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Como bem sabemos todos os implicados no 
apaixonante mundo da cultura do milho, este vê-se 
condicionado principalmente pelo valor da colheita.
E a melhor ferramenta com que podemos contar para 
maximizar o investimento é manejar da melhor forma 
possível o desenvolvimento da cultura. A variedade 
selecionada, é então fundamental para aumentar a 
produtividade e maximizar a rentabilidade na exploração.

Neste catálogo dispõe de uma ampla gama de híbridos
de milho, fruto do potente programa de I+D da 
Syngenta, desenhados para se adaptarem às condições 
que necessita na sua exploração.

E se à melhor genética somarmos a nossa grande 
experiência e gama de produtos para a proteção da 
cultura, o resultado será uma combinação perfeita para 
produzir mais e melhor.
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TECNOLOGÍA ARTESIAN

A tecnología ArtesianTM permite às variedades 
obterem produtividades mais altas em condições 
óptimas de rega assim como quando expostas a 
situações de stress hídrico e têm menos perdas de 
produção do que as variedades convencionais.

Os híbridos ArtesianTM asseguram:
Máxima produtividade em condições 
híbricas óptimas.
Menor perda de produção em condições 
de stress

Os híbridos ArtesianTM, graças ao nosso programa 
de melhoramento específico, contam com múltiplos 
genes e rotas metabólicas para se adaptarem melhor 
a situações de stress hídrico durante praticamente 
qualquer etapa de crescimento.

Desta forma, são os híbridos TOP nos nossos 
ensaios específicos submetidos a distintos níveis de 
stress hídrico em diferentes fases da cultura.

Como os híbridos 
ArtesianTM reagem 
à falta de água:

Ilustrações: Vic Kulihin
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Cómo a falta
de água afecta a 
planta de milho:

Melhor sincronização
das sedas e polén,

optimizando a
polinização.

Melhora o controlo do 
destino dos recursos 

dentro da planta, 
aumentando o volume 

de grão colhido.

Mantém por mais
tempo o crescimento

normal durante o 
período de stress.

Optimizam o desen-
volvimento e sani-
dade do ápice de 

crescimento, e dos 
tecidos reprodutivos.

Incrementam a
absorção de água e 
nutrientes devido a

um sistema radicular
muito robusto.

Pode retrasar a
emergência das 
sedas reduzindo 
a polinização.

Redução da produção
de hidratos de 
carbono, que
põe em causa o
enchimento do grão.

Murchidão das folhas, 
interrompendo os 
processos
fotossintéticos e o 
normal desenvolvi-
mento da planta.

Pode inibir a expansão
e divisão celular, 
resultando numa 
redução do tamanho 
da maçaroca e da
planta.

Pode diminuir
a absorção de
nutrientes

TECNOLOGÍA ARTESIAN



HÍBRIDOS DE MILHO 
POR UMA RAÇÃO
ENERGETICAMENTE
EFICAZ.
Nas últimas décadas temos assistido a uma
produnda agitação na produção leiteira. A
atualização e o término das cotas obrigaram as
explorações leiteiras a tomar decisões olhando
para um futuro incerto.

O produtor de leite necessita de produzir a um
custo menor, procurando por isso uma silagem
de alta qualidade, altamente energética e
equilibrada

A eficácia energética no topo dos critérios
da seleção varietal. 
Atenta às tendências do mercado e detentora de um vasto portfólio de variedades de milho silagem na Europa, a 
Syngenta, anticipou a evolução, lançando em meados dos anos 2000 o programa PowercellTM. Com este programa,
a Syngenta, optou por colocar no topo dos critérios de seleção de variedades a qualidade do quilo de matéria seca..

Os nossos geneticistas orientam a sua investigação para a obtenção de variedades de milho com elevada 
digestibilidade, adaptadas a uma alimentação eficaz durante todo o ano, seja Verão ou Inverno. Os híbridos 
PowercellTM combinam duas fontes energéticas - um elevado nível de fibras digestíveis com um nível de amido 
adequado garantindo aos produtores de leite um milho altamente energético.

>5%
de produção extra
de Matéria Seca
de leite/vaca/dia

Potencial energético constante
durante toda a janela de colheita
Evolução do valor energético em função da
percentagem de matéria seca.

Maior
produção

energética/ha
Colheitas

mais seguras
e fléxiveis

· Dieta
equilibrada

· Animais
mai sãos

A melhor
opção numa

alimentação de
qualidade

Maior
produção
leiteira

Maior
capacidade
de ingestão

Digestibi-
lidade extra
da parede

celular

Uma variedade Syngenta é rotulada 
como PowercellTM após um estudo 
comparativo com duas variedades

de tipo duro-dentado de perfis 
energéticos distintos e com 

precocidade idêntica.

TECNOLOGÍA POWERCELL TECNOLOGÍA POWERCELL

Variedade PowercellTM

Referência Amido 
Referência Fibras
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Procuramos potenciar a estabilidade e produtividade em 
campo criando uma mistura específica de variedades de 
milho que nos ajude a minimizar a influência que diversos 
factores têm na rentabidade da exploração:

Uma combinação 
dos nossos
melhores híbridos 
para potenciar
a rentabilidade
em campo.

Qual é
o objetivo
de Maximaize?
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MaxiMaize é uma
tecnologia exclusiva

Syngenta que combina
vários híbridos

de milho num único
saco de semente.

MaxiMaize
a combinação perfeita
para uma silagem de

qualidade.

Genética. Sabemos que cada híbrido 
responde de forma diferente às diferentes 
condições de solo e fertilidade.

Solo. Com as suas distintas características 
fisico-químicas, inclusive dentro da mesma 
parcela.

Climatología. A metereologia do ano 
influencia a produtividade e qualidade da 
produção.

Maneio agronómico.

MaxiMaize
expressa as suas 
maiores virtudes na 
produção de silagem de 
qualidade, potenciando
e dando estabilidade
às produções
de grão.



FAO 600 / RM 118

A melhor cobertura foliar, o alargamento
do período de floração, disponibilidade
de pólen e a polinização óptima das
maçarocas traduzem-se numa maior
produção de amido e uma máxima 
estabilidade na qualidade da silagem.

A mistura Maximaize permite responder de 
forma diferente frente a patógenos em função 

dos híbridos presentes na mistura.

Melhora a resposta nas diferentes condições 
edafoclimáticas que encontramos na parcela.

Graças a uma maior produção tanto
em quantidade como em qualidade.

+ SANIDADE

+ ADAPTABILIDADE

Maior superfície fotossintética e 
aproveitamento de recursos. Mais flexibilidade 

durante a polinização. Máxima estabilidade 
frente a stresses ambientais. Janela de 

colheita mais alargada.

+ PRODUÇÃO

+ RENTABILIDADE

Jogar com
vários híbridos:
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MaxiMaize 730
Um muro verde de forragem
e energia para ambientes
de alta fertilidade.

Elevado potencial produtivo
em ambientes adequados.

Porte imponente com excelente
produção de biomassa.

Indicado para as primeiras
sementeiras.
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TRATAMENTO DE SEMENTES TRATAMENTO DE SEMENTES

Vibrance melhora o desenvolvimento 
radicular, aumentando a tolerância ao 
stress hídrico, a absorção de nutrientes e 
o potencial produtivo. Além disso, é uma 
garantia de proteção contra:

 • Rhizoctonia
 • Sphacelotheca reiliana
 • Ustilago maydis

O repelente de pássaros autorizado para
a cultura do milho:

• Pertence à família dos ditiocarbamatos.

• É composto por 420 g/l de Zirame.

Insecticida para o tratamento de sementes 
de milho.

Os insectos podem provocar uma perda
importante para o agricultor podendo afectar
a cultura desde a sementeira até ao estado
de 7-8 folhas.

Em ataques muito precoces podem produzir
perdas massivas com redução de produção
até 40%.

ForceTM 20 CS é uma solução para
este problema.

Controlo de Fusarium e Pythium
e outros fungos de solo

20g/l Metalaxyl-M +
100 g/l Prothioconazol
> 15ml / 50.000 seeds

Excelente comportamento com pressão
de Rhizoctonia. Ensaios de milho na Ibéria.

Fonte: SYNGENTA, Iberia, 2018

A primeira molécula da
Syngenta criada
especificamente para o
tratamento de sementes

Único RootingPower™
que oferece raízes mais

fortes e saudáveis
desde o ínicio
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Dos potentes programas de melhoramento genético 
de milho desenvolvidos pela Syngenta, nascem as 
variedades preferidas por muitos agricultores. A nossa
aposta contínua pela investigação permite-nos
oferecer variedades adaptadas às suas 
necessidades..

HIBRIDOSSYNGENTA
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18 19HÍBRIDOS SYNGENTA   |   CICLO 600 CICLO 600

FAO 600 / RM 118

SY Bambus
Não duvides,
o maior do mercado

SY Gladius
Chegarás
ao teu limite?

Planta alta com inserção média da maçaroca, com 
grande diâmetro. Rendimento elevado em grão e 
matéria verde proporcionando uma silagem de elevada 
qualidade. Apresenta uma excelente sanidade até ao 
final do ciclo. Indicado para sementeiras precoces.

Planta robusta com forte sistema radicular o que 
lhe permite boa tolerância à acama. Por ser um 
híbrido PowercellTM, traz benefícios para a produção 
de leite. A maior digestibilidade da fibra, permite 
uma maior ingestão de matéria seca e energia e 
consequentemente uma maior produção de leite.

SY Bambus converteu-se na nossa aposta segura 
para as sementeiras mais precoces, assegurando um 
grande potencial produtivo tanto em grão como em 
silagem. Selecionamos este híbrido, não só pela sua 
grande capacidade produtiva, mas porque cumpre os 
requisitos mais elevados no que respeita à sanidade
da planta e tolerância a situações de stress, que o dota 
de uma grande estabilidade. Para quem semeia cedo, 
SY BAMBUS deve ser a escolha, pelo seu rendimento, 
estabilidade e resistência a situações de stress.

• Enorme potencial produtivo.
• Planta com o melhor porte e desenvolvimento  
  vegetativo do mercado.
• Alta tolerância a fungos do caule
• Boa qualidade de grão
• Excelente sanidade no final do ciclo.

Nota: os dados de rendimento e humidade são médias
a nível nacional.
Consulte a nossa equipa técnica para mais informações

FAO 600 / RM 118

Regiões
recomendadas

Regiões
recomendadas
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SY Fuerza
Grão e Silagem
sempre com Fuerza

FAO 600 / RM 116

Regiões
recomendadas

HÍBRIDOS SYNGENTA   |   CICLO 600 CICLO 600

Resultado do esforço da Syngenta durante os 
últimos anos em recuperar a sua posição no mercado 
de sementes de milho, surgem híbridos como o 
SY Fuerza. Um FAO 600 100% Artesian com um 
impressionante potencial produtivo, tanto em grão 
como em silagem.
Apresenta ainda, características agronómicas chave 
para as nossas condições:
• Alta adaptabilidade.
• Excelente tolerância ao stress hídrico.  
 Bom comportamento relativamente ao   
 Cephalosporium.
• Excelente comportamento em zonas de   
 viroses. 1º híbrido em produção nos ensaios 
 de viroses em Albesa em 2019 (Fonte: IRTA).
• Nº1 nos ensaios de silagem 
 efectuados pelo INTIA em 2019. 
 Produção e qualidade TOP.

SY Hydro é uma variedade com elevada 
capacidade produtiva em grão e silagem, com 
uma genética que inclui a tecnologia ArtesianTM 
dotada de uma elevada eficiência hídrica, com 
uma excelente estabilidade produtiva em diferentes 
ambientes da cultura. SY Hydro é um híbrido 
apto para produzir grão e silagem, um optimo 
Stay Green e com tolerância ao vírus do nanismo 
(MDRV), adaptado a todos os tipos de solo assim 
como a diferentes sistemas e dotações de rega, 
assegurando a produção final.

SY Brabus é o híbrido que se diferencia por uma 
alta tolerância a fungos que são responsáveis por 
perdas importantes na produção, especialmente 
em áreas com grande presença de Cephalosporium 
maydis e Fusarium sp.

SY Brabus, é um excelente híbrido para a produção 
de grão, expressando o seu potencial produtivo 
máximo tanto em áreas muito férteis como em solos
bem regados.

As variedades de milho destinadas ao consumo 
humano, como é o caso do SY Brabus, devem 
reunir uma série de características particulares:

• Um elevado peso específico.
• Índice de vitreosidade alta.
• Gão pouco dentado.
• Gão com uma forma e tamanho uniforme.
• Tolerância a fungos da maçaroca e baixa 
 contaminação por micotoxinas.

Regiões
recomendadas

SY Brabus

FAO 600 / RM 117

A excelência de um
grão de qualidade

SY Hydro
Expressa sempre o seu
máximo potencial produtivo

FAO 600 / RM 115

Qualidade 
de grão
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Regiões
recomendadas

CICLO 500HÍBRIDOS SYNGENTA   |   CICLO 500

SY Helium
Rendimento estável
em todas as condições

FAO 500 / RM 108

SY Helium é um híbrido com elevada eficiência 
hídrica, precoce e de rápido dry down, com uma 
notável estabilidade nos rendimentos. SY Helium é 
uma variedade de dupla aptidão, com um excelente 
preenchimento da maçaroca, tolerando muito bem os 
fungos de solo (Cephalosporium e Fusarium ) e os
fungos da espiga (Fusarium Liseola e Graminearum), 
bem como o vírus do nanismo rugoso (MRDV).

SY Helium capaz de produzir em vários tipos de 
solo e em diferentes regimes e sistemas de irrigação, 
garantindo a máxima produtividade por hectare.

Os dados de rendimento e humidade são médias a nível Ibérico.
Consulte com a nossa equipa técnica a melhor solução para a sua exploração.

SY Cadmium
Uma aposta segura
em silo de ciclo 500

FAO 500 / RM 111

Planta de porte alto e grande vigor.

Stay Green duradouro até à colheita.

Alta tolerância a doenças.

Boa estabilidade do caule e raíz.

Bom comportamento em grão, com 
qualidade melhorada.

NOVO

Potencial Grão

Potencial Silo

Adaptabilidade/Rusticidade 

Porte Planta

Stay Green

Peso Específico Grão

Dry Down

Tolerância à acama

Tolerância a doenças foliares

Tolerância a morte prematura

Baixo
Médio
-Baixo

Médio
-Alto Alto Muito Alto

Densidades recomendadas
> 95.000 sementes/ha



24 25CICLO 500/400HÍBRIDOS SYNGENTA   |   CICLO 500

SY Carioca foi desenhado para se adaptar a 
diferentes tipos de maneio e condições, o que o 
converte numa eleição segura campanha após 
campanha.

Aceita altas densidades de sementeira, sendo 
recomendadas acima de 95000 plantas/ha. 
Apresenta uma planta de porte médio-baixo, o 
que lhe confere ainda mais resistência à acama.
É bastante tolerante ao helminthosporium e a 
fungos da maçaroca.

• Grão de alta qualidade.
• Variedade bastante precoce.
• Excelente desempenho como 2ª cultura.

Uma autêntica fábrica de matéria seca juntamente 
com uma maçaroca comprida com grande número 
de grãos por fila, dá como resultado SY Bilbao.

O seu grande porte e a qualidade de grão 
convertem-no num híbrido de grande potencial
produtivo para silagem.

SY Bilbao

FAO 400 / RM 104

Um relevo de futuro

SY Carioca
Garantia
de rentabilidade

FAO 500 / RM 103

Os dados de rendimento e humidade são médias a nível Ibérico. Consulte com a nossa equipa técnica a melhor solução para a sua exploração.

Regiões
recomendadas

Depois da primeira remessa de híbridos 
provenientes do recuperado potente programa de 
melhora da Syngenta, chega SY ANDROMEDA. 
Um híbrido que em todos os ensaios de stress 
hídrico a que submetemos as nossas variedades 
para selecionar a característica Artesian 
demonstrou claramente que merece esse rótulo 
em 2018 e 2019, ficando muito por cima dos seus 
concorrentes em todos os cenários de défice de 
água.

• Estabilidade produtiva em todos 
 os ambientes.
• Espiga larga e bem preenchida.
• Excelente sanidade de planta.

• Variedade de dupla aptidão.
• Potencial produtivo alto.
• Tolerante a Helmintosporium.
• Grande porte e exceptional tamanho 
 da maçaroca.
• Excelente Stay Green.

SY Sandro

FAO 500 / RM 107

Rentabilidade 
de aptidão dupla

SY Andromeda
Um Híbrido
duro de verdade

FAO 500 / RM 109

NOVO



26 27CICLO 400HÍBRIDOS SYNGENTA   |   CICLO 400

SY Blade

FAO 400 / RM 101

Flexibilidade e rusticidade
comprovada

Híbrido de altura média-baixa.

Alta adaptação a diferentes 
ambientes, com maçaroca flexível.

Boa tolerância a doenças foliares.

Ótima qualidade de grão, com 
perda de humidade rápida.

Densidade recomendada:
 90.000 sementes/ha

Plantas / ha

18,5

18,0

17,5

17,0

16,5

16,0

60000 70000 80000 90000 100000

SY Blade, r2=1.0

110000 120000

to
n/

ha

Rendimento  (14%), ton/ha, r2 = 1.0

Potencial Grão

Potencial Silo

Adaptabilidade/Rusticidade 

Porte Planta

Stay Green

Peso Específico Grão

Dry Down

Tolerância à acama

Tolerância a doenças foliares

Tolerância a morte prematura

Baixo
Médio
-Baixo

Médio
-Alto Alto Muito Alto

FAO 400 / RM 100

SY Arnold
A revolução em
colheitas precoces

SY Arnold é uma genética totalmente renovada 
dentro do catálogo da Syngenta. Planta e maçaroca 
equilibrada, com altíssimo número de filas de grão
e um enchimento da maçaroca excepcional. Ambas 
características lhe abrirão as portas da sua exploração 
quer produza grão ou silagem. Os seus pontos mais 
fortes são o potencial produtivo e a precocidade, que 
permitirá fazer a colheita muito antes de qualquer outro 
híbrido do seu ciclo. Este híbrido vem revolucionar 
o mercado dos FAO 400, melhorando a curva de 
secagem deste grupo, podendo colher com menos 2 
pontos de humidade relativamente ao seu ciclo. Esta 
característica permite-nos poupar em energia e custos 
da secagem e transporte, fazendo deste híbrido um 
dos mais sustentáveis do mercado.

• Planta equilibrada de porte médio-alto.
• Rendimentos altos graças à sua   
 estabilidade de maçaroca.
• Altísimo número de granos por  
 maçaroca.
• Boa qualidade de grão com alto peso  
 específico.
• Maçaroca larga e excelente curva 
 de secagem do grão.

Regiões
recomendadas

Os dados de rendimento e humidade são médias a nível Ibérico. Consulte com a nossa equipa técnica a melhor solução para a sua exploração.

NOVO



28 29HÍBRIDOS SYNGENTA   |   CICLO 300 CICLO 300

SY Orpheus
Nova genética 
Syngenta

SY Minerva
Equipado para ser
o melhor na sua categoria

FAO 300 / RM 102 FAO 300 / RM 95

SY Minerva nao te deixará indiferente graças ao seu
grande desenvolvimento foliar, de folhas largas e 
coloraçao verde escuro. Aspecto que inclusivamente 
em situaçoes de falta de água se mantém graças à sua
classificaçao como híbrido Artesian. Um seguro tanto 
no mercado de silagem, quer de grao.

Com uma maçaroca larga e compacta e um “pack” 
sanitário excelente é sinónimo de uma silagem de 
qualidade.

• Planta de grande porte.
• Um híbrido todo terreno de grande  
 rusticidade e adaptabilidade Artesian.
• Boa tolerancia a doenças foliares 
 e de maçaroca.
• Alto rendimiento em grao. Silagem 
 energética.

Incorporando a nova genética da Syngenta, o
SY Orpheus é uma planta alta com rápido vigor inicial. 
Apresenta uma tolerância alta a fungos de solo e da 
maçaroca o que lhe permite chegar ao final do ciclo 
com uma boa sanidade. O sistema radicular forte e 
caule robusto permite ter rendimentos estáveis em 
diferentes condições.

Aconselhado para os melhores terrenos, permite 
obter altos rendimentos em grão com um alto peso 
especifíco.

Os dados de rendimento e humidade são médias a nível Ibérico. Consulte com a nossa equipa técnica a melhor solução para a sua exploração.

Regiões
recomendadas
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SY Torino

CICLO 300

Rendimiento e
precocidade máxima

FAO 300 Curto / RM 91

SY Zephir
Um diamante
no ciclo 300

FAO 300 / RM 91

É um híbrido de dupla aptidão com a particularidade 
de manter o seu potencial produtivo mesmo em 
condições difíceis de cultura.

A variedade destaca-se pelo seu excelente vigor de 
emergência com uma planta sã e boa tolerância às 
principais doenças de folha, com bom comportamento 
à acama e de rápido drydown.

• FAO 300 precoce.
• Maçarocas muito largas e flexíveis, 
 com um alto número e filas.
• Boa tolerãncia a fungos da maçarosa.
• Boa tolerãncia a stress hidrico.

SY Torino é capaz de competir
com os híbridos de referência no ciclo 400.

Os dados de rendimento e humidade são médias a nível Ibérico. Consulte com a nossa equipa técnica a melhor solução para a sua exploração.

HÍBRIDOS SYNGENTA   |   CICLO 300

Regiões
recomendadas
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SY Collosseum
Um colosso
no seu terreno

FAO 200 / RM 87

HÍBRIDOS SYNGENTA   |   CICLO 200 CICLO 200

• Inserção de maçaroca média.
• Maçaroca bem rematada e fácil de desfolhar.
• Grão flint arredondado com carolo branco.

Híbrido com grão dentado avermelhado.
Aconselhado para alimentar galinhas poedeiras 
devido ao elevado teor de xantofilas presentes no 
grão, o que permite obter uma cor da gema do ovo 
mais homogénea.

Nova genética da Syngenta com um grão
Flint de alta qualidade. Bem adaptado a altas
densidades de sementeira, o SY Telias
permite obter altos rendimentos em grão.
Planta de porte médio com inserção média
da maçaroca, que é comprida e fácil de
desfolhar.

SY Telias

FAO 200 / RM 86

Máxima rentabilidade

SY Impulse
Toneladas
de qualidade

FAO 200 / RM 89

Consulte com a nossa equipa técnica a melhor solução para a sua exploração.

Regiões
recomendadas

Regiões
recomendadas
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SY Pandoras

CICLO 200

O campeão na
produção de grão

FAO 200 / RM 87

SY Talisman
Variedade mais precoce
e alto potencial de rendimento

FAO 200 / RM 86

SY Talisman é um ciclo 200 muito precoce. Apresenta 
um grão Flint de alta qualidade e alto peso específico. 
Planta de médio porte com inserção média-baixa da 
maçarora. Apresenta um rápido vigor inicial e uma boa 
resitência à acama.

Vantagens:
• Rapido vigor de emergência.
• Boa sanidade da planta até à colheita.
• Bastante rústico em parcelas de sequeiro.

• É um ciclo 200 de grão flint, redondo e amarelo.
• Planta de estatura média com inserção 
 de maçaroca baixa e estável em ambientes  
 médios.
• A facilidade da abertura das brácteas fazem  
 com que seja fácil desfolhar.
• Muito boa sanidade da planta, com alta  
 tolerância a Helminthosporium.
• O carolo é vermelho.

Consulte com a nossa equipa técnica a melhor solução para a sua exploração.

HÍBRIDOS SYNGENTA   |   CICLO 200

Regiões
recomendadas

Regiões
recomendadas

Consulte com a nossa equipa técnica a melhor solução para a sua exploração.
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NÚMERO DE PLANTAS/HA

SEMENTEIRA DO MILHO

 36 28 71.429 64.935 59.524 54.945 51.020 47.619 44.643
 36 27,5 72.727 66.116 60.606 55.944 51.948 48.485 45.455
 37 27 74.074 67.340 61.728 56.980 52.910 49.383 46.296
 38 26,5 75.472 68.611 62.893 58.055 53.908 50.314 47.170
 38 26 76.923 69.930 64.103 59.172 54.945 51.282 48.077
 39 25,5 78.431 71.301 65.359 60.332 56.022 52.288 49.020
 40 25 80.000 72.727 66.667 61.538 57.143 53.333 50.000
 41 24,5 81.633 74.212 68.027 62.794 58.309 54.422 51.020
 42 24 83.333 75.758 69.444 64.103 59.524 55.556 52.083
 43 23,5 85.106 77.369 70.922 65.466 60.790 56.738 53.191
 43 23 86.957 79.051 72.464 66.890 62.112 57.971 54.348
 44 22,5 88.889 80.808 74.074 68.376 63.492 59.259 55.556
 45 22 90.909 82.645 75.758 69.930 64.935 60.606 56.818
 47 21,5 93.023 84.567 77.519 71.556 66.445 62.016 58.140
 48 21 95.238 86.580 79.365 73.260 68.027 63.492 59.524
 49 20,5 97.561 88.692 81.301 75.047 69.686 65.041 60.976
 50 20 100.000 90.909 83.333 76.923 71.429 66.667 62.500
 51 19,5 102.564 93.240 85.470 78.895 73.260 68.376 64.103
 53 19 105.263 95.694 87.719 80.972 75.188 70.175 65.789
 54 18,5 108.108 98.280 90.090 83.160 77.220 72.072 67.568
 56 18 111.111 101.010 92.593 85.470 79.365 74.074 69.444
 57 17,5 114.286 103.896 95.238 87.912 81.633 76.190 71.429
 59 17 117.647 106.952 98.039 90.498 84.034 78.431 73.529
 61 16,5 121.212 110.193 101.010 93.240 86.580 80.808 75.758
 63 16 125.000 113.636 104.167 96.154 89.286 83.333 78.125
 65 15,5 129.032 117.302 107.527 99.256 92.166 86.022 80.645
 67 15 133.333 121.212 111.111 102.564 95.238 88.889 83.333
 69 14,5 137.931 125.392 114.943 106.101 98.522 91.954 86.207
 71 14 142.857 129.870 119.048 109.890 102.041 95.238 89.286
 74 13,5 148.148 134.680 123.457 113.960 105.820 98.765 92.593
 77 13 153.846 139.860 128.205 118.343 109.890 102.564 96.154
 80 12,5 160.000 145.455 133.333 123.077 114.286 106.667 100.000
 83 12 166.667 151.515 138.889 128.205 119.048 111.111 104.167
 87 11,5 173.913 158.103 144.928 133.779 124.224 115.942 108.696
 91 11 181.818 165.289 151.515 139.860 129.870 121.212 113.636
 95 10,5 190.476 173.160 158.730 146.520 136.054 126.984 119.048
 100 10 200.000 181.818 166.667 153.846 142.857 133.333 125.000

 Nº plantas em Distância DISTÂNCIA ENTRE SULCOS (m)
 10 m. lineares entre plantas 0,50 m 0,55 m 0,60 m 0,65 m 0,70 m 0,75 m 0,80 mSECÇÃO TÉCNICA

Ferramentas úteis para a cultura do milho
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FOLHA NORMAL
As folhas sãs brilham com uma esplêndida cor verde 
escura quando estão adequadamente nutridas.

FÓSFORO
A carência de fósforo manifesta-se através de um tom 
púrpura avermelhado, particularmente nas plantas jovens.

POTÁSSIO
A carência de potássio manifesta-se nas extremidades 
das folhas mais baixas, que se apresentam ressequidas 
ou com aspecto de queimadas.

AZOTO
O amarelecimento, que surge na extremidade e se 
espalha ao longo da parte média da folha, é sintoma
de falta de azoto.

MAGNÉSIO
A deficiência em magnésio provoca linhas esbranquiça-
das ao longo das nervuras, e frequentemente, uma cor 
púrpura na página inferior das folhas mais baixas.

LA FALTA DE ÁGUA
A seca provoca uma cor verde-acinzentada no milho, as 
folhas enrolam-se quase com a grossura de um lápis.

HELMINTHOSPORIUM
A praga provocada pelo helminthosporium, 
começa com pequenas manchas que se espalham 
gradualmente ao longo da folha.

PRODUTOS QUÍMICOS
Os produtos químicos podem por vezes queimar as 
extremidades e outras partes das folhas. O tecido nas 
zonas mortas adquire uma cor esbranquiçada.

MAÇAROCA NORMAL
Própria de um milho bem nutrido, de elevada produção.

MAÇAROCAS GRANDES
As maçarocas de tamanho excessivo indicam que a 
população de plantas era demasiado pequena para 
obtenção de elevadas produções.

MAÇAROCAS PEQUEÑAS
Geralmente são indício de má nutrição.

POTÁSSIO
A carência de potássio manifesta-se nas maçarocas por 
pontas pouco preenchidas e vazio de grãos, de escassa 
consistência.

FÓSFORO
A carência de fósforo prejudica a polinização. As maçarocas
são pequenas, frequentemente retorcidas e com grãos 
pouco desenvolvidos.

AZOTO
É essencial durante a fase de crescimento. Se existir 
carência deste nutriente num período crítico, as maçarocas 
são pequenas e com baixo teor em proteínas. Os grãos das 
pontas não chegam a encher.

SEDAS VERDES
Na maturação podem ser provocadas por excesso de azoto 
face a outros nutrientes.

FALTA DE ÁGUA
Atrasa o aparecimento das sedas após a inflorescência.
Os grãos não polinizam adequedamente.
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Na Syngenta Sementes nasce o progama
SYlo Premium, com o objectivo de ajudar o
agricultor a melhorar a rentabilidade na sua
exploração.

As nossas cevadas híbridas são uma potente 
alternativa na produção de forragens, sejam sós ou 
em mistura, e se adicionarmos a nossa gama de 
híbridos de milho podemos:

a	Melhorar a rotação dentro da exploração.
a	Incrementar a rentabilidade, diversificando 
 o risco.
a	Melhorar a sustentabilidade.

A ração energeticamente mais eficaz
 Fibra digestível
 Amplitude de colheita
 Conteúdo em amido correcto

Campeão indiscutível em corte
único igualando inclusive outras

forragens com mais cortes.

Poupança em mecanização
Poupança em fertilização
Mais flexibilidade em
segundas sementeiras

Adaptabilidade a todo o tipo de ambientes
Máximas produções

POR UMA RAÇÃO
MAIS ENERGÉTICA
E EFICAZ

Cevada
	 híbrida

Máxima flexibilidade para
uma dupla cultura

SYlo Premium
A sua exploração mais 
rentável e sustentável.

Flexibilidade em 
situações de stress.

Adaptabilidade em função 
da campanha.

Antecipação da sementeira 
do milho em 7-15 dias.

Melhora a qualidade da silagem: 
mais matéria seca digestível sem 
sacrificar o conteúdo energético.

Máximas UF/Ha de forma 
mais eficiente.

Milho Milho +
triticale

Pastone Milho GrãoMilho Syn
+Hyvido

Toneladas matéria seca/ha.

Vantagens chave de

Milho



SYlo Premium
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Podemos
adiantar a

sementeira do
nosso milho até

2 semanas quando 
comparado com
outras forragens

SYLO PREMIUM   |   RESULTADOS SYLO PREMIUM   |   RESULTADOS

Em mistura
com leguminosas 

conseguimos melhorar
a digestibilidade

mantendo o
potencial
produtivo

a	Maior produção de matéria seca, mesmo  
 com maior % de humidade. Isto traduz-se  
 num maior potencial de matéria verde, superior  
 ao resto das forragens..

a	Contamos com uma maior janela para fazer  
 a silagem sem sacrificar a produção e a 
 qualidade, graças fundamentalmente 
 a uma potente sanidade.

Hyvido pode ser ensilado desde a folha bandeira (BBCH39) 
até estado leitoso do grão (BBCH75)

Adém disso, 
quando adicionamos as nossas
variedades de milho:

a	Aumentamos o rendimento, ao adiantar
 a data de sementeira e poder optar por ciclos 
 mais longos.

a	Silos mais energéticos sem sacrificar
 a qualidade.

a	Maior capacidade de produção por hectare.
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Há 2 anos que a Syngenta Iberia colabora 
na rede europeia de ensaios Syngenta
              + de 150 macroensaios anuais 
concebidos para ajustar os algoritmos 
que irão sustentar a Cropwise na 
Península Ibérica. 

Variáveis:
a	Condições de campo
a	Práticas agronómicas
a	Equipamento
a	Momento de sementeira e colheita
a	Rentabilidade

Toda a 
informação
para tomar 
a decisão 
correta.

Uma ferramenta digital 365 
que irá atender a todas as suas 
necessidades todos os dias 
do ano. 




