sociedade Agrícola Luso Sueca, Lda. Ensaio de Adaptação

Margem Palpitante Unipessoal Lda. Ensaio de Adaptação

Ensaios  Milho Grão /Delegação Sul

59



Ensaios Girassol
2021

Carlos Alberto Ferreira Nunes Ensaio de Adaptação de Girassol

Jorge Ferreira Herdeiros Ensaio de Adaptação de Girassol

Pedrogão & Deserto - Soc. de Agric. de Grupo, Lda. Ensaio de Adaptação de Girassol
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Ensaio de Adaptação de Girassol

Ensaio de Adaptação de Girassol

Norte
Adelino Jorge Barreto Arantes
António Augusto dos Santos Lopes
António Cleofas Maia da Silva
Cândido Manuel Silva Miranda
Crispim Sousa Moreira
José Augusto Mariz Ferreira
José Martins Ferreira
Manuel Alberto Oliveira
Manuel Joaquim Ferreira da Cunha
Sociedade Agro-Pecuária Casa do Castela Lda .

Centro
A.F. Santos & Filhos Lda.
António Pablo da Silva Lopez
Fernando dos Santos Gaspar
José Augusto Pires Garrido Soares Gomes
José Marques Gaspar
Maria Amélia Ventura Costa
Sociedade Agro Pec. Quinta da Boavista

Agriespinhelense Sociedade Agrícola, Lda.
Armindo Manuel Marques da Fonseca
Beiramonte - Sociedade Agrícola, Lda.
Carlos Filipe Rodrigues Silva
Carlos José Dias Lourenço
Francelino José Valério
José Carlos de Almeida e Silva
Mário manuel Oliveira Lopes
Nelson Alves Simões
Sociedade Agrícola Quinta da Rata

Américo de Oliveira Ângelo
António Ferreira Teixeira
Carlos Manuel Plácido S. Silva
Feliciano da Costa Leal, Lda.
Frederico Manuel Cristóvão Inácio
Hélder António Melo dos Santos
João António Costa Almeida Santos
João Filipe Moreira Monteiro Grilo
Joaquim Sapateiro Andrade
José Alves Carvalho Pereira
José Manuel Costa Salgado Moreira
Luis António dos Santos Góis
Maria Conceição Mendes Rainho
Maria Isabel Laranjeiro Costa

Numa campanha normal, a colaboração dos senhores agricultores na realização da rede nacional de ensaios 
Pioneer é fruto da confiança 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. 

Nelson Marques Dentinho
Paulo Jorge Fernandes Cavaco
Tito João Simões Calhau

Diogo Filipe Teles Braz
Fernando Manuel Mendes
João Paulo Carvalho Braz
Ovolis, Lda.
Raúl Jorge Santos

Sul
Agro-Ramilo Sag II, Lda.
Agrovia- Soc. Agro-Pecuária, Lda.
António Francisco Gil Dos Santos
Bernardo Saldanha 
Carlos Alberto Ferreira Nunes
Carlos António Barroso Mendes
Emilio Infante da Câmara 
António Saldanha  
João Monteiro Coimbra
João Vicente Saldanha  
Nuno Monteiro Coimbra
Pedro José da Costa Alemão
Gonçalo Nuno Duarte Rodrigues
Helder José Pinheiro Pereira 
João Carlos Rosa
Jorge Ferreira Herdeiros
Jorge Lino Santos
José Luis Mauricio Dos Santos
Luís do Rosário Fernandes
Quinta da Cholda S.A.
Sergio Verissimo
Sociedade  Agrícola António Reis Unipessoal Lda.
Sociedade Agrícola Nateiro da Cardiga Lda.
Tejo Doce Agricultura Lda.
Toverland Lda.
Transcomeirense Lda.

Agropecuária Os Raposos, Sag, Lda.
Agroterra-Prestação De Serviços Á Lavoura, Lda.
António B. Simões & Filhos, Lda.
António Manuel De Abreu Luz Palminha
Bernardo Gonçalves Ferreira
Francisco Sardinha
Jesuino Charrua
José Oliveira Branha – Aluguer De Máquinas 
Agrícolas, Lda.
Luís Manuel Eugénio Martins Unipessoal, Lda.

Pedrogão e Deserto, Sag. Lda.
Pereira Palha Agricultura, Lda.
Sociedade Agrícola da Alorna, S.A.
Sociedade Agrícola Herdade Dos Pavões, Lda.
Tejoenvolvente – Serviços de Apoio
á Agricultura, Lda.

Adriann Agroserviços Unip. Lda.
Agro-Pecuária Campino, Lda.
Alipio & Filhos, Lda.
Best Farmer S.A.
Gilberto Lourenço
João Leonel Jorge Monraia
João Paulo Rodrigues
Sociedade Agrícola do Ameixial, S.A.
Sociedade Agrícola Herdade da Godinha, Lda.
Sociedade Agrícola Herdade Torre de Curvo, Lda.
Sociedade Agrícola Irmãos Matos, Lda.
Sociedade Agropecuária da Caldeirinha, Lda.

Alensado, Crl
Aloendro Agro-Pecuária S.A.
André Pereira
António Condesso Pereira
Conqueiros Invest., Lda.
Cornérica, Lda.
Duarte Lourenço
Manuel Patanita
Rui Nobre
Faias Chã, Sociedade Agrícola, Lda.
Francisco Faias
Francisco Sabino
Hugo Pereira
Instituto Politécnico De Beja
Jamie Fernando Costa Borges Lopes
João Banza
João Manuel Nunes Guiomar
Joaquim Banza
Joaquim Lourenço
José Manuel Cantigas
José Manuel Das Dores
Lourenço Mestre
Luís Miguel Borges Lopes
Luís Pita
Nuno Filhó
Orlando Bull
Orlando Pita
Pedro Manuel Carvalho Nunes Guiomar
Reinaldo Engrossa
Rodrigo Lothar Seifert

Agradecimentos:
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Híbridos e VARIEDADES da 
Pioneer comercializados 

em Portugal

Catálogo 
2022

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

Variedade Ciclo Cor do grão Segmento

PR88Y20 Precoce Branco Sorgo híbrido, Grão
PR88P68 Precoce Ruivo Sorgo híbrido, Grão
PR877F / 

NICOL
Híbrido de Sorgo  x  Erva 

do Sudão
PR849F Sorgo Híbrido, Forrageiro

Sorgo

Luzerna
Variedade Ciclo

PR57Q53 Semi dormente
PR58N57 Não dormente
PR59N59 Não dormente

Azévem
Variedade

Faraone
Lilio

Produto Objectivo

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

11CFT Tecnologia da Fibra para silagem de milho
11GFT  Tecnologia da Fibra para silagem de erva
11AFT  Tecnologia da Fibra para silagem de luzerna
11A44  Silagem de milho/erva
11H50  Silagem de luzerna

Inoculantes

Variedade Ciclo
Tipo de fruto

(gramas/
fruto)

Tipo de Planta Transplante OBS

Sailor F1 Médio-tardio 80 média vigorosa semanas 13 a 19 resistência a míldio
Trevis F1 Médio 80 média semanas 15 a 22 alto-licopeno
Faber F1 Médio 75 Vigorosa semanas 16 a 20 holding ability
Foster F1 Médio 75 Compacta semanas 18 a 22 holding  TSWV
Bogart F1 Médio 80 média vigorosa a partir de semana 12 todo polpa
Mariner F1 Médio-precoce 80 Média a partir de semana 13 Industria de t. pelado

Holding ability- capacidade de suportar a sobre maturação

Holding TSWV- tolerância ao virús do bronzeamento do tomate

Tomate Indústria

Variedade Grupo de 
Maturação Ciclo

PR91M10 0+ Precoce

PR92B63 1+ Semi 
precoce

Soja

Girassol
Variedade Segmento Tipo Ciclo

P64HH106 Alto oleíco semi precoce à floração e à maturação
P64HE118 ExpressSun® Alto oleíco médio à floração e à maturação
P64HE144 ExpressSun® Alto oleíco médio largo à floração e à maturação
P64HE133 ExpressSun® Alto oleíco médio à floração e à maturação
P64LP130 Clearfield®Plus Linoleico médio à floração e à maturação

P64BB01 especial 
alimentação aves precoce à floração e à maturação

8H477CLDM Clearfield® Alto oleíco médio à floração e à maturação
P64LC108 Linoleico semi precoce à floração e à maturação
P64LE141 ExpressSun® Linoleico precoce à floração e à maturação

Variedade Tipo Ciclo (hábito) Floração

PT275 OO Inverno Médio-longo
PT200CL OO; Clearfield® Inverno Médio precoce 
PT279CL OO; Clearfield® Inverno Médio-longo 
PR44Y84 OO; Clearfield® Primavera Muito curto
PR46H75 OO; Clearfield® Primavera Médio precoce 
NXH213 OO; Clearfield® Primavera Médio precoce 

Colza
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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 
especifico 

(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 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

P9590 (Flint) 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 simplificação da Agricultura 

Agricultura inteligente
A agricultura de precisão 

nunca foi tão simples

Ao alcance da sua mão
Simplifica a gestão da sua 

exploração

Economiza tempo
Acesso rápido e fácil para 
tomar decisões precisas

Eficácia
Recomendações claras com 

soluções num só "clic"

Eficiência
Toda a informação da sua 
exploração numa só fonte 

Planifique a sua atividade diária
Priorize o volume de trabalho

Granular Link, a nova app de agricultura digital da Corteva Agriscience, coloca nas suas mãos toda a informação que 
necessita para gerir o dia a dia da sua exploração de um modo fiável, eficaz 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.


