


Caros(as) amigos(as) agricultores(as),

Este material é a resposta de que nos mantemos 

vivos e convictos no mercado que, hoje, é uma das 

maiores riquezas e fonte de renda do nosso país. 

Décadas passadas, após o primeiro e inesquecível dia 

na gestão da empresa, sigo com o mesmo brilho nos 

olhos, atentando-me ao futuro próximo que, quando 

menos esperamos, chega e bate na porta.

Cabe a nós nos prontificarmos e nos prepararmos 

para recepcioná-lo da melhor maneira possível. 

Fundador da Girassol Agrícola

Como sabemos, o mercado agrícola está em 

constante inovação e reinvenção, com o objetivo 

de acompanhar mudanças e desafios que 

encontraremos à frente. Nelas, enxergamos 

o mercado de vários ângulos e descobrimos 

as oportunidades de crescimento. Concluo e 

compartilho que o desafio é uma semente em 

potencial. Sempre com os pés no chão. Cultive-o. 

Sucesso a todos.  





Quais os benefícios e vantagens de plantar esta cultivar?
• Altíssimo potencial produtivo plantada à partir do início
de outubro 
•  Manejo do complexo de lagartas através da tecnologia
INTACTA com controle e supressãode algodão e/ou milho nos 
estados do MT e GO.
• Garantia da programação de safrinha de alto investimento
de algodão e/ou milho

Alguns manejos para 
expressar seu potencial 
produtivo:
• Posicionar nos melhores 
talhões da fazenda, caprichar 
na  adubação e efetuar o 
melhor manejo fitossanitário 
(Mancha Alvo) 
• Evitar plantio em áreas 
que tenha histórico com 
nematóides

Quais os benefícios e vantagens de plantar esta cultivar?
• Altíssimo potencial produtivo à partir do estabelecimento
das chuvas (considerando 10/10 em diante)
• Manejo do complexo de lagartas através da tecnologia
INTACTA com controle e supressão
• Garantia da programação de safrinha de alto investimento
de milho e/ou algodão 
• Ferramenta para manejar nematóides de cisto em áreas de
alta fertilidade com alto investimento

Alguns manejos para 
expressar seu potencial 
produtivo:
• Posicionar nos melhores 
talhões da fazenda, caprichar 
na adubação e efetuar o 
melhor manejo fitossanitário 
• Evitar plantio em áreas 
que tenha histórico com 
nematóides de galha
• Evitar plantios em áreas de 
“textura arenosa” e caprichar 
no Manejo das “DFC” com foco 
na “Macha Alvo”

Quais os benefícios e vantagens de plantar esta cultivar?
• Altíssimo potencial produtivo plantada à partir do início de
outubro 
• Manejo do complexo de lagartas através da tecnologia
INTACTA com controle e supressão 
• Garantia da programação de safrinha de alto investimento
de milho e/ou algodão
• Ferramenta para m anejar nematóides de cisto em áreas de
alta fertilidade com alto investimento

Alguns manejos para expressar 
seu potencial produtivo:
• Posicionar nos melhores 
talhões da fazenda, caprichar 
na adubação e efetuar o melhor 
manejo fitossanitário
Evitar plantio em áreas que tenha 
histórico com nematóides de 
galha
Evitar plantios em áreas de 
“textura arenosa” e caprichar no 
manejo das “DFC” com foco na 
“Macha Alvo”

Grupo de maturação: 6.8  |  Hábito de crescimento: Indeterminado

Grupo de maturação: 7.3  |  Hábito de crescimento: Indeterminado

Grupo de maturação: 7.5  |  Hábito de crescimento: Indeterminado

Quais os benefícios e vantagens de plantar esta cultivar?
• Altíssimo potencial produtivo se plantada a partir do início de 
outubro
• Manejo do complexo de lagartas através da tecnologia INTACTA com 
controle e supressão
• Garantia da programação de safrinha de alto investimento de 
algodão e/ou milho

Alguns manejos para essa cultivar 
expressar seu potencial produtivo:
• Posicionar nos melhores talhões da 
fazenda, caprichar na adubação e efetuar 
o melhor manejo fitossanitário (Mancha-
Alvo)
• Evitar plantio em áreas que tenham  
histórico com nematoides de cisto e galha

Grupo de maturação: 6.8  |  Hábito de crescimento: Indeterminado

Alguns manejos para essa 
cultivar expressar seu 
potencial produtivo:

Quais os benefícios e vantagens de plantar esta cultivar?
•  Altíssimo potencial produtivo se plantada  a partir do 
estabelecimento das chuvas (considerando 10/10 em diante)
• Manejo do complexo de lagartas através da tecnologia
INTACTA com controle e supressão
• Garantia da programação de safrinha de alto investimento
de milho e/ou algodão
• Ferramenta para manejar nematóides de cisto em áreas de
alta fertilidade com alto investimento

Quais os benefícios e vantagens de plantar esta cultivar?
• Altíssimo potencial produtivo se plantada a partir do início de 
outubro
• Manejo do complexo de lagartas através da tecnologia
INTACTA com controle e supressão
• Garantia da programação de safrinha de alto investimento
de milho e/ou algodão
• Ferramenta para m anejar nematoides de cisto em áreas de
alta fertilidade com alto investimento

Alguns manejos para essa cultivar 
expressar seu potencial produtivo:
• Posicionar nos melhores talhões da 
fazenda, caprichar na adubação e efetuar 
o melhor manejo fitossanitário
• Evitar plantio em áreas que tenham 
histórico com nematoides de galha
• Evitar plantios em áreas de “textura 
arenosa” e caprichar no Manejo das “DFC”, 
com foco na “Macha-Alvo”

Alguns manejos para essa cultivar 
expressar seu potencial produtivo:
• Posicionar nos melhores talhões
da fazenda, caprichar na adubação e 
efetuar o melhor manejo fitossanitário
• Evitar plantio em áreas que tenham
histórico com nematoides de galha
• Evitar plantios em áreas de
“textura arenosa” e caprichar no
manejo das “DFC”, com foco na
“Mancha-Alvo”

Grupo de maturação: 7.3  |  Hábito de crescimento: Indeterminado

Grupo de maturação: 7.5 | Hábito de crescimento: Indeterminado



Quais os benefícios e vantagens de plantar esta cultivar?
• Altíssimo potencial produtivo na abertura de plantio
• Manejo do complexo de lagartas através de controle e
supressão
• Permite plantio em áreas de média e alta fertilidade
• Permite a programação da safrinha de alto
investimento de milho

Alguns manejos para expressar seu 
potencial produtivo:
• Posicionar nas melhores áreas da 
fazenda com nutrição adequada 
• Evitar plantio tardio e em áreas que 
tenha histórico com nematóides de cisto 
e/ou galha
• Cuidados nas dessecações antecipadas 
em pré colheita Realizar os manejos 
fitossanitários durante o ciclo da cultura

Quais os benefícios e vantagens de plantar esta cultivar?
• Altíssimo potencial produtivo com amplitude de plantio 
• Manejo do complexo de lagartas através da tecnologia
INTACTA com controle e supressão
• Permite o plantio em ambientes de alto investimento em
áreas de média e alta fertilidade
• Garantia de programação da safrinha de alto investimento
de milho no MT

Alguns manejos para expressar seu 
potencial produtivo:
• Posicionar nos talhões de média/alta 

fertilidade, caprichar na adubação e efetuar o 

melhor manejo fitossanitário (Mancha Alvo)

• Evitar plantios tardios em áreas que tenha 

histórico com nematóides de cisto e galha  

• Dessecação no estágio reprodutivo R7.3 (grão 

desmamado), aumenta muito o potencial 

produtivo desta cultivar

Quais os benefícios e vantagens de plantar esta cultivar?
• Altíssimo potencial produtivo com amplitude de plantio
• Manejo do complexo de lagartas através da tecnologia
INTACTA com controle e supressão 
• Permite o plantio em ambientes de alto investimento com
média e alta fertilidade
• Ferramenta para m anejar nematóides de cisto em áreas
de média e alta fertilidade com alto investimento

Alguns manejos para expressar seu 
potencial produtivo:
• Posicionar nos talhões de média/alta 

fertilidade, caprichar na adubação e efetuar o 

melhor manejo fitossanitário (Mancha Alvo)

•Evitar plantio em áreas que tenha histórico 

com nematóides de galha

• Desde as primeiras aplicações fúngicas, 

caprichar no manejo das “DFC” com foco na 

“Macha Alvo” 

Quais os benefícios e vantagens de plantar esta cultivar? 
• Altíssimo potencial produtivo com amplitude de plantio. 
• Manejo do complexo de lagartas através da tecnologia
INTACTA com controle e supressão
• Permite o plantio em ambientes de alto investimento com
baixa e média fertilidade

Alguns manejos para expressar seu 
potencial produtivo:
• Posicionar nos talhões de baixa/média 
fertilidade, caprichar na adubação e 
efetuar o melhor manejo fitossanitário 
(Mancha Alvo)
• Evitar plantio em áreas que tenha 
histórico com nematóides

Grupo de Maturação: 7.9  |  Hábito de crescimento: Indeterminado

Grupo de maturação: 8.0  |  Hábito de crescimento: Indeterminado

Grupo de maturação: 8.1  |  Hábito de crescimento: Indeterminado

Grupo de maturação: 8.2  |  Hábito de crescimento: Indeterminado
Grupo de maturação: 8.2  |  Hábito de crescimento: Indeterminado

• Ferramenta para manejar nematóides de cisto em áreas de
alta fertilidade com alto investimento

Quais os benefícios e vantagens de plantar esta cultivar?
• Altíssimo potencial produtivo com amplitude de plantio
• Manejo do complexo de lagartas através da tecnologia INTACTA com 
controle e supressão
• Permite o plantio em ambientes de alto investimento em áreas de 
média e alta fertilidade
• Garantia de programação da safrinha de alto investimento de milho 
no MT

Quais os benefícios e vantagens de plantar esta cultivar?
• Altíssimo potencial produtivo com amplitude de plantio
• Manejo do complexo de lagartas através da tecnologia INTACTA com 
controle e supressão
• Permite o plantio em ambientes de alto investimento com
média e alta fertilidade
• Ferramenta para manejar nematoides de cisto em áreas de média e 
alta fertilidade com alto investimento

Quais os benefícios e vantagens de plantar esta cultivar?
Altíssimo potencial produtivo com amplitude de plantio
• Manejo do complexo de lagartas através da tecnologia INTACTA com 
controle e supressão
• Permite o plantio em ambientes de alto investimento com baixa e 
média fertilidade

Alguns manejos para essa cultivar 
expressar seu potencial produtivo: 
•  Posicionar nos talhões de média/alta

fertilidade, caprichar na adubação e efetuar o

melhor manejo fitossanitário (Mancha-Alvo)

•  Evitar plantios tardios em áreas que tenham

histórico com nematoides de cisto e galha

•  Dessecação no estágio reprodutivo R7.3 (grão

desmamado) aumenta muito o potencial

produtivo desta cultivar

Alguns manejos para essa cultivar 
expressar seu potencial produtivo: 
•  Posicionar nos talhões de média/alta

fertilidade, caprichar na adubação e efetuar o

melhor manejo fitossanitário (Mancha-Alvo)

•  Evitar plantio em áreas que tenha histórico

com nematóides de galha

•  Desde as primeiras aplicações fúngicas,

caprichar no manejo das “DFC” com foco na

“Macha-Alvo”

Alguns manejos para essa cultivar 
expressar seu potencial produtivo: 
•  Posicionar nos talhões de baixa/média

fertilidade, caprichar na adubação e efetuar o

melhor manejo fitossanitário (Mancha-Alvo)

•  Evitar plantio em áreas que tenham histórico

com nematoides de cisto e galha

Grupo de maturação: 8.0  |  Hábito de crescimento: Indeterminado

Grupo de maturação: 8.1  |  Hábito de crescimento: Indeterminado

Grupo de maturação: 8.2  |  Hábito de crescimento: Indeterminado

Quais os benefícios e vantagens de plantar esta cultivar?
• Altíssimo potencial produtivo na abertura de plantio
• Manejo do complexo de lagartas através de controle e supressão
• Permite plantio em áreas de média e alta fertilidade
• Permite a programação da safrinha de alto investimento de milho

Alguns manejos para essa cultivar 
expressar seu potencial produtivo: 
•  Posicionar nas melhores áreas da fazenda com 

nutrição adequada

•  Evitar plantio tardio e em áreas que tenham 

histórico com nematoides de cisto e/ou galha

•  Cuidados nas dessecações antecipadas em 

pré-colheita

•  Realizar os manejos fitossanitários durante o 

ciclo da cultura

Grupo de maturação: 7.9  |  Hábito de crescimento: Indeterminado



Quais os benefícios e vantagens de plantas esta cultivar?
• Altíssimo potencial produtivo na abertura de plantio
• Manejo do complexo de lagartas através de controle e 
supressão
• Permite plantio em áreas de média e alta fertilidade
• Permite a programação da safrinha de médio e alto
investimento de milho

Alguns manejos para expressar seu 
potencial produtivo:
• Posicionar nas melhores áreas da 
fazenda com nutrição
adequada
• Evitar plantio tardio e em áreas que 
tenha histórico com nematóides de cisto 
e/ou galha
• Cuidados nas dessecações antecipadas 
em pré colheita 
• Realizar os manejos fitossanitários 
durante o ciclo da cultura

Grupo de maturação: 8.0  |  Hábito de crescimento: Indeterminado

Quais os benefícios e vantagens de plantas esta cultivar?
• Altíssimo potencial produtivo plantada à partir do início de
outubro
• Manejo do complexo de lagartas através da tecnologia
INTACTA com controle e supressão 
• Garantia da programação de safrinha de médio e alto
investimento de milho e/ou algodão no MT
• Ferramenta para manejar nematóides de cisto em áreas de 
alta fertilidade com alto investimento

Alguns manejos para expressar seu 
potencial produtivo:
• Posicionar nos melhores talhões da 
fazenda, caprichar na adubação e 
efetuar o melhor manejo fitossanitário
• Evitar plantio em áreas que tenha 
histórico com nematóides de galha
• Evitar plantios em áreas de “textura 
arenosa” e caprichar no manejo das 
“DFC” com foco na “Macha Alvo”

Grupo de maturação: 7.7  |  Hábito de crescimento: Indeterminado

Quais os benefícios e vantagens de plantas esta cultivar?
• Altíssimo potencial produtivo na abertura de plantio 
• Manejo do complexo de lagartas através de controle e
supressão
• Permite plantio em áreas de média e alta fertilidade 
• Permite a programação da safrinha de médio e alto
investimento de milho

Alguns manejos para expressar seu potencial 
produtivo:
• Posicionar nas melhores áreas da fazenda 
com nutrição adequada
• Evitar plantio tardio e em áreas que tenha 
histórico com nematóides de cisto e/ou galha
• Cuidados nas dessecações antecipadas em
pré colheita
• Realizar os manejos fitossanitários durante o 
ciclo da cultura

Grupo de maturação: 7.9  |  Hábito de crescimento: Indeterminado

Quais os benefícios e vantagens de plantas esta cultivar?
• Altíssimo potencial produtivo a partir do dia 10/Outubro
• Permite a programação da safrinha de médio e alto
investimento de milho 
• Para os estados onde tem recomendação é a cultivar RR
mais produtiva do mercado

Alguns manejos para expressar seu 
potencial produtivo:
• Posicionar nas melhores áreas da 
fazenda com nutrição
adequada
• Evitar plantios antecipados
e em áreas que tenha histórico com 
nematóides de cisto e/ou galha
• Realizar os manejos fitossanitários 
durante o ciclo da cultura

Grupo de maturação: 7.4  |  Hábito de crescimento: Indeterminado

Quais os benefícios e vantagens de plantar esta cultivar?

Quais os benefícios e vantagens de plantar esta cultivar?

Quais os benefícios e vantagens de plantar esta cultivar?

Quais os benefícios e vantagens de plantar esta cultivar?

Quais os benefícios e vantagens de plantar esta cultivar?

Quais os benefícios e vantagens de plantar esta cultivar?

Quais os benefícios e vantagens de plantar esta cultivar?

Quais os benefícios e vantagens de plantar esta cultivar?

Alguns manejos para essa cultivar 
expressar seu potencial produtivo:

Alguns manejos para essa cultivar 
expressar seu potencial produtivo:

Alguns manejos para essa cultivar 
expressar seu potencial produtivo:

Alguns manejos para essa cultivar 
expressar seu potencial produtivo:

Alguns manejos para essa cultivar 
expressar seu potencial produtivo:

Alguns manejos para essa cultivar 
expressar seu potencial produtivo:

Alguns manejos para essa cultivar 
expressar seu potencial produtivo:

Alguns manejos para essa cultivar 
expressar seu potencial produtivo:

Quais os benefícios e vantagens de plantar esta cultivar?

• Altíssimo potencial produtivo a partir do dia 10/10
• Permite a programação da safrinha de médio e alto investimento 
de milho
• Para os estados onde tem recomendação é a cultivar RR mais 
produtiva do mercado

Quais os benefícios e vantagens de plantar esta cultivar?

• Altíssimo potencial produtivo se plantada a partir do início de
outubro
• Manejo do complexo de lagartas através da tecnologia
INTACTA com controle e supressão
• Garantia da programação de safrinha de médio e alto
investimento de milho e/ou algodão no MT
• Ferramenta para manejar nematoides de cisto em áreas de
alta fertilidade com alto investimento

Quais os benefícios e vantagens de plantar esta cultivar?

• Altíssimo potencial produtivo na abertura de plantio
• Manejo do complexo de lagartas através de controle e
supressão
• Permite plantio em áreas de média e alta fertilidade
• Permite a programação da safrinha de médio e alto
investimento de milho

Quais os benefícios e vantagens de plantar esta cultivar?

• Altíssimo potencial produtivo na abertura de plantio
• Manejo do complexo de lagartas através de controle e supressão
• Permite plantio em áreas de média e alta fertilidade
• Permite a programação da safrinha de médio e alto
investimento de milho

Alguns manejos para essa cultivar 
expressar seu potencial produtivo:
• Posicionar nas melhores áreas da 
fazenda com nutrição adequada
• Evitar plantios antecipados e em áreas 
que tenham histórico com nematoides 
de cisto e/ou galha
• Realizar os manejos fitossanitários 
durante o ciclo da cultura

Alguns manejos para essa cultivar 
expressar seu potencial produtivo:
• Posicionar nos melhores talhões da
fazenda, caprichar na adubação e
efetuar o melhor manejo fitossanitário
• Evitar plantio em áreas que tenham
histórico com nematoides de galha
• Evitar plantios em áreas de “textura
arenosa” e caprichar no manejo das
“DFC”, com foco na “Macha-Alvo”

Alguns manejos para essa cultivar 
expressar seu potencial produtivo:
• Posicionar nas melhores áreas da 
fazenda com nutrição adequada
• Evitar plantio tardio e em áreas que 
tenham histórico com nematoides de 
cisto e/ou galha
• Cuidados nas dessecações antecipadas 
em pré-colheita
• Realizar os manejos fitossanitários 
durante o ciclo da cultura

Alguns manejos para essa cultivar 
expressar seu potencial produtivo:
• Posicionar nas melhores áreas da
fazenda com nutrição adequada
• Evitar plantio tardio e em áreas que
tenham histórico com nematoides de 
cisto e/ou galha
• Cuidados nas dessecações antecipadas
em pré-colheita
• Realizar os manejos fitossanitários
durante o ciclo da cultura

Grupo de maturação: 7.4  |  Hábito de crescimento: Indeterminado

Grupo de maturação: 7.7  |  Hábito de crescimento: Indeterminado

Grupo de maturação: 7.9  |  Hábito de crescimento: Indeterminado

Grupo de maturação: 8.0  |  Hábito de crescimento: Indeterminado



Quais os benefícios e vantagens de plantas esta cultivar?
• Alto potencial produtivo com amplitude de plantio
• Manejo do complexo de lagartas através de controle e
supressão
• Permite plantio em áreas de média fertilidade
• Apresenta estabilidade produtiva no MT com
resistência a cisto 3/10 e MR para 6, 9, 14 e 14+

Alguns manejos para expressar seu 
potencial produtivo:
• Posicionar nas melhores áreas da 
fazenda com nutrição adequada
• Evitar plantio em áreas que tenha 
histórico com nematóides de galha
• Assertividade no estande recomendado 
pela MONSOY
• Realizar os manejos fitossanitários 
durante o ciclo da cultura 

Grupo de maturação: 8.3  |  Hábito de crescimento: Determinado

Quais os benefícios e vantagens de plantas esta cultivar?
• Potencial produtivo com amplitude de plantio em
áreas de baixa fertilidade
• Manejo do complexo de lagartas através de controle
e supressão
• Excelente opção IPRO para as áreas de baixa
fertilidade

Alguns manejos para expressar seu 
potencial produtivo:
• Posicionar em qualquer área da 
fazenda com nutrição adequada
• Evitar plantio em áreas que
tenha histórico com nematóides
de cisto e assertividade no estande 
recomendado pela MONSOY
• Realizar os manejos fitossanitários 

durante o ciclo da cultura

Grupo de maturação: 8.4  |  Hábito de crescimento: Indeterminado

Quais os benefícios e vantagens de plantas esta cultivar?
• Alto potencial produtivo com amplitude de plantio 
• Manejo do complexo de lagartas através de controle e
supressão
• Permite plantio em áreas de média fertilidade
• Apresenta estabilidade produtiva superior na região
MAPITOBAPA

Alguns manejos para expressar seu 
potencial produtivo:
• Posicionar nas melhores áreas da 
fazenda com nutrição adequada
•  Evitar plantio em áreas que tenha 
histórico com nematóides de cisto e/
ou galha
• Assertividade no estande recomendado 
pela BRASMAX
• Realizar os manejos fitossanitários 
durante o ciclo da cultura

Grupo de maturação: 8.1  |  Hábito de crescimento: Indeterminado

BRASMAX

Quais os benefícios e vantagens de plantar esta cultivar?

Quais os benefícios e vantagens de plantar esta cultivar?

Alguns manejos para essa cultivar 
expressar seu potencial produtivo:

Alguns manejos para essa cultivar 
expressar seu potencial produtivo:

Quais os benefícios e vantagens de plantar esta cultivar?

• Alto potencial produtivo com amplitude de plantio
• Manejo do complexo de lagartas através de controle e
supressão
• Permite plantio em áreas de média fertilidade
• Apresenta estabilidade produtiva superior na região
MAPITOBAPA

Quais os benefícios e vantagens de plantar esta cultivar?

• Alto potencial produtivo com amplitude de plantio
• Manejo do complexo de lagartas através de controle esupressão
• Permite plantio em áreas de média fertilidade
• Apresenta estabilidade produtiva no MT com resistência a cisto 
3/10 e MR para 6, 9, 14 e 14+

Quais os benefícios e vantagens de plantar esta cultivar?

• Potencial produtivo com amplitude de plantio em
áreas de baixa fertilidade
• Manejo do complexo de lagartas através de controle e supressão
• Excelente opção IPRO para as áreas de baixa fertilidade

Alguns manejos para essa cultivar 
expressar seu potencial produtivo:
• Posicionar nas melhores áreas da
fazenda com nutrição adequada
• Evitar plantio em áreas que tenham
histórico com nematoides de cisto e/
ou galha
• Assertividade no estande recomendado
pela BRASMAX
• Realizar os manejos fitossanitários
durante o ciclo da cultura

Alguns manejos para essa cultivar 
expressar seu potencial produtivo:
• Posicionar nas melhores áreas da
fazenda com nutrição adequada
• Evitar plantio em áreas que tenham
histórico com nematoides de galha
• Assertividade no estande recomendado
pela BRASMAX
• Realizar os manejos fitossanitários
durante o ciclo da cultura

Alguns manejos para essa cultivar 
expressar seu potencial produtivo:
• Posicionar nas melhores áreas da
fazenda com nutrição adequada
• Evitar plantio em áreas que tenham
histórico com nematoides de galha
• Assertividade no estande recomendado
pela BRASMAX
• Realizar os manejos fitossanitários
durante o ciclo da cultura

Grupo de maturação: 8.1  |  Hábito de crescimento: Indeterminado

Grupo de maturação: 8.3  |  Hábito de crescimento: Determinado

Grupo de maturação: 8.4  |  Hábito de crescimento: Indeterminado



Quais os benefícios e vantagens de plantas esta 
cultivar?
• Alto potencial produtivo na abertura de plantio com
baixa plantabilidade
• Manejo do complexo de lagartas através de controle e 
supressão
• Permite plantio em áreas de média e alta fertilidade
• Ferramenta para m anejar nematóides de cisto em 
áreas de média e alta fertilidade 

Alguns manejos para 
expressar seu potencial 
produtivo: 
• Posicionar nas melhores 
áreas da fazenda com nutrição 
adequada
• Evitar plantio em áreas 
que tenha histórico com 
nematóides de galha
• Assertividade no estande 
recomendado pela TMG
• Realizar os manejos 
fitossanitários durante o ciclo 
da cultura

Grupo de maturação: 8.1  |  Hábito de crescimento: Indeterminado

Quais os benefícios e vantagens de plantas esta 
cultivar?
• Alto potencial produtivo com amplitude de plantio 
• Manejo do complexo de lagartas através de controle e
supressão
• Permite plantio em áreas de média e alta fertilidade
• Apresenta estabilidade produtiva superior na região do 
MT e MAPITOBAPA

Alguns manejos para 
expressar seu potencial 
produtivo:
• Posicionar nas melhores 
áreas da fazenda com nutrição 
adequada
• Evitar plantio em áreas 
que tenha histórico com 
nematóides de galha
• Assertividade no estande 
recomendado pela TMG
• Realizar os manejos 
fitossanitários durante o ciclo 
da cultura

Grupo de maturação: 8.3  |  Hábito de crescimento: Semideterminado

Quais os benefícios e vantagens de plantar esta cultivar? Alguns manejos para essa 
cultivar expressar seu potencial 
produtivo:

Quais os benefícios e vantagens de plantar esta cultivar?

• Alto potencial produtivo na abertura de plantio com
baixa plantabilidade
• Manejo do complexo de lagartas através de controle e supressão
• Permite plantio em áreas de média e alta fertilidade
• Ferramenta para manejar nematoides de cisto em áreas de 
média e alta fertilidade

Alguns manejos para essa cultivar 
expressar seu potencial produtivo:
• Posicionar nas melhores áreas da 
fazenda com nutrição adequada
• Evitar plantio em áreas que tenham 
histórico com nematoides de galha
• Assertividade no estande 
recomendado pela TMG
• Realizar os manejos fitossanitários 
durante o ciclo da cultura

Grupo de maturação: 8.1  |  Hábito de crescimento: Indeterminado

Grupo de maturação: 8.3  |  Hábito de crescimento: Semideterminado

Quais os benefícios e vantagens de plantar esta cultivar?

•  Alto potencial produtivo com amplitude de plantio
• Manejo do complexo de lagartas através de controle e
supressão
• Permite plantio em áreas de média e alta fertilidade
• Apresenta estabilidade produtiva superior na região do
MT e MAPITOBAPA

Alguns manejos para essa cultivar 
expressar seu potencial produtivo:
• Posicionar nas melhores áreas da 
fazenda com nutrição adequada
• Evitar plantio em áreas que tenham 
histórico com nematoides de galha
• Assertividade no estande 
recomendado pela TMG
• Realizar os manejos fitossanitários 
durante o ciclo da cultura



Quais os benefícios e vantagens de plantas esta 
cultivar?
• Alto potencial produtivo na abertura de plantio com
baixa plantabilidade
• Manejo do complexo de lagartas através de controle e 
supressão
• Permite plantio em áreas de média e alta fertilidade
• Ferramenta para m anejar nematóides de cisto em 
áreas de média e alta fertilidade 

Alguns manejos para 
expressar seu potencial 
produtivo: 
• Posicionar nas melhores 
áreas da fazenda com nutrição 
adequada
• Evitar plantio em áreas 
que tenha histórico com 
nematóides de galha
• Assertividade no estande 
recomendado pela TMG
• Realizar os manejos 
fitossanitários durante o ciclo 
da cultura

Grupo de maturação: 8.1  |  Hábito de crescimento: Indeterminado

Quais os benefícios e vantagens de plantas esta 
cultivar?
• Alto potencial produtivo com amplitude de plantio 
• Manejo do complexo de lagartas através de controle e
supressão
• Permite plantio em áreas de média e alta fertilidade
• Apresenta estabilidade produtiva superior na região do 
MT e MAPITOBAPA

Alguns manejos para 
expressar seu potencial 
produtivo:
• Posicionar nas melhores 
áreas da fazenda com nutrição 
adequada
• Evitar plantio em áreas 
que tenha histórico com 
nematóides de galha
• Assertividade no estande 
recomendado pela TMG
• Realizar os manejos 
fitossanitários durante o ciclo 
da cultura

Grupo de maturação: 8.3  |  Hábito de crescimento: Semideterminado

Quais os benefícios e vantagens de plantas esta cultivar?

• Alto potencial produtivo com amplitude de plantio 
• Manejo do complexo de lagartas através de controle e supressão 
• Permite plantio em áreas de média fertilidade
• Apresenta estabilidade produtiva superior na região MAPITOBAPA

Alguns manejos para expressar seu 
potencial produtivo:
• Posicionar nas melhores áreas da fazenda 
com nutrição adequada
• Evitar plantio em áreas que tenha histórico 
com nematóides de cisto e/ou galha
• Assertividade no estande recomendado 
pela MONSOY
• Realizar os manejos fitossanitários durante o
ciclo da cultura

Quais os benefícios e vantagens de plantas esta cultivar?

• Potencial produtivo com amplitude de plantio em áreas de baixa 
fertilidade
• Manejo do complexo de lagartas através de controle e supressão
• Excelente opção IPRO para as áreas de baixa fertilidade

Quais os benefícios e vantagens de plantas esta cultivar?

Altíssimo potencial produtivo com amplitude de plantio.
• Permite plantio em áreas de média e alta fertilidade.
• Ferramenta Intacta para manejar nematoides de cisto em áreas de 
média e alta fertilidade. Resistente às raças 1, 3 e MR às raças 6 e 10

Alguns manejos para expressar seu 
potencial produtivo:
• Posicionar em qualquer área da fazenda 
com nutrição adequada
• Evitar plantio em áreas que
tenha histórico com
nematóides de cisto e assertividade no 
estande
recomendado pela MONSOY
• Realizar os manejos fitossanitários durante 
o ciclo da cultura

Alguns manejos para expressar seu 
potencial produtivo:
• Evitar plantios tardios e em áreas com 
histórico de nematoides de galha.

Grupo de maturação: 8.3  |  Hábito de crescimento: Determinado

Grupo de maturação: 8.6  |  Hábito de crescimento: Determinado

Grupo de maturação: 8.3 |  Hábito de crescimento: Determinado

O refúgio é uma ferramenta essencial para a preservação dos benefícios da tecnologia Intacta. A proteína Bt é 
eficiente no controle dos insetos-alvo, porém ela também causa a seleção de insetos resistentes a essa tecnologia. 
Com a área de refúgio, mantemos um grupo de insetos vulneráveis na sua lavoura e, com isso, temos uma redução 
na pressão seletiva de insetos resistentes, preservando a eficiência da tecnologia INTACTA RR2 PRO®. Dúvidas sobre 
como planejar sua área de refúgio? Entre em contato com nossos Representantes.

Quais os benefícios e vantagens de plantar esta cultivar?

• Alto potencial produtivo com amplitude de plantio
• Manejo do complexo de lagartas através de controle e supressão
• Permite plantio em áreas de média fertilidade
• Apresenta estabilidade produtiva superior na região MAPITOBAPA

Quais os benefícios e vantagens de plantar esta cultivar?

• Alto potencial produtivo com amplitude de plantio
• Manejo do complexo de lagartas através de controle e supressão
• Permite plantio em áreas de média fertilidade
• Apresenta estabilidade produtiva no MT com resistência a cisto 1,
3, 6/10 (moderada)

Quais os benefícios e vantagens de plantar esta cultivar?

• Potencial produtivo com amplitude de plantio em áreas de baixa
fertilidade
• Manejo do complexo de lagartas através de controle e supressão
• Excelente opção IPRO para as áreas de baixa fertilidade

Alguns manejos para essa cultivar 
expressar seu potencial produtivo:
• Posicionar nas melhores áreas da 
fazenda com nutrição adequada
• Evitar plantio em áreas que tenham 
histórico com nematoides de cisto e/
ou galha
• Assertividade no estande recomendado
pela MONSOY
• Realizar os manejos fitossanitários 
durante o ciclo da cultura

Alguns manejos para essa cultivar 
expressar seu potencial produtivo:
• Posicionar nas melhores áreas da 
fazenda com nutrição adequada
• Evitar plantio em áreas que tenham 
histórico com nematoides de cisto e/
ou galha
• Assertividade no estande recomendado
pela MONSOY
• Realizar os manejos fitossanitários 
durante o ciclo da cultura

Alguns manejos para essa cultivar 
expressar seu potencial produtivo:
• Posicionar nas melhores áreas da 
fazenda com nutrição adequada
• Evitar plantio em áreas que 
tenham histórico com nematoides e 
assertividade no estande recomendado
pela MONSOY
• Realizar os manejos fitossanitários 
durante o ciclo da cultura

Grupo de maturação: 8.3  |  Hábito de crescimento: Determinado

Grupo de maturação: 8.6  |  Hábito de crescimento: Determinado

Grupo de maturação: 8.4  |  Hábito de crescimento: Determinado



Quais os benefícios e vantagens de plantar esta cultivar?

Quais os benefícios e vantagens de plantar esta cultivar?

Alguns manejos para 
expressar seu potencial 
produtivo:

Alguns manejos para 
expressar seu potencial 
produtivo:

Grupo de maturação: 8.1  |  Hábito de crescimento: Indeterminado

Grupo de maturação: 7.3  |  Hábito de crescimento: Indeterminado

• Alto potencial produtivo com amplitude de plantio
• Manejo do complexo de lagartas através de controle e
supressão
• Permite plantio em áreas de média fertilidade
• Apresenta estabilidade produtiva no MT com
resistência a cisto 1, 3, 5 e 14

• Altíssimo potencial produtivo a partir do dia 10/Outubro
• Permite a programação da safrinha de médio e alto
investimento de milho
• Excelente opção RR para ambientes de alto
investimento

• Posicionar nas melhores áreas da 
fazenda com nutrição adequada
• Evitar plantio em áreas que tenha 
histórico com nematóides de galha
• Assertividade no estande recomendado 
pela Cordius
• Realizar os manejos fitossanitários 
durante o ciclo da cultura

•  Posicionar nas melhores áreas da 
fazenda com nutrição
adequada
 • Evitar plantios antecipados
e em áreas que tenha histórico com
nematóides de cisto e/ou galha
•  Realizar os manejos fitossanitários 
durante o ciclo da cultura  

Quais os benefícios e vantagens de plantar esta cultivar?

Quais os benefícios e vantagens de plantar esta cultivar?

Alguns manejos para essa 
cultivar expressar seu potencial 
produtivo:

Alguns manejos para essa 
cultivar expressar seu potencial 
produtivo:10/10

Quais os benefícios e vantagens de plantar esta cultivar?

• Alto potencial produtivo com amplitude de plantio
• Manejo do complexo de lagartas através de controle e
supressão
• Permite plantio em áreas de média fertilidade
• Apresenta estabilidade produtiva no MT com zzresistência a cisto 
1, 3, 5 e 14

Alguns manejos para essa cultivar 
expressar seu potencial produtivo:
• Posicionar nas melhores áreas da
fazenda com nutrição adequada
• Evitar plantio em áreas que tenham
histórico com nematoides de galha
• Assertividade no estande  
recomendado pela Cordius
• Realizar os manejos fitossanitários
durante o ciclo da cultura

Quais os benefícios e vantagens de plantar esta cultivar?

• Altíssimo potencial produtivo a partir do dia 10/10
• Permite a programação da safrinha de médio e alto
investimento de milho
• Excelente opção RR para ambientes de alto investimento

Alguns manejos para essa cultivar 
expressar seu potencial produtivo:
• Posicionar nas melhores áreas da
fazenda com nutrição adequada
 • Evitar plantios antecipados
e em áreas que tenham histórico com
nematoides de cisto e/ou galha
• Realizar os manejos fitossanitários
durante o ciclo da cultura

Grupo de maturação: 8.1  |  Hábito de crescimento: Determinado
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Quais as vantagens do Tratamento 
de Sementes Industrial:

Redução dos custos, pois evita falta ou 
excesso de produtos durante a operação

de tratar a semente na fazenda

Tecnologia do tratamento industrial, que 
proporciona dose certa e distribuição

homogênea dos produtos sobre as sementes

Eficiência operacional, antes e 
durante o plantio

Eficiência operacional antes e 
durante o plantio



Quais as vantagens do Tratamento 
de Sementes Industrial:

Redução dos custos, pois evita falta ou 
excesso de produtos durante a operação

de tratar a semente na fazenda

Tecnologia do tratamento industrial, que 
proporciona dose certa e distribuição

homogênea dos produtos sobre as sementes

Eficiência operacional, antes e 
durante o plantio

Av. Presidente Médici, 4510, Vila Birigui, Rondonópolis - MT  
66 3301-4200 - www.girassolagricola.com.br

@GirassolAgricola @girassolagricola


