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Juntos para 
PRODUZIR MELHOR
A cultura do milho é muito sensível às técnicas culturais, por isso, é importante que o 

agricultor escolha os métodos mais adequados para aumentar a produtividade da cultura 

e maximizar os lucros de forma sustentável.

Por um lado, é essencial proteger a cultura das infestantes, pragas e doenças que 

podem comprometer a qualidade do produto final dado que hoje em dia a qualidade 

da produção é fundamental para a sua comercialização sem problemas.

Nesse sentido, a Syngenta oferece ao agricultor toda a sua experiência e 

uma vasta gama de produtos que protegem adequadamente a cultura 

do milho e que contribuem para a maximização da colheita.

Por outro lado, a escolha de uma genética adequada às 

condições edafo-climáticas de cada região, são fundamentais 

para que a variedade seleccionada consiga expressar o 

seu potencial produtivo.

Neste catálogo poderá encontrar diversas 

variedades de híbridos, fruto de um grande 

trabalho de desenvolvimento da Syngenta.

INSETICIDAS

Composição:  0,5g/Kg ou 0,5% (p/p) de teflutrina.
Formulação: Grânulos (GR).
Finalidade: Nóctuas (Agrotis sp), Alfinetes (Agriotes sp), Mosca-do-solo 
(Delia sp), Melolonta (Melolontha melolontha).
Dose: 10-15 Kg/ha.
Intervalo Segurança: N/A.

Composição: 15 g/Kg ou 1,5% (p/p) de teflutrina.
Formulação: Grânulos (GR).
Finalidade: Alfinetes; Melolonta; Ralos; Roscas/Nóctuas.
Dose: 3-5 Kg/ha.
Intervalo Segurança: N/A.

Composição: 100 g/L (9,5% p/p) de lambda-cialotrina.
Formulação: Suspensão de cápsulas.
Finalidade: Piral; Nóctuas.
Dose: 75-200 mL/ha.
Intervalo Segurança: 60 dias.

Composição: 50 g/L (4,63% p/p) de lambda-cialotrina + 100 g/L (9,26% 
p/p) clorantraniliprol.
Formulação: Suspensão de cápsulas em suspensão concentrada (ZC).
Finalidade: Piral; Sesâmia; Lagarta-do-tomate.
Dose: 300 L/ha.
Intervalo Segurança: 14 dias.

Composição: 850 g/kg (90000 IU/mg) de Bacillus thuringiensis subsp. 
Kurstaki estirpe SA-12.
Formulação: Grânulos dispersíveis (WG).
Finalidade: Piral (Ostrinia nubilalis).
Dose: 0.5-1 Kg/ha (Volume de calda: 500-1000 L/ha).
Intervalo Segurança: N/A.



Composição: 100 g/L (9,1% p/p) de mesotriona.
Formulação: Suspensão concentrada.
Finalidade: Principais infestantes de folha larga, milhãs e ciperáceas.
Dose: 0,75-1,5 L/ha.
Intervalo Segurança: N/A.

HERBICIDAS
PÓS-EMERGÊNCIA

Composição: 480 g/L (41% p/p) de dicamba.
Formulação: Solução concentrada (SL).
Finalidade: Infestantes dicotiledóneas anuais e perenes.
Dose: 0,6 L/ha.
Intervalo Segurança: N/A. 

Composição: 120 g/L ou 10,7 % (p/p) de dicamba e 50 g/L ou 
4,5 % (p/p) de mesotriona.
Formulação: Suspensão concentrada.
Finalidade: Infestantes dicotiledóneas anuais e vivazes.
Dose: 2 L/ha.
Intervalo Segurança: N/A. 

HERBICIDAS
PRÉ-EMERGÊNCIA

Composição: 75 g/L (7,7% p/p) de mesotriona + 30 g/L (7,7% p/p) 
de nicossulfurão.
Formulação: Dispersão em óleo (OD).
Finalidade: Infestantes gramíneas e dicotiledóneas.
Dose: 1-2 L/ha.
Intervalo Segurança: N/A.

Composição: 37,5 g/L (3,39% p/p) mesotriona + 312,5 g/L 
(28,2% p/p) S-metolacloro + 187,5 g/L (16,9% p/p) de terbutilazina.
Formulação: Suspo-emulsão (SE).
Finalidade: Infestantes gramíneas e dicotiledóneas.
Dose: 4 L/ha.
Intervalo Segurança: N/A.

Composição: 960 g/L (86,5% p/p) S-metolacloro.
Formulação: Concentrado para emulsão.
Finalidade: Infestantes gramíneas.
Dose: 1-1,5 L/ha.
Intervalo Segurança: N/A.

Composição: 400 g/L (40% p/p) S-metalocloro + 40 g/L 
(4% p/p) mesotriona.
Formulação: Suspo-emulsão (SE).
Finalidade: Infestantes gramíneas e dicotiledóneas.
Dose: 3-3,75 L/ha
Intervalo Segurança: N/A.



CALENDÁRIO
Tratamentos

MILHÃS, JUNCINHA

MILHÃS, INFESTANTES DE 
FOLHA LARGA, JUNCINHA

HERBICIDAS 
PRÉ-EMERGÊNTES 

E
PÓS-EMERGÊNTES 

PRECOCE

INFESTANTES DE FOLHA 
LARGA, JUNCINHA, 
ALGUMAS MILHÃS

MILHÃS E INFESTANTES 
DE FOLHA LARGA

INFESTANTES DE 
FOLHA LARGA E 

ALGUMAS VIVAZES

HERBICIDAS 
PÓS-EMERGENTES

INSECTOS DE SOLO, 
PARTE AÉREA

NUTRIÇÃO

INSECTICIDAS



HÍBRIDOS
SYNGENTA
Dos potentes programas de melho-
ra genética de milho desenvolvidos 
pela Syngenta, nascem as variedades 
pre feridas por muitos agricultores. A 
nossa aposta contínua pela investi-
gação permite-nos oferecer varieda-
des adaptadas às suas necessidades.



Mais rentabilidade

TRATAMENTO DE SEMENTES

Além de ser essencial para assegurar uma colheita melhor e 
mais rentável, a semente é o veículo que utilizamos para prote-
ger a nossa cultura desde o primeiro instante, graças a um le-
que de produtos qua a Syngenta desenvolveu para fazer frente 
a todo o tipo de stress.

Para simplificar a sua escolha, lançamos Elevation, a marca 
debaixo da qual poderá encontrar a solução de tratamento de 
sementes específica à sua necessidade:

Na Syngenta sabemos, 
como tu, que o êxito 
de uma cultura começa 
com a semente.

Clima

Fertilização 
azotada

pode ser 
afectado 
pelo trata-
mento de 
sementes.Mobilização

Produtos Fitofármacos

Genética do
híbrido
Rotação

Densidade de plantas

39%

7 factores que mais
influenciam

o rendimento da
                 cultura do milho

Espectro de 
eficácia

Melhor proteção 
contra Fusarium Repelente de

pássaros

Carga
nutricional

Luta contra
pragas

Gestão
de stress

Melhor controlo
de doenças

Melhor germinação.
Potenciamos a 

instalação da cultura

Preservamos
o potencial

genético

Alta
flexibilidade

de ação

Fonte: Os 7 magníficos 
- Um ranking dos 7 prin-
cipais factores que afec-
tam o rendimento da 
cultura do milho. Fred E. 
Bellow - Department of 
Crop Sciences, Univer-
sity of Illinois.



Mais rentabilidade

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:

  Genética. Sabemos que cada híbrido res-
ponde de forma diferente às diferentes condições 
de solo e fertilidade.

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

  Climatología. A metereologia do ano in-
fluencia a produtividade e qualidade da produção.

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

MaxiMaize expressa as suas maiores virtudes na produção de silagem de 

qualidade, potenciando e dando estabilidade às produções de grão.

Qual é o objetivo de Maximaize?

MaxiMaize é uma 
tecnologia exclusiva 
Syngenta que com-
bina vários híbridos 

de milho numa única 
bolsa de semente. MaxiMaize

a combinação
perfeita para uma 

silagem de
qualidade.

Maneio agronómico.

A mistura é obtida, após 
anos de estudo, anali-
sando a variabilidade de 
produção e as caracte-
rísticas edafoclimáticas.

A melhor 
genética 
Syngenta

  Estudo 
morfológico 
e fisiológico

Evaluação 
agronómica

Análise da 
qualidade 
e homoge 
neidade

Análise da 
idoneidade da
combinação

Jogar com vantagem com 
vários híbridos:

A melhor cobertura foliar, o alargamento 
do período de floração e disponibilida-
de de pólen e a polinização óptima das 
maçarocas traduzem-se uma maior pro-
dução de amido e uma máxima estabili-
dade na qualidade da silagem.

+
Produção

+
Energia por 

hectare

+
Homogeneidade 

da silagem

+ 10% de
matéria

seca

+ 5% de
almido

+ 20%

Vantagens específicas
na silagem

A mistura Maximaize permite res-
ponder de forma diferente frente a 
patógenos em função dos híbridos 
presentes na mistura.

+
SANIDADE

Melhora a resposta nas diferentes 
condições edafoclimáticas que en-
contramos na parcela.

+
ADAPTABILIDADE

Maior superfície fotossintética e 
aproveitamento de recursos. Mais 
flexibilidade durante a polinzação. 
Máxima estabilidade frente a stres-
ses ambientais. Janela de colheita 
mais alargada.

+
PRODUÇÃO

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

+
RENTABILIDADE



Mais rentabilidade

Fonte: Ensaios I+D Syngenta 2020

Rendimento em Silagem

Fonte: Ensaios I+D Syngenta 2020

Rendimento em Grão
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MM730

Um muro verde de forragem e 
energia para ambientes de alta 
fertilidade.

FAO 600

• Elevado potencial produtivo em ambientes adequados.

• Porte imponente com excelente produção de biomassa.

• Indicado para as primeiras sementeiras.

NOVO

Tipo de terreno

Solos com potencial médio alto

MaxiMaize 730

NOVO

Densidade de sementeira
(x 1000 sementes/ha)

Silagem

Regadio Sequeiro

Grão 80 - 85

90 - 95 80 - 85



Variedades

Planta alta com inserção média da maçaroca, com grande 
diâmetro. Rendimento elevado em grão e matéria verde pro-
porcionando uma silagem de elevada qualidade. Apresenta 
uma excelente sanidade até ao final do ciclo. Indicado para 
sementeiras precoces. Planta robusta com forte sistema ra-
dicular o que lhe permite boa tolerância à acama. Por ser um 
híbrido Powercell, 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.

O mais produtivo 
nas primeiras sementeiras

Como resultado do esforço da Syngenta durante os últimos 
anos em recuperar a sua posição de liderança no mercado 
das sementes de milho surgem híbridos como o SY Fuerza. 
Um FAO 600, 100% Artesian com um impressionante poten-
cial produtivo. Apresenta também qualidades agronómicas 
fundamentais para as nossas condições de crescimento.

• Alta adaptabilidadAe.
• Excelente tolerância ao stress (híbrido ArtesianTM).
• Muito bom comportamento frente a viroses 

e Cephalosporium.

Impressionante potencial 
produtivo em grão e silagem

SY Helium é um novo híbrido com elevada eficiência hídrica, 
precoce e de rápido dry down, com uma notável estabilidade 
nos rendimentos. SY Helium é uma variedade de dupla apti- 
dão, com um excelente preenchimento da maçaroca, toleran-
do 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 várias tipos de solo e em diferentes regimes 
e sistemas de irrigação, garantindo a máxima produtividade/
hectare.

Rendimento estável 
em todas as condições

No seguimento do poderoso programa para melhoria dos hi-
bridos de milho da Syngenta, chega o SY Andromeda.
Um híbrido que, em todos os ensaios de stress hídrico aos 
quais submetemos as nossas variedades, demonstrou am-
plamente ser um híbrido com características Artesian, es-
tando muito acima dos seus principais concorrentes em to-
dos os cenários de déficit hidrico que testámos.

• Estabilidade produtiva em todo o tipo de solos.
• Planta de porte médio-Baixo.
• Excelente sanidade.

A nova genética de 
rendimento superior

SY Carioca foi desenhado para se adaptar a diferentes tipos 
de maneio e condições, o que o converte numa eleição segu-
ra campanha após campanha.
Aceita altas densidades de sementeira, sendo recomendadas 
95.000 a 100.000 plantas/ha (para densidades superiores 
consulte a nossa equipara técnica). 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.

Um relevo de futuro
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0 SY Arnold é uma genética totalmente renovada dentro do catá-
logo da Syngenta. Planta e maçaroca equilibrada, com altíssimo 
número de filas de grão e um enchimento da maçaroca excepcio-
nal. 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 per-
mite-nos poupar em energia e custos da secagem e transporte, 
fazendo deste híbrido um dos mais sustentáveis do mercado.

A revolução em 
colheitas precoces

SY ArnoldSY Carioca

SY GladiusSY Fuerza

SY Helium

NOVO



FOLHA NORMAL 

As folhas sãs brilham com uma esplêndida cor verde escura 
quando estão adequadamente nutridas.

MAÇAROCA NORMAL 

Própria de um milho bem nutrido, de elevada produção.

FÓSFORO

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

MAÇAROCAS GRANDES

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

POTÁSSIO

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

MAÇAROCAS PEQUENAS

Geralmente são indício de má nutrição.

NITRÓGENO 

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

POTÁSSIO

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

MAGNÉSIO 

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

FÓSFORO

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

A FALTA DE ÁGUA

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

AZOTO

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

HELMINTHOSPORIUM 

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

SEDAS VERDES

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

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.

FALTA DE ÁGUA

Atrasa o aparecimento das sedas após a inflorescência. Os 
grãos não polinizam adequedamente.

Guia

FOLHA MAÇAROCA

SINTOMATOLÓGICO CARÊNCIAS NUTRITIVAS
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