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Serviço
Agronómico

Convosco, 
para a Máxima Rentabilidade

Vantagens Agronómicas:
- Rompe com o ciclo de doenças e pragas.
- Melhora a estrutura do solo.

TÉCNICA CULTURAL:

Sementeira:
   Evitar
• Residuos excessivos.
• Perdas de humidade 
   no solo.
• Infestantes emergidas.
• Compactação do solo.
• Profundidade de
   sementeira excessiva.

Fertilização:
• N= 120 a 140 unidades 
   fertilizantes (UF),  40% de fundo
   - 60% em cobertura
• P2O5, = 60 - 80 U.F.
• K2O = 60 - 80 U.F.
• Necessidades em enxofre (S) = 
   40 - 80 U.F.

Infestantes:
• Crucíferas:
	 Dificil	controlo	(Imazamox).
• Gramíneas
• Compostas: Cardos,	
Serralhas,	Margaridas	...

• Outras: Chenopodium, 
Papaver, Poligonum.

Mobilização 
+ herbicida em pré-emer-
gência ou pós-emergência 
precoce das infestrantes 

Mobilização 
+ herbicida

pré-emergência

Mobilização 
+ Cleardfield®

Pragas e doenças:
Moluscos, Álticas, Escaravelhos, 
Gorgulhos.

Phoma, Sclerotinia, Alternaria, 
Oídio.

Colheita:
Min. 40% de óleo, máx. 9% humidade,
máx. 2% impurezas.
• Colheita entre 8-10% humidade.
• As siliquas do caule atingem primeiro a 
   maturação que as siliquas das ramificações.
• Evitar colheitas durante o período de
 temperaturas mais altas.
• Colheita com a mesa de corte alta; o moinho elevado; ar de 

limpeza no mínimo; crivo de limpeza a 2mm; velocidade do 
batedor a 650-750 rpm.

Colza: uma alternativa rentável



Escolha as melhores soluções para a sua exploração  

PT 225 Colza

• Vigor de emergência.
• Boa adaptabilidade a condições de frio.
• Bom comportamento quanto à deiscência.

Colza de Inverno

• Ciclo semi-precoce à maturação.
• Híbrido de porte médio.
• Bom rendimento em todas as situações.
• Alto rendimento em condições favoráveis.
• Boa adaptação a todo o tipo de ambientes.
• Bom comportamento agronómico à 
  presença de doenças.

Conselhos de utilização
• Objectivo: densidade final de plantas entre 30-40 

plantas/m2 no final do Inverno.

Destaca-se por: Destaca-se por:

PT 200CL Colza

• Muito bom vigor de emergencia.
• Ciclo semi-precoce à maturação.
• Porte médio.
• Excelente produção e elevado teor em óleo.

Colza de Inverno

• Maturação bastante homogénea.
• Altíssimo rendimento de colheita.
• Grande estabilidade produtiva em todo 
  o tipo de ambientes.
• Boa tolerância a doenças.

Conselhos de utilização
• Objectivo: densidade final de plantas entre 30-40 

plantas/m2 no final do Inverno.

PT 256 Colza

• Bom teor em óleo.
• Excelente comportamento após o periodo das 
   baixas temperaturas (pausa de Inverno).
• Vigor de emergência.
• Ciclo semi-precoce à maturação.
• Ciclo médio à maturação.

Colza de Inverno

• Excelente potencial produtivo. 
• Excelente stay green.
• Bom comportamento quanto à deiscência.
• Grande tolerância à Phoma.
• Boa tolerância às doenças em geral. 

Conselhos de utilização
• Objectivo: densidade final de plantas entre 30-40 

plantas/m2 no final do Inverno.

Destaca-se por:

PT 264 Colza

• Excelente teor em óleo.
• Boa adaptação a todo o tipo de solos.
• Notável crescimento inicial.  

Colza de Inverno

• Grande rusticidade.
• Boa tolerãncia à deiscência.
• Disponível com Lumiposa.

Conselhos de utilização
• Objectivo: densidade final de plantas entre 30-40 

plantas/m2 no final do Inverno.

Destaca-se por:

NOVIDADE

Plano Sementeira
Pioneer

* Sob as condições descritas no formulário Plan.

Para conhecer o seu Assessor Agronómico Pioneer, 
consulte o seguinte endereço: www.pioneer.com/portugal

No caso de eventual problema na 
instalação da sua cultura de colza 
por causa acidental prevista no plano
de sementeira direccionado, a Pioneer
garante a reposição do valor investido
em igual valor em semente de girassol. 

• Completamente opcional e gratuito.

• Seguro de substituição de sementes *.

• Prioridade no fornecimento do híbrido

   desejado.

• Aconselhamento da data ideal para o

   inicio da sementeira.

• Alerta sobre a presença de pragas ou

   outras circunstâncias adversas à

   cultura.

• Assessoria técnica periódica durante o

   ciclo cultural.

• Indicação da oportunidade de colheita.

Aceder a 
todas estas 
vantagens: 

DuPont™ Lumiposa® é a tecnologia mais recente 
e abrangente no tratamento das sementes para a 
cultura da colza oleaginosa de Inverno (WOSR), 
favorecendo uma mais segura e consistente 
instalação da cultura. Ao optar por DuPontTM 
Lumiposa®, estará a reduzir os danos provocados 
pelos insectos nos primeiros estádios de 
desenvolvimento da colza, proporcionando à sua 
cultura um arranque mais vigoroso e saudável, 
protegendo o seu rendimento potencial.

Principais vantagens de 
DuPont™ Lumiposa®

>> Protege contra as principais pragas na 
instalação da cultura.

>> Proporciona uma excelente protecção das 
plântulas.

>> Plantas visivelmente mais vigorosas e 
resistentes.

>> Proporciona um perfil ambiental favorável e 
protector aos insectos polinizadores.

Os agricultores são conscientes do 
importante impacto que é suposto uma 
sementeira de colza de Inverno ter no 
rendimento e na qualidade à colheita, quando 
o arranque da cultura é visivelmente vigoroso  
e homogéneo. Ao utilizar a semente de colza 
de Inverno tratada com Lumiposa@, tem a 
garantia de que a sua cultura estará protegida 
contra as pragas durante as primeiras etapas 
do desenvolvimento. 



Clearfield® é marca registada de BASF.

PR46 H75 PR44 Y84Colza Colza

Colza de Primavera Colza de Primavera

Conselhos de utilização
• Época de Sementeira: Outubro - Novembro.
• Distância entre linhas: 20-45 cm.
• Profundidade de Sementeira: 1-2 cm.
• Densidades de Sementeira:
- Sequeiro árido e sementeira tardia: 70-80 sementes/m2.
- Sequeiro fresco/regadio e sementeira normal: 55-65 

sementes/m2.

Conselhos de utilização
• Época óptima de sementeira no Sul de Portugal: Final de 

Outubro - Novembro.
• Distância entre linhas: 20-45 cm.
• Profundidade de Sementeira: 1-2 cm.
• Densidades de Sementeira:
- Sequeiro árido e sementeira tardia: 70-80 sementes/m2.
- Sequeiro fresco/regadio e sementeira normal: 60-65 

sementes/m2.
- Densidade de sementeira 50 – 60 sementes/m2, com 
   semeador mono-grão.

Destaca-se por: Destaca-se por:

As informações geográficas cedidas 
pelo Google (Google Maps e Google 
Earth) em conjunto com o sistema de 
informação geográfica de parcelas 
agricolas (SIGPAC) permitem iden-
tificar geográficamente as parcelas 
declaradas pelos agricultores. Esta 
ferramenta usada pela Pioneer, oferece 
imagens do desenvolvimento da sua 
cultura, quase em tempo real, a partir 
das informações dos satélites 
Sentinel-2 e Landsat 8. 

A interpretação dessas imagens, 
permite uma gestão mais eficiente e 
contribui para melhorar a rentabilidade 
e a sustentabilidade de sua exploração. 

Identificar áreas com diferentes 
crescimentos dentro de uma parcela, 
monitorizar a evolução da cultura, bem 
como estimar as necessidades de rega 
ou a oportunidade optima de colheita, 
são exemplos de alguns usos práticos 
desta tecnologia.

Informe-se através do seu Assessor 
Agronómico Pioneer sobre a melhor 
forma de beneficiar desta nova 
ferramenta.

Monitorização de culturas 
via satélite

• Vigor de emergência.
• Ciclo semi-precoce.
• Excelente comportamento relativamente às 
   principais doenças.
• Boa tolerância à deiscência das síliquas.
• Notável crescimento inicial.
• Secagem homogénea das síliquas.
• Boa resistência à acama.
• Boa adaptação a todo tipo de solos.
• Excelente teor em óleo.

• Ciclo muito curto à floração e à maturação.
• Excelente comportamento face às doenças.
• Boa tolerância à deiscência das silíquas.

• Muito boa tolerância à acama.
• Bom teor em óleo.
• Híbrido de colza tipo”00”.

NOVIDADE

A Colza mais precoce 
do mercado


