
KATALOG
2019



SPOŠTOVANI POSLOVNI PARTNERJI IN KMETOVALCI!

V zadnjih letih prihaja do veliko sprememb na globalnem 
kmetijskem trgu. Ker je naše podjetje Pioneer prav tako 
del tega trga, smo se tudi z leti spreminjali in povezovali. 
Zato vas z veseljem obveščamo, da se novi kmetijski sektor 
podjetja DowDuPont imenuje Corteva Agriscience™. Zato, 
da bi ustanovili samostojno kmetijsko podjetje z vodilnim 
položajem na trgu semenskih tehnologij, varstva rastlin in 
digitalnega kmetijstva, smo združili podjetja DuPont Crop 
Protection, DuPont Pioneer in Dow AgroSciences. 

V Corteva Agriscience si bomo prizadevali, da obogatimo 
življenja tako proizvajalcev kakor tudi uporabnikov hrane. 
To pomeni, da bomo z načinom kmetovanja pomagali 
ljudem in planetu pri ohranitvi narave za prihajajoče rodove.  
Naše novo podjetje, katerega ime pomeni SRCE NARAVE, 
bo delovalo na treh platformah in sicer kmetijska semena, 
sredstva za varstvo rastlin in pa digitalno kmetijstvo.

Na področju semenarstva nas poznate že vrsto let, ker smo 
z našimi Pioneer hibridi koruze, ozimne oljne ogrščice, 
sortami sončnic, soje, lucerne in dodatkov za siliranje vodilni 

na trgu in najboljša izbira za vas. Zato vam v novem katalogu 
predstavljamo nekaj vrhunskih hibridov in sicer P9363, ki je 
absolutni zmagovalec v srednjem zrelostnem razredu, novo 
zvezdo za silažo in zrnje P9757 in novo edinstveno trdinko 
na trgu P9048, ki je namenjena predvsem ljudski prehrani. 

Na področju varstva rastlin vam bomo skupaj z zastopniki 
v Sloveniji ponujali najboljše rešitve za različne poljščine in 
kulture, na področju digitalnega kmetijstva pa smo še v fazi 
razvoja, vendar vam že sedaj ponujamo aplikacijo AGRO-
Assist, ki vam omogoča spremljanje opravil na njivi in veliko 
drugih možnosti.

Vizija našega novega podjetja je trajnostni razvoj in 
obogatitev življenja  za vse tiste, ki proizvajajo in potrošnike, 
zato vam zagotavljamo, da vam bomo prinašali najboljše 
rešitve tudi v prihodnosti.

S spoštovanjem,
Darko Kerec 
Direktor

COR • srce
 TEVA • narave

corteva.com   

TM ®, , SM Trademarks and service marks of Dow 
AgroSciences, DuPont or Pioneer, and their 
afliated companies or their respective owners.
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PRIDELEK ZRNJA v letu 2018
Lokacija

Pridelek 
svež kg/ha

Vlaga 
%

Pridelek suh 
kg/ha

Dohodek 
EUR*

Jožef Hrastnik, Sp. Polskava 17.503 18,4 16.608 2.103

Alen Farkaš, Kapca 16.861 16,4 16.391 2.078

Branko Klemenčič, Ptuj 16.975 17,5 16.284 2.063

Martin Puhek, Sela pri Dragatušu 19.636 28,7 16.280 2.031

*ob ceni 110,00 EUR za tono vlažne koruze  pri 25 % vlagi

PRIDELEK SILAŽE v letu 2018
Lokacija

Pridelek 
svež kg/ha

Suha 
snov %

Pridelek 
SS  kg/ha

Pridelek 
mleka l/ha

Stanko Javornik, Rakovec 72.929 41,6 30.338 64.910

Jure Lužnik, Trbonje 62.571 42,8 26.781 57.222

Jože Horvat, Ratkovci 58.857 45,3 26.662 58.328

Anton Pavlin, Naklo 54.857 47,7 26.167 56.065

Janez Burger, Moše 50.130 51,2 25.666 57.981

P3456
Disponível com as tecnologias:

P3456H
P3456VYH

· Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
complexo de Mancha-branca

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

50-60 NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Precocidade com alto potencial 
produtivo

· Alta estabilidade produtiva
· Excelente resposta ao manejo
· Boa adaptação em Terras Altas e 
Baixas

Pontos fortes

09

Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

Agrisure® e Agrisure Viptera® são marcas registradas utilizadas sob licença da Syngenta Group Company
A tecnologia Agrisure® incorporada nessas sementes é comercializada sob licença da Syngenta Crop ProtectionAG.
Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
YieldGard® é marca registrada utilizada sob licença da Monsanto Company.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII

P9234
FAO 340 

trda zobanka, zrnje, silaža

P3779
Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII
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Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

• Hibrid kaže izjemne rezultate v sušnih pogojih pridelave
• Trda zobanka s hitrim mladostnim razvojem
•  Visok hibrid s pokončnimi listi
•  Rodnost hibrida je na nivoju P9241, vendar z nižjo vlago
•  V naknadnih setvah se uporablja za silažo cele rastline
• »Stay Green« efekt oz. dolgozelenost je pri P9234 zelo izrazit

Toleranca na sušo in visoka rodnost

VISOK 
PRIDELEK

HITER MLADOSTNI 
RAZVOJ

HITRO SPROŠČANJE 
VLAGE

VISOKA TOLERANCA 
NA SUŠO

Primernost za setev glede na tla
Mokra, hladna tla Srednja Suha, peščena tla

Priporočilo za setev zrn/ha
Suha zemljišča do 80.000

Mokra zemljišča do 85.000

NASVET PRIDELOVALCEM: 

P9234 je Optimum® AQUAmax®  hibrid, ki se 
odlikuje po dobri toleranci na sušo, hitrem 
sproščanju vlage in zelo visokih pridelkih.

P3779
Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII
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Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

48,5 €

-45,0 €

82,1 €

65,0 €

-60,0 € -40,0 € -20,0 € 0,0 € 20,0 € 40,0 € 60,0 € 80,0 € 100,0 €

KONKURENCA 81 LOKACIJ

P9241 160 LOKACIJ

PR37N01 25 LOKACIJ

P8567 54 LOKACIJ
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Razlika v prihodku hibrida P9234 v EUR/ha
Slovenija, leti 2017 in 2018



P3456
Disponível com as tecnologias:

P3456H
P3456VYH

· Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
complexo de Mancha-branca

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

50-60 NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Precocidade com alto potencial 
produtivo

· Alta estabilidade produtiva
· Excelente resposta ao manejo
· Boa adaptação em Terras Altas e 
Baixas

Pontos fortes

09

Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

Agrisure® e Agrisure Viptera® são marcas registradas utilizadas sob licença da Syngenta Group Company
A tecnologia Agrisure® incorporada nessas sementes é comercializada sob licença da Syngenta Crop ProtectionAG.
Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
YieldGard® é marca registrada utilizada sob licença da Monsanto Company.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII

P9241
FAO 350 

trda zobanka, zrnje, silaža 

P3779
Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII
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Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

• Kot Optimum® AQUAmax® hibrid se je uveljavil kot idealna 
rešitev v vseh pogojih pridelave 

• Priporočen hibrid za rano setev, ker ima hiter mladostni razvoj
• Steblo je čvrsto in ne polega; z močnim koreninskim sistemom
• P9241 je s »Stay Green« efektom TOP silažni šampion v srednji 

zrelostni skupini
• Trda zobanka z zdravim in kvalitetnim zrnjem, brez bolezni
• Hibrid je s pridelki na nivoju poznejše zrelostne skupine

VISOKA TOLERANCA 
NA SUŠO

VISOK 
PRIDELEK

Stabilen in najbolj razširjen v Sloveniji

PRIDELEK ZRNJA v letu 2018
Lokacija

Pridelek 
svež kg/ha

Vlaga 
%

Pridelek suh 
kg/ha

Dohodek 
EUR*

Miha Janhar, Lahovče 18.957 21,5 17.304 2.187

Jožef Hrastnik, Sp. Polskava 18.452 19,5 17.272 2.186

Alen Farkaš, Kapca 17.977 17,6 17.225 2.182

Branko Klemenčič, Ptuj 17.605 17,9 16.807 2.129

*ob ceni 110,00 EUR za tono vlažne koruze  pri 25 % vlagi

PRIDELEK SILAŽE v letu 2018
Lokacija

Pridelek 
svež kg/ha

Suha 
snov %

Pridelek 
SS  kg/ha

Pridelek 
mleka l/ha

Janez Burger, Moše 65.000 44,5 28.925 63.969

Stanko Javornik, Rakovec 63.025 44,1 27.794 61.368

Franc Hočevar, Dobrnič 52.273 50,5 26.398 56.585

Jože Zabukovšek, Bobovo 56.857 46,3 26.325 58.809

Jure Lužnik, Trbonje 57.929 43,7 25.315 53.551

Primernost za setev glede na tla
Mokra, hladna tla Srednja Suha, peščena tla

Priporočilo za setev zrn/ha
Suha zemljišča do 80.000

Mokra zemljišča do 85.000

NASVET PRIDELOVALCEM: 

P9241 je zaradi svoje univerzalnosti in 
stabilnosti najbolj razširjen Optimum® 

AQUAmax®  hibrid v Sloveniji.

P3779
Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII
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Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

Povprečni pridelek 91 
lokacij: 14.199 kg/ha

LEGENDA

Pridelek suhega zrnja 
kg/ha

Št lokacij 2018 %
pod 10.000 2 2,2

10.001 do 12.000 8 8,8

12.001 do 14.000 31 34,1

14.001 do 16.000 36 39,6

nad 16.001 14 15,4

Skupaj 91 100,0

VISOKA VSEBNOST 
ENERGIJE V SILAŽI
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PRIDELEK ZRNJA v letu 2018
Lokacija

Pridelek 
svež kg/ha

Vlaga 
%

Pridelek suh 
kg/ha

Dohodek 
EUR*

Branko Klemenčič, Ptuj 19.034 20,2 17.661 2.234

Matevž Gorenc, Rovišče 18.442 19,7 17.219 2.179

Miha Janhar, Lahovče 18.663 21,3 17.079 2.159

Stanislav Vajs, Logarovci 18.305 20,0 17.028 2.155

*ob ceni 110,00 EUR za tono vlažne koruze  pri 25 % vlagi

PRIDELEK SILAŽE v letu 2018
Lokacija

Pridelek 
svež kg/ha

Suha 
snov %

Pridelek 
SS  kg/ha

Pridelek 
mleka l/ha

Anton Pavlin, Naklo 52.857 50,2 26.534 55.706

Jure Lužnik, Trbonje 61.786 42,2 26.074 55.682

Stanko Javornik, Rakovec 61.745 40,7 25.130 52.411

Ivan Štraser, Muta 37.238 65,3 24.316 53.699

Stane Kalan, Jama 54.786 44,3 24.270 53.442

P3456
Disponível com as tecnologias:

P3456H
P3456VYH

· Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
complexo de Mancha-branca

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

50-60 NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Precocidade com alto potencial 
produtivo

· Alta estabilidade produtiva
· Excelente resposta ao manejo
· Boa adaptação em Terras Altas e 
Baixas

Pontos fortes

09

Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

Agrisure® e Agrisure Viptera® são marcas registradas utilizadas sob licença da Syngenta Group Company
A tecnologia Agrisure® incorporada nessas sementes é comercializada sob licença da Syngenta Crop ProtectionAG.
Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
YieldGard® é marca registrada utilizada sob licença da Monsanto Company.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII

P9486
FAO 360 

trda zobanka, zrnje, silaža

P3779
Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII
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Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

• Po pridelkih v sušnih pogojih pridelave je nad vsemi standardi
•  Izredna kvaliteta zrnja in visoka ješčnost silaže
•  Hibrid je kompakten in z nižje nastavljenim storžem, močno 

listnat in praktično ne polega
•  Primeren na izrazito lahkih tleh za vso Slovenijo
•  Metlica in svila sta v času cvetenja pri visokih temperaturah dalj 

časa vitalni
•  Agronomski paket je odličen: čvrsto steblo in močan koreninski 

sistem
• »Stay Green« efekt ima v svoji 

zrelostni skupini najdaljši, 
kar ga uvršča med silažne 
šampione

Idealna rešitev za ekstremne suše

VISOK 
PRIDELEK

HITER MLADOSTNI 
RAZVOJ

VISOKA TOLERANCA 
NA SUŠO

Primernost za setev glede na tla
Mokra, hladna tla Srednja Suha, peščena tla

Priporočilo za setev zrn/ha
Suha zemljišča do 80.000

Mokra zemljišča do 85.000

NASVET PRIDELOVALCEM: 

P9486 je Optimum® AQUAmax®  hibrid sušnih 
področij in daje maksimalne pridelke silaže in 
zrnja.

P3779
Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII

08

Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

Povprečni pridelek 91 
lokacij: 14.100 kg/ha  

LEGENDA

Pridelek suhega zrnja 
kg/ha

Št lokacij 2018 %
pod 10.000 4 4,4

10.001 do 12.000 8 8,8

12.001 do 14.000 26 28,6

14.001 do 16.000 41 45,1

nad 16.001 12 13,2

Skupaj 91 100,0
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P3456
Disponível com as tecnologias:

P3456H
P3456VYH

· Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
complexo de Mancha-branca

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

50-60 NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Precocidade com alto potencial 
produtivo

· Alta estabilidade produtiva
· Excelente resposta ao manejo
· Boa adaptação em Terras Altas e 
Baixas

Pontos fortes

09

Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

Agrisure® e Agrisure Viptera® são marcas registradas utilizadas sob licença da Syngenta Group Company
A tecnologia Agrisure® incorporada nessas sementes é comercializada sob licença da Syngenta Crop ProtectionAG.
Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
YieldGard® é marca registrada utilizada sob licença da Monsanto Company.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII

P9363
FAO 370 

trda zobanka, zrnje, silaža 

NOVO

P3779
Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII
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Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

• Nova zvezda z zelo velikim zrnom v obliki trde zobanke in s 
hitrim sproščanjem vlage

• Rekordna rodnost v srednje težkih tleh
• Močno razvit koreninski sistem
• Rastlina je visoka in močno listnata
• Primeren hibrid za rano setev
• Odlikuje ga odličen agronomski paket in pokončni listi 

VISOK 
PRIDELEK

Odlična stabilnost in toleranca

PRIDELEK ZRNJA v letu 2018
Lokacija

Pridelek 
svež kg/ha

Vlaga 
%

Pridelek suh 
kg/ha

Dohodek 
EUR*

Jožef Hrastnik, Sp. Polskava 20.553 21,5 18.761 2.372

Alen Farkaš, Kapca 19.523 17,7 18.683 2.367

Marko Fašalek, Lastomerci 19.108 18,4 18.130 2.296

Miha Janhar, Lahovče 19.638 23,1 17.560 2.218

*ob ceni 110,00 EUR za tono vlažne koruze  pri 25 % vlagi

PRIDELEK SILAŽE v letu 2018
Lokacija

Pridelek 
svež kg/ha

Suha 
snov %

Pridelek 
SS  kg/ha

Pridelek 
mleka l/ha

Andrej Pirc, Rudnik 55.630 58,7 32.655 69.030

Darko Gomboc, Gerlinci 54.762 58,1 31.817 69.742

Jure Lužnik, Trbonje 69.214 45,1 31.216 68.627

Stanko Javornik, Rakovec 73.450 40,0 29.380 60.492

Matej Karlo, Radvenci 55.526 51,0 28.318 61.645

Primernost za setev glede na tla
Mokra, hladna tla Srednja Suha, peščena tla

Priporočilo za setev zrn/ha
Suha zemljišča do 80.000

Mokra zemljišča do 85.000

NASVET PRIDELOVALCEM: 

Hibrid je namenjen vsem načinom proizvodnje 
po vsej Sloveniji, najrodnejši pa je v srednje 
težkih tleh.

P3779
Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII
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Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

HITRO SPROŠČANJE 
VLAGE

HITER MLADOSTNI 
RAZVOJ

P9241

P9363

P9537

P9757

13.000

13.500

14.000
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15.000

15.500

18,4 18,6 18,8 19 19,2 19,4 19,6 19,8
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Povprečni pridelek hibrida P9363
74 lokacij Slovenija 2018
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PRIDELEK ZRNJA v letu 2018
Lokacija

Pridelek 
svež kg/ha

Vlaga 
%

Pridelek suh 
kg/ha

Dohodek 
EUR*

Miha Janhar, Lahovče 19.847 22,1 17.978 2.272

Jožef Hrastnik, Sp. Polskava 19.625 21,3 17.959 2.271

Branko Klemenčič, Ptuj 19.726 22,4 17.799 2.249

Zdenka Brodnjak, Hajdoše 19.847 23,1 17.747 2.241

*ob ceni 110,00 EUR za tono vlažne koruze  pri 25 % vlagi

PRIDELEK SILAŽE v letu 2018
Lokacija

Pridelek 
svež kg/ha

Suha 
snov %

Pridelek 
SS  kg/ha

Pridelek 
mleka l/ha

Ivan Štraser, Muta 51.905 65,5 33.998 74.989

Darko Gomboc, Gerlinci 55.145 57,3 31.598 68.908

Dominik Horvat, Trnje 53.256 57,4 30.569 68.575

Anton Zorko, Škedenj 60.357 50,5 30.480  68.757

KGZ Litija z.o.o., Farma Grmače 71.273 40,9 29.151 64.130

P3456
Disponível com as tecnologias:

P3456H
P3456VYH

· Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
complexo de Mancha-branca

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

50-60 NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Precocidade com alto potencial 
produtivo

· Alta estabilidade produtiva
· Excelente resposta ao manejo
· Boa adaptação em Terras Altas e 
Baixas

Pontos fortes
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Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

Agrisure® e Agrisure Viptera® são marcas registradas utilizadas sob licença da Syngenta Group Company
A tecnologia Agrisure® incorporada nessas sementes é comercializada sob licença da Syngenta Crop ProtectionAG.
Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
YieldGard® é marca registrada utilizada sob licença da Monsanto Company.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII

P9537
FAO 380 

trda zobanka, zrnje, silaža

P3779
Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII
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Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

• Hibrid z izjemnim potencialom rodnosti in z rekordnimi pridelki, 
ki so brez konkurence

• Na srednje težkih in težkih zemljiščih pokaže svoj potencial z 
najboljšimi rezultati

• Lastnost hibrida je, da ima odličen mladostni razvoj
• Zaradi visokih pridelkov zrnja, je silaža odlične kvalitete z visokim 

NEL-om
• Trda zobanka, z nizko vlago in odličnim zdravstvenim stanjem 

zrna
• Po rodnosti prekaša celo 

hibride poznejših zrelostnih 
skupin

Brez konkurence v svoji zrelostni skupini

VISOK 
PRIDELEK

HITER MLADOSTNI 
RAZVOJ

Primernost za setev glede na tla
Mokra, hladna tla Srednja Suha, peščena tla

Priporočilo za setev zrn/ha
Suha zemljišča do 80.000

Mokra zemljišča do 85.000

NASVET PRIDELOVALCEM: 

P9537 je rekorder pridelkov zrnja in silaže v 
zadnjem triletnem obdobju.

P3779
Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII
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Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

VISOKA VSEBNOST 
ENERGIJE V SILAŽI
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Povprečni pridelek hibrida P9537
33 lokacij Slovenija 2018

8



P3456
Disponível com as tecnologias:

P3456H
P3456VYH

· Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
complexo de Mancha-branca

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

50-60 NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Precocidade com alto potencial 
produtivo

· Alta estabilidade produtiva
· Excelente resposta ao manejo
· Boa adaptação em Terras Altas e 
Baixas

Pontos fortes

09

Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

Agrisure® e Agrisure Viptera® são marcas registradas utilizadas sob licença da Syngenta Group Company
A tecnologia Agrisure® incorporada nessas sementes é comercializada sob licença da Syngenta Crop ProtectionAG.
Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
YieldGard® é marca registrada utilizada sob licença da Monsanto Company.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII

P9757
FAO 390 

zobanka, zrnje, silaža 

NOVO

P3779
Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII
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Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

• Spada v skupino hibridov z izjemno visokim potencialom 
rodnosti 

• Rastlina je višja, zrno je zdravo v tipu zobanke, globoko vsajeno 
v storž

• Ima hiter mladostni razvoj, kar je primerno za rane setve v težkih tleh
• Glede na zrelostni razred hitro sprošča vlago
• Dosega rekordne pridelke in je dokazano rodnejši od našega 

P9911 z nižjo vlago
• Močna olistanost, s 

pokončnimi listi je 
odličen silažni hibrid

• Hibrid za intenzivno 
proizvodnjo zrna in 
silaže

VISOK 
PRIDELEK

Šampion najvišje rodnosti

PRIDELEK ZRNJA v letu 2018
Lokacija

Pridelek 
svež kg/ha

Vlaga 
%

Pridelek suh 
kg/ha

Dohodek 
EUR*

Marko Fašalek, Lastomerci 20.152 19,5 18.863 2.387

Jožef Hrastnik, Sp. Polskava 20.387 22,1 18.467 2.334

Miha Janhar, Lahovče 20.994 24,4 18.455 2.329

Vlado Üllen, Martjanci 18.920 18,6 17.908 2.268

*ob ceni 110,00 EUR za tono vlažne koruze  pri 25 % vlagi

PRIDELEK SILAŽE v letu 2018
Lokacija

Pridelek 
svež kg/ha

Suha 
snov %

Pridelek 
SS  kg/ha

Pridelek 
mleka l/ha

Milan Unuk, Zg.Jablane 65.873 50,9 33.529 77.244

Jožef Lukač, Bakovci 63.812 50,8 32.417 73.323

Tomaž Mis, Zavrh pod Šmar. goro 59.067 52,2 30.833 69.775

Jožef Švalj, Dol. Brezovica 61.789 48,7 30.091 67.334

Jure Lužnik, Trbonje 63.500 47,1 29.909 66.261

Primernost za setev glede na tla
Mokra, hladna tla Srednja Suha, peščena tla

Priporočilo za setev zrn/ha
Suha zemljišča do 80.000

Mokra zemljišča do 85.000

NASVET PRIDELOVALCEM: 

P9757 je namenjen za intenzivno proizvodnjo 
zrna in silaže po celotni Sloveniji.

P3779
Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII
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Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

HITER MLADOSTNI 
RAZVOJ

Povprečni pridelek 73 
lokacij: 15.194 kg/ha 

LEGENDA

Pridelek suhega zrnja 
kg/ha

Št lokacij 2018 %
pod 10.000 0 0,0

10.001 do 12.000 6 8,2

12.001 do 14.000 17 23,3

14.001 do 16.000 23 31,5

nad 16.001 27 37,0

Skupaj 73 100,0

VISOKA VSEBNOST 
ENERGIJE V SILAŽI
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PRIDELEK ZRNJA v letu 2018
Lokacija

Pridelek 
svež kg/ha

Vlaga 
%

Pridelek suh 
kg/ha

Dohodek 
EUR*

Alen Farkaš, Kapca 19.173 17,8 18.326 2.322

Branko Klemenčič, Ptuj 20.008 22,0 18.147 2.293

Miha Janhar, Lahovče 20.465 24,4 17.990 2.270

Jožef Hrastnik, Sp. Polskava 19.762 21,9 17.947 2.268

*ob ceni 110,00 EUR za tono vlažne koruze  pri 25 % vlagi

PRIDELEK SILAŽE v letu 2018
Lokacija

Pridelek 
svež kg/ha

Suha 
snov %

Pridelek 
SS  kg/ha

Pridelek 
mleka l/ha

Tomaž Mis, Zavrh pod Šmar. goro 69.467 49,3 34.247 78.907

Andrej Pirc, Rudnik 53.704 56,2 30.181 64.268

Vito Vrečič, Strukovci 61.397 49,1 30.146 67.111

Milan Unuk, Zg.Jablane 66.391 45,3 30.075 67.136

Ivan Hrga, Dragovič 59.857 50,0 29.929 65.571

P3456
Disponível com as tecnologias:

P3456H
P3456VYH

· Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
complexo de Mancha-branca

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

50-60 NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Precocidade com alto potencial 
produtivo

· Alta estabilidade produtiva
· Excelente resposta ao manejo
· Boa adaptação em Terras Altas e 
Baixas

Pontos fortes

09

Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

Agrisure® e Agrisure Viptera® são marcas registradas utilizadas sob licença da Syngenta Group Company
A tecnologia Agrisure® incorporada nessas sementes é comercializada sob licença da Syngenta Crop ProtectionAG.
Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
YieldGard® é marca registrada utilizada sob licença da Monsanto Company.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII

P9903
FAO 400 

zobanka, zrnje, silaža

P3779
Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII
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Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

• Optimum® AQUAmax® hibrid, ki pravo vrednost pokaže na lažjih 
tleh in v sušnih pogojih rasti

• Lastnost hibrida je, da v svoji zrelostni skupini hitro sprošča vlago
• P9903 ima hiter mladostni razvoj in izjemen agronomski paket
• Pelod  ostaja v vročinskem šoku dalj časa vitalen
• Sam storž je, napram samemu steblu, izredne dolžine
• Silaža je izredne kvalitete, z visoko vsebnostjo zrnja v silažni masi

Najboljši v suši in na lahkih tleh

VISOK 
PRIDELEK

Primernost za setev glede na tla
Mokra, hladna tla Srednja Suha, peščena tla

Priporočilo za setev zrn/ha
Suha zemljišča do 80.000

Mokra zemljišča do 85.000

NASVET PRIDELOVALCEM: 

Optimum® AQUAmax® hibrid.  P9903 je pravi 
izbor za doseganje  rekordnih pridelkov zrnja 
in bogate silaže na lažjih in sušnih tleh.

P3779
Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII
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Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

VISOKA TOLERANCA 
NA SUŠO

Povprečni pridelek 64 
lokacij: 14.612 kg/ha 

LEGENDA

Pridelek suhega zrnja 
kg/ha

Št lokacij 2018 %
pod 10.000 2 3,1

10.001 do 12.000 8 12,5

12.001 do 14.000 13 20,3

14.001 do 16.000 23 35,9

nad 16.001 18 28,1

Skupaj 64 100,0

VISOKA VSEBNOST 
ENERGIJE V SILAŽI

10



P3456
Disponível com as tecnologias:

P3456H
P3456VYH

· Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
complexo de Mancha-branca

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

50-60 NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Precocidade com alto potencial 
produtivo

· Alta estabilidade produtiva
· Excelente resposta ao manejo
· Boa adaptação em Terras Altas e 
Baixas

Pontos fortes

09

Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

Agrisure® e Agrisure Viptera® são marcas registradas utilizadas sob licença da Syngenta Group Company
A tecnologia Agrisure® incorporada nessas sementes é comercializada sob licença da Syngenta Crop ProtectionAG.
Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
YieldGard® é marca registrada utilizada sob licença da Monsanto Company.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII

P9911
FAO 410 

trda zobanka, silaža, zrnje, 
bioplin 

P3779
Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII
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Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

• Nesporni zmagovalec silaže v zadnjih treh letih
• Hibrid z izredno poudarjenim »Stay Green« efektom 
• Trda zobanka z odličnim zdravstvenim stanjem storža in stebla
• Značilnost hibrida je prilagoditev hibrida vsem pogojem rasti
• P9911 ima izredno močan koreninski sistem in slovi po izjemni 

toleranci na sušo
• Prepoznavnost hibrida so rekordni pridelki zrnja in top kvalitetna 

silaža
VISOK 

PRIDELEK

Najkvalitetnejša silaža v Sloveniji

PRIDELEK ZRNJA v letu 2018
Lokacija

Pridelek 
svež kg/ha

Vlaga 
%

Pridelek suh 
kg/ha

Dohodek 
EUR*

Alen Farkaš, Kapca 19.371 20,1 17.997 2.277

Vlado Balažic, Hotiza 18.931 19,9 17.632 2.231

Franc Koler, Sp. Ščavnica 19.782 23,4 17.620 2.225

Branko Klemenčič, Ptuj 19.841 23,8 17.580 2.219

*ob ceni 110,00 EUR za tono vlažne koruze  pri 25 % vlagi

PRIDELEK SILAŽE v letu 2018
Lokacija

Pridelek 
svež kg/ha

Suha 
snov %

Pridelek 
SS  kg/ha

Pridelek 
mleka l/ha

Marko Povhe, Račje selo 75.566 52,7 39.823 82.908

Milan Unuk, Zg.Jablane 79.018 41,3 32.634 70.452

Andrej Pirc, Rudnik 66.519 48,3 32.128 70.651

Janez Burger, Moše 59.677 52,6 31.390 66.631

Primernost za setev glede na tla
Mokra, hladna tla Srednja Suha, peščena tla

Priporočilo za setev zrn/ha
Suha zemljišča do 80.000

Mokra zemljišča do 85.000

NASVET PRIDELOVALCEM: 

P9911 je Optimum® AQUAmax®  hibrid, kot 
TOP izbor za kvalitetno in energetsko bogato 
silažo.

P3779
Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII

08

Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

VISOKA TOLERANCA 
NA SUŠO

LEGENDA

Pridelek suhe snovi 
t/ha

Št. lokacij 2018 %
pod 18 ton 2 3,9

18,01 do 20 ton 3 5,9

20,01 do 25 ton 12 23,5

nad 25 ton na hektar 34 66,7

Skupaj 51 100,0

Povprečni pridelek 
suhe snovi silaže 51 

lokacij 26,01 t/ha 

VISOKA VSEBNOST 
ENERGIJE V SILAŽI

11



PRIDELEK ZRNJA v letu 2018
Lokacija

Pridelek 
svež kg/ha

Vlaga 
%

Pridelek suh 
kg/ha

Dohodek 
EUR*

Jeruzalem Ormož SAT d.o.o. 19.841 28,1 16.588 2.075

Jože Lah, Pongrce 19.322 28,3 16.109 2.013

Vinko Cernatič, Šempas 15.799 14,1 15.781 1.996

Nikolaj Kogoj, Bilje 14.084 20,7 12.987 1.643

*ob ceni 110,00 EUR za tono vlažne koruze  pri 25 % vlagi

PRIDELEK SILAŽE v letu 2018
Lokacija

Pridelek 
svež kg/ha

Suha 
snov %

Pridelek 
SS  kg/ha

Pridelek 
mleka l/ha

Milan Bela, Zg. Senarska 67.111 45,4 30.468 66.432

Vito Vrečič, Strukovci 74.021 40,9 30.274 65.892

Božidar Beci, Razbor 73.516 38,3 28.157 60.966

Anton Spital, Gaberke 72.829 35,6 25.927  56.669

Martina Cimerman, Žabnica 58.333 44,1 25.725 56.008

P3456
Disponível com as tecnologias:

P3456H
P3456VYH

· Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
complexo de Mancha-branca

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

50-60 NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Precocidade com alto potencial 
produtivo

· Alta estabilidade produtiva
· Excelente resposta ao manejo
· Boa adaptação em Terras Altas e 
Baixas

Pontos fortes

09

Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

Agrisure® e Agrisure Viptera® são marcas registradas utilizadas sob licença da Syngenta Group Company
A tecnologia Agrisure® incorporada nessas sementes é comercializada sob licença da Syngenta Crop ProtectionAG.
Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
YieldGard® é marca registrada utilizada sob licença da Monsanto Company.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII

P1241
FAO 550 

trda zobanka, silaža, zrnje, 
bioplin

P3779
Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII
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Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

• Hibrid dosega rekordne pridelke zrnja in silaže tudi v sušnih 
področjih

• Trda zobanka z odličnim zdravstvenim stanjem
• Značilnosti hibrida sta odličen agronomski paket in poudarjen 

»Stay Green« efekt
• Steblo je čvrsto, robustno in stabilno
• Pridelki silaže in zrnja v vseh pogojih pridelave nikoli ne izostanejo 
• Odlika hibrida je izjemna toleranca na vročinski stres

Šampion za Primorsko

Primernost za setev glede na tla
Mokra, hladna tla Srednja Suha, peščena tla

Priporočilo za setev zrn/ha
Suha zemljišča do 75.000

Mokra zemljišča do 80.000

NASVET PRIDELOVALCEM: 

P1241 je univerzalen hibrid na Primorskem in 
bioplinska rešitev za ostalo Slovenijo.

P3779
Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII

08

Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

HITRO SPROŠČANJE 
VLAGE

VISOKA TOLERANCA 
NA SUŠO

VISOKA VSEBNOST 
ENERGIJE V SILAŽI
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P3456
Disponível com as tecnologias:

P3456H
P3456VYH

· Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
complexo de Mancha-branca

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

50-60 NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Precocidade com alto potencial 
produtivo

· Alta estabilidade produtiva
· Excelente resposta ao manejo
· Boa adaptação em Terras Altas e 
Baixas

Pontos fortes

09

Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

Agrisure® e Agrisure Viptera® são marcas registradas utilizadas sob licença da Syngenta Group Company
A tecnologia Agrisure® incorporada nessas sementes é comercializada sob licença da Syngenta Crop ProtectionAG.
Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
YieldGard® é marca registrada utilizada sob licença da Monsanto Company.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII

P9048 
FAO 320 
trdinka, zrnje

Primernost za setev glede na tla
Mokra, hladna tla Srednja Suha, peščena tla

Priporočilo za setev zrn/ha
Suha zemljišča do 80.000

Mokra zemljišča do 90.000

NASVET PRIDELOVALCEM: 

P9048 je trdinka s kvalitetnim zrnom, 
namenjena za mlinsko predelovalno industrijo.

P3779
Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII
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Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

P3779
Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII
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Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

• Trdinka z izredno kvaliteto samega zrnja
• Zrno je izredno kvalitetno z intenzivno barvo
• Specialni hibrid za mlinsko predelovalno industrijo 

(žgance in polento )
• Rodnejši hibrid v primerjavi s hibridi, ki so namenjeni 

za mlinsko industrijo
• Pridelki hibrida so primerljivi z vsemi ostalimi hibridi 

v podobnem zrelostnem razredu.

Specialist za mlinsko predelovalno industrijo

NOVO

P3456
Disponível com as tecnologias:

P3456H
P3456VYH

· Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
complexo de Mancha-branca

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

50-60 NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Precocidade com alto potencial 
produtivo

· Alta estabilidade produtiva
· Excelente resposta ao manejo
· Boa adaptação em Terras Altas e 
Baixas

Pontos fortes

09

Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

Agrisure® e Agrisure Viptera® são marcas registradas utilizadas sob licença da Syngenta Group Company
A tecnologia Agrisure® incorporada nessas sementes é comercializada sob licença da Syngenta Crop ProtectionAG.
Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
YieldGard® é marca registrada utilizada sob licença da Monsanto Company.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII

HITER 
MLADOSTNI 

RAZVOJ

HITRO 
SPROŠČANJE 

VLAGE

P9074 
FAO 300 

trda zobanka, zrnje, 
silaža

Primernost za setev glede na tla
Mokra, hladna tla Srednja Suha, peščena tla

Priporočilo za setev zrn/ha
Suha zemljišča do 80.000

Mokra zemljišča do 90.000

NASVET PRIDELOVALCEM: 

P9074 je namenjen za široko proizvodnjo 
suhega zrnja in v naknadnih setvah za silažo 
cele rastline po vsej Sloveniji.

P3779
Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII
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Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

P3779
Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII

08

Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

• Trda zobanka, ki daje dobre rezultate v suši in moči
• Mladostni razvoj je izredno hiter in je primeren za 

pridelavo po celotni Sloveniji 
• Zrno je izredno kvalitetno in v odličnem zdravstvenem 

stanju
• V primerjavi s hibridi iz te zrelostne skupine je ta 

hibrid najbolj roden 
• P9074 je najboljši izbor za silažo cele rastline v 

naknadnih setvah 
• Posebnosti hibrida sta visok 

pridelek in nizka vlaga

Specialist v široki proizvodnji zrnja

VISOK 
PRIDELEK

VISOKA 
TOLERANCA 

NA SUŠO

PRIDELEK ZRNJA v letu 2018
Lokacija

Pridelek 
svež kg/ha

Vlaga 
%

Pridelek suh 
kg/ha

Dohodek 
EUR*

Alojz Sabo, Gor. Slaveči 17.993 18,2 17.114 2.168

Branko Sobočan, Dol. Bistrica 16.071 13,7 16.127 2.475

Sašo Peček, Žepovci 16.762 18,3 15.924 2.017

Martin Marčec, Obrež 16.829 20,3 15.597 1.973

*ob ceni 110,00 EUR za tono vlažne koruze  pri 25 % vlagi

HITRO 
SPROŠČANJE 

VLAGE
HITER 

MLADOSTNI 
RAZVOJ
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P3456
Disponível com as tecnologias:

P3456H
P3456VYH

· Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
complexo de Mancha-branca

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

50-60 NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Precocidade com alto potencial 
produtivo

· Alta estabilidade produtiva
· Excelente resposta ao manejo
· Boa adaptação em Terras Altas e 
Baixas

Pontos fortes

09

Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

Agrisure® e Agrisure Viptera® são marcas registradas utilizadas sob licença da Syngenta Group Company
A tecnologia Agrisure® incorporada nessas sementes é comercializada sob licença da Syngenta Crop ProtectionAG.
Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
YieldGard® é marca registrada utilizada sob licença da Monsanto Company.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII

P0216
FAO 430

zobanka, silaža, zrnje
bioplin

Primernost za setev glede na tla
Mokra, hladna tla Srednja Suha, peščena tla

Priporočilo za setev zrn/ha
Suha zemljišča do 80.000

Mokra zemljišča do 80.000

NASVET PRIDELOVALCEM: 

P0216 je Optimum® AQUAmax® hibrid, 
primeren za večnamensko uporabo in sicer za 
silažo, bioplin in siliranje vlažnega zrnja.

P3779
Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII
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Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

P3779
Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII

08

Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

• Konstantno zanesljivi pridelki zrnja in silaže
• Za P0216 je značilen dober »Stay Green« efekt, ki je 

pogoj za kvaliteno silažo in bioplin
• Hibrid ima močno steblo in odličen agronomski 

paket
• V suši se je pokazal kot prava rešitev za stabilen 

pridelek
• Glede na izredno velikost storža je posledično 

enormen tudi pridelek zrnja
• Hibrid se uporablja za siliranje 

vlažnega zrnja
• Zrelostni razred hibrida P0216 je 

tak, da uspeva tudi na Primorskem

Zanesljiv v silaži in bioplinu

P3456
Disponível com as tecnologias:

P3456H
P3456VYH

· Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
complexo de Mancha-branca

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

50-60 NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Precocidade com alto potencial 
produtivo

· Alta estabilidade produtiva
· Excelente resposta ao manejo
· Boa adaptação em Terras Altas e 
Baixas

Pontos fortes

09

Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

Agrisure® e Agrisure Viptera® são marcas registradas utilizadas sob licença da Syngenta Group Company
A tecnologia Agrisure® incorporada nessas sementes é comercializada sob licença da Syngenta Crop ProtectionAG.
Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
YieldGard® é marca registrada utilizada sob licença da Monsanto Company.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII

PR31Y43 
FAO 690 
zobanka, zrnje, 
silaža, bioplin

Primernost za setev glede na tla
Mokra, hladna tla Srednja Suha, peščena tla

Priporočilo za setev zrn/ha
Suha zemljišča do 75.000

Mokra zemljišča do 80.000

NASVET PRIDELOVALCEM: 

PR31Y43 je primorski hibrid in hibrid za 
bioplin.

P3779
Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII
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Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

P3779
Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII

08

Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

• Klasična zobanka za Primorsko
• Toleranca na sušo in odličen pridelek zrnja sta 

prepoznavna znaka tega hibrida
• Pridelki silaže so vsa leta rekordni
• Hibrid ima stabilno steblo in odličen agronomski 

paket
• Odlikuje ga visoka toleranca na bolezni
• Na Primorskem je ta hibrid namenjen za vse načine 

proizvodnje

Primorska tradicionalnost 

VISOK 
PRIDELEK

VISOKA 
TOLERANCA 

NA SUŠO

VISOK 
PRIDELEK

PRIDELEK ZRNJA v letu 2018
Lokacija

Pridelek 
svež kg/ha

Vlaga 
%

Pridelek suh 
kg/ha

Dohodek 
EUR*

Alojz Varga, Gradišče 18.768 18,7 17.742 2.246

Jožef Hrastnik, Sp. Polskava 20.282 24,9 17.712 2.234

*ob ceni 110,00 EUR za tono vlažne koruze  pri 25 % vlagi

PRIDELEK SILAŽE v letu 2018
Lokacija

Pridelek 
svež kg/ha

Suha 
snov %

Pridelek 
SS  kg/ha

Pridelek 
mleka l/ha

Andrej Pirc, Rudnik 65.926 50,6 33.359 72.944

Alojz Flis, Jagoče 82.349 38,2 31.457 71.989

“STAY GREEN”
HIBRID

“STAY GREEN”
HIBRID

PRIDELEK SILAŽE v letu 2018
Lokacija

Pridelek 
svež kg/ha

Suha 
snov %

Pridelek 
SS  kg/ha

Pridelek 
mleka l/ha

Milan Bela, Zg. Senarska 72.794 46,1 33.558 73.022

Martina Cimerman, Žabnica 62.381 46,0 28.695 61.557

Božidar Beci, Razbor 76.154 34,6 26.349 58.678

Anton Spital, Gaberke 85.574 30,7 26.271  55.844

Mihael Bohinc, Zalog pri Cerkljah 77.976 32,9 25.654 55.142

VISOKA VSEBNOST 
ENERGIJE V SILAŽI

VISOKA TOLERANCA 
NA SUŠO
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P3456
Disponível com as tecnologias:

P3456H
P3456VYH

· Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
complexo de Mancha-branca

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

50-60 NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Precocidade com alto potencial 
produtivo

· Alta estabilidade produtiva
· Excelente resposta ao manejo
· Boa adaptação em Terras Altas e 
Baixas

Pontos fortes

09

Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

Agrisure® e Agrisure Viptera® são marcas registradas utilizadas sob licença da Syngenta Group Company
A tecnologia Agrisure® incorporada nessas sementes é comercializada sob licença da Syngenta Crop ProtectionAG.
Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
YieldGard® é marca registrada utilizada sob licença da Monsanto Company.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII

P9175
FAO 320 
zobanka, zrnje

Primernost za setev glede na tla
Mokra, hladna tla Srednja Suha, peščena tla

Priporočilo za setev zrn/ha
Suha zemljišča do 80.000

Mokra zemljišča do 85.000

NASVET PRIDELOVALCEM: 

Hibrid P9175 je namenjen za ekstremno 
lahka tla in sušnim pogojem pridelave po vsej 
Sloveniji.

P3779
Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII
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Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

P3779
Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII
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Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

• P9175 je kot hibrid idealna rešitev vročinskih in 
sušnih razmer 

• Klasična zobanka za proizvodnjo suhega zrnja s 
hitrim sproščanjem vlage

• Zelo dobro uspeva na lahkih in peščenih tleh 
• Storži so do vrha oplojeni z velikim in širokim zrnjem 
• Velik šop koreninskih laskov počrpa vodo in daje 

hibridu stabilnost
• V vročinskih šokih prekaša konkurente v svoji 

zrelostni skupini

Idealen v suši in lahkih tleh

P3456
Disponível com as tecnologias:

P3456H
P3456VYH

· Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
complexo de Mancha-branca

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

50-60 NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Precocidade com alto potencial 
produtivo

· Alta estabilidade produtiva
· Excelente resposta ao manejo
· Boa adaptação em Terras Altas e 
Baixas

Pontos fortes

09

Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

Agrisure® e Agrisure Viptera® são marcas registradas utilizadas sob licença da Syngenta Group Company
A tecnologia Agrisure® incorporada nessas sementes é comercializada sob licença da Syngenta Crop ProtectionAG.
Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
YieldGard® é marca registrada utilizada sob licença da Monsanto Company.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII

HITER 
MLADOSTNI 

RAZVOJ

P9400
FAO 340 

trda zobanka, zrnje, 
silaža, bioplin

Primernost za setev glede na tla
Mokra, hladna tla Srednja Suha, peščena tla

Priporočilo za setev zrn/ha
Suha zemljišča do 80.000

Mokra zemljišča do 90.000

NASVET PRIDELOVALCEM: 

P9400 je primeren za vsa področja v Sloveniji 
kot glavna rešitev za vsakega proizvajalca 
silaže v naknadnih setvah.

P3779
Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII
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Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

P3779
Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII

08

Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

• Stabilen hibrid z rekordnimi pridelki zrnja in silaže
• Hiter mladostni razvoj in odličen »Stay Green« efekt
• Hibrid je robusten z veliko listja in velikimi storži, ki 

se odlično trgajo
• Trda zobanka, ki ima kvalitetno zrno in hitro sprošča 

vlago
• Hibrid ima izredno višino in stabilno steblo
• Predvsem po parametrih kvalitete je zanimiv hibrid 

za silažo in bioplin

Zanesljivost in stabilnost 

PRIDELEK ZRNJA v letu 2018
Lokacija

Pridelek 
svež kg/ha

Vlaga 
%

Pridelek suh 
kg/ha

Dohodek 
EUR*

Jeruzalem Ormož SAT d.o.o., Ormož 14.315 16,3 13.932 1.767

Jože Lah, Pongrce 13.167 16,4 12.800 1.623

*ob ceni 110,00 EUR za tono vlažne koruze  pri 25 % vlagi

VISOKA TOLERANCA 
NA SUŠO

VISOK 
PRIDELEK

PRIDELEK ZRNJA v letu 2018
Lokacija

Pridelek 
svež kg/ha

Vlaga 
%

Pridelek suh 
kg/ha

Dohodek 
EUR*

Alojz Sabo, Gor. Slaveči 18.059 18,5 17.114 2.167

Martin Marčec, Obrež 17.551 22,1 15.898 2.009

Matevž Gorenc, Rovišče 16.690 18,1 15.895 2.013

Jeruzalem Ormož SAT d.o.o., Ormož 15.941 15,9 15.589 1.977

*ob ceni 110,00 EUR za tono vlažne koruze  pri 25 % vlagi

“STAY GREEN”
HIBRID

“STAY GREEN”
HIBRID

15



P3456
Disponível com as tecnologias:

P3456H
P3456VYH

· Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
complexo de Mancha-branca

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

50-60 NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Precocidade com alto potencial 
produtivo

· Alta estabilidade produtiva
· Excelente resposta ao manejo
· Boa adaptação em Terras Altas e 
Baixas

Pontos fortes

09

Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

Agrisure® e Agrisure Viptera® são marcas registradas utilizadas sob licença da Syngenta Group Company
A tecnologia Agrisure® incorporada nessas sementes é comercializada sob licença da Syngenta Crop ProtectionAG.
Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
YieldGard® é marca registrada utilizada sob licença da Monsanto Company.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII

PR37N01
FAO 390

trda zobanka, silaža,
bioplin, zrnje

Primernost za setev glede na tla
Mokra, hladna tla Srednja Suha, peščena tla

Priporočilo za setev zrn/ha
Suha zemljišča do 80.000

Mokra zemljišča do 85.000

NASVET PRIDELOVALCEM: 

PR37N01 se predstavlja v Sloveniji kot hibrid, 
ki daje zanesljiv pridelek silaže in zrnja na 
vsaki kmetiji.

P3779
Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII
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Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

P3779
Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII
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Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

• Univerzalen hibrid namenjen za vso Slovenijo 
• Ima odličen agronomski paket s čvrstim steblom
• »Stay Green« efekt in ostali parametri kvalitete silaže 

kažejo, da je to hibrid silaže in bioplina
• Hibrid s konstantnimi pridelki zrnja, brez bolezni in 

toksinov

Sinonim sigurnosti, zanesljivosti in tradicije

P3456
Disponível com as tecnologias:

P3456H
P3456VYH

· Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
complexo de Mancha-branca

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

50-60 NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Precocidade com alto potencial 
produtivo

· Alta estabilidade produtiva
· Excelente resposta ao manejo
· Boa adaptação em Terras Altas e 
Baixas

Pontos fortes

09

Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

Agrisure® e Agrisure Viptera® são marcas registradas utilizadas sob licença da Syngenta Group Company
A tecnologia Agrisure® incorporada nessas sementes é comercializada sob licença da Syngenta Crop ProtectionAG.
Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
YieldGard® é marca registrada utilizada sob licença da Monsanto Company.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII

P9721 
FAO 390 

trda zobanka, silaža, 
zrnje, bioplin

Primernost za setev glede na tla
Mokra, hladna tla Srednja Suha, peščena tla

Priporočilo za setev zrn/ha
Suha zemljišča do 80.000

Mokra zemljišča do 85.000

NASVET PRIDELOVALCEM: 

P9721 predstavlja rešitev za vsako slovensko 
kmetijo in sicer na vzhodu za zrno, na zahodu 
pa za silažo.

P3779
Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII
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Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

P3779
Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII
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Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

• P9721 dosega stabilne pridelke zrnja in silaže v 
srednje pozni skupini

• Odlikuje ga čvrsto steblo in močan koreninski sistem
• Spada med višje robustne hibride z odličnim 

agronomskim paketom
• Odličen »Stay Green« efekt omogoča daljši razpon 

siliranja 
• Toleranca na pomembnejše bolezni  
• Hibrid je v tesni povezavi ter 

dopolnjuje in zamenjuje PR37N01

Vrhunska kvaliteta silaže

VISOK 
PRIDELEK

VISOKA TOLERANCA 
NA SUŠO

VISOK 
PRIDELEK

“STAY GREEN”
HIBRID

“STAY GREEN”
HIBRID

PRIDELEK SILAŽE v letu 2018
Lokacija

Pridelek 
svež kg/ha

Suha 
snov %

Pridelek 
SS  kg/ha

Pridelek 
mleka l/ha

Andrej Pirc, Rudnik 54.815 55,3 30.313 65.196

Jožef Lukač, Bakovci 60.842 46,6 28.352 61.101

Darko Gomboc, Gerlinci 57.440 49,1 28.203 63.215

Anton Zorko, Škedenj 58.143 48,3 28.083 62.329 

Peter Orthaber, Sp. Polskava 61.533 44,3 27.259 59.703

PRIDELEK ZRNJA v letu 2018
Lokacija

Pridelek 
svež kg/ha

Vlaga 
%

Pridelek suh 
kg/ha

Dohodek 
EUR*

Franc Kavšek, Škrjanče 17.038 19,1 16.027 2.029

Miha Janhar, Lahovče 17.154 22,8 15.399 1.945

Sašo Peček, Žepovci 15.724 18,9 14.828 1.877

Matjaž Perme, Praproče 16.333 23,2 14.586 1.842

*ob ceni 110,00 EUR za tono vlažne koruze  pri 25 % vlagi

VISOKA VSEBNOST 
ENERGIJE V SILAŽI

VISOKA VSEBNOST 
ENERGIJE V SILAŽI
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P3456
Disponível com as tecnologias:

P3456H
P3456VYH

· Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
complexo de Mancha-branca

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

50-60 NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Precocidade com alto potencial 
produtivo

· Alta estabilidade produtiva
· Excelente resposta ao manejo
· Boa adaptação em Terras Altas e 
Baixas

Pontos fortes

09

Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

Agrisure® e Agrisure Viptera® são marcas registradas utilizadas sob licença da Syngenta Group Company
A tecnologia Agrisure® incorporada nessas sementes é comercializada sob licença da Syngenta Crop ProtectionAG.
Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
YieldGard® é marca registrada utilizada sob licença da Monsanto Company.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII

P7054
FAO 180 

trda zobanka, zrnje, 
silaža bioplin

Primernost za setev glede na tla
Mokra, hladna tla Srednja Suha, peščena tla

Priporočilo za setev zrn/ha
Suha zemljišča do 90.000

Mokra zemljišča do 100.000

NASVET PRIDELOVALCEM: 

Preizkušen hibrid za setev po žetvi ječmena in 
ozimne oljne ogrščice.

P3779
Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII
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Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

P3779
Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII

08

Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

• Daleč najranejši hibrid v Sloveniji
• Trda zobanka, ki dosega fiziološko zrelost tudi ob 

setvi po ječmenu in ogrščici
• Zgoden hibrid, ki se priporoča za višje ležeča 

območja
• Ima  izredno hiter mladostni razvoj
• Značilnost P7054 je zgodnje svilanje in metličenje
• Sama setvena norma je višja od ostalih hibridov

100 dnevni hibrid

P3456
Disponível com as tecnologias:

P3456H
P3456VYH

· Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
complexo de Mancha-branca

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

50-60 NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Precocidade com alto potencial 
produtivo

· Alta estabilidade produtiva
· Excelente resposta ao manejo
· Boa adaptação em Terras Altas e 
Baixas

Pontos fortes

09

Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

Agrisure® e Agrisure Viptera® são marcas registradas utilizadas sob licença da Syngenta Group Company
A tecnologia Agrisure® incorporada nessas sementes é comercializada sob licença da Syngenta Crop ProtectionAG.
Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
YieldGard® é marca registrada utilizada sob licença da Monsanto Company.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII

P8567
FAO 300 

trda zobanka, zrnje, 
silaža

Primernost za setev glede na tla
Mokra, hladna tla Srednja Suha, peščena tla

Priporočilo za setev zrn/ha
Suha zemljišča do 80.000

Mokra zemljišča do 90.000

NASVET PRIDELOVALCEM: 

P8567 omogoča najranejše žetve z najnižjo 
vlago ter dobrim pridelkom in je namenjen za 
naknadne setve.

P3779
Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII
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Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

P3779
Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII

08

Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

• Trda zobanka z izredno nizko vlago in superiornim 
pridelkom

• Izreden mladostni razvoj hibrida, zato se lahko seje 
v hladna tla

• Hibrid z odličnim agronomskim paketom in stabilnimi 
pridelki

• Omogoča izredno rane žetve, ker hitro sprošča vlago
• Zrnje je odlične kvalitete in brez bolezni
• Ob setvi v DTM in TDM hibrid dozori 

z normalno žetveno vlago
• V svoji zrelostni skupini P8567 

najhitreje sprošča vlago

Ekonomika - nizka vlaga in odličen pridelek

PRIDELEK ZRNJA v letu 2018
Lokacija

Pridelek 
svež kg/ha

Vlaga 
%

Pridelek suh 
kg/ha

Dohodek 
EUR*

Robert Matjašec, Velika Polana 16.079 16,2 15.667 1.987

Martin Marčec, Obrež 16.264 21,1 14.921 1.887

Alojz Sabo, Gor. Slaveči 15.306 17,1 14.754 1.870

Jeruzalem Ormož SAT d.o.o., Ormož 15.206 17,1 14.658 1.858

*ob ceni 110,00 EUR za tono vlažne koruze  pri 25 % vlagi

HITER 
MLADOSTNI 

RAZVOJ

HITRO 
SPROŠČANJE 

VLAGE

HITRO 
SPROŠČANJE 

VLAGE

VISOK 
PRIDELEK

HITER 
MLADOSTNI 

RAZVOJ
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P3456
Disponível com as tecnologias:

P3456H
P3456VYH

· Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
complexo de Mancha-branca

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

50-60 NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Precocidade com alto potencial 
produtivo

· Alta estabilidade produtiva
· Excelente resposta ao manejo
· Boa adaptação em Terras Altas e 
Baixas

Pontos fortes

09

Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

Agrisure® e Agrisure Viptera® são marcas registradas utilizadas sob licença da Syngenta Group Company
A tecnologia Agrisure® incorporada nessas sementes é comercializada sob licença da Syngenta Crop ProtectionAG.
Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
YieldGard® é marca registrada utilizada sob licença da Monsanto Company.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII

PR38Y34
FAO 320

poltrdinka, zrnje
silaža, bioplin

Primernost za setev glede na tla
Mokra, hladna tla Srednja Suha, peščena tla

Priporočilo za setev zrn/ha
Suha zemljišča do 80.000

Mokra zemljišča do 85.000

NASVET PRIDELOVALCEM: 

Poltrdinka za vso Slovenijo, ki jo odlikuje  
kvalitetno zrnje s hitrim sproščanjem vlage in 
odlična silaža v naknadnih setvah.

P3779
Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII
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Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

P3779
Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII

08

Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

• Najbolj razširjena poltrdinka v Sloveniji, z visokim in 
kvalitetnim pridelkom

• Uspeva na srednje težkih tleh z urejenim vodno-
zračnim režimom

• Hibrid s hitrim mladostnim razvojem in 
heliotropizmom

• V naknadnih setvah je namenjen tudi za silažo cele 
rastline

• Dobra reakcija v hladnih pogojih rasti
• PR38Y34 ima kvalitetno zrno, ki je 

primerno za prašičerejo in perutnino

Bel storž in pokončni listi

P3456
Disponível com as tecnologias:

P3456H
P3456VYH

· Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
complexo de Mancha-branca

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

50-60 NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Precocidade com alto potencial 
produtivo

· Alta estabilidade produtiva
· Excelente resposta ao manejo
· Boa adaptação em Terras Altas e 
Baixas

Pontos fortes
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Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

Agrisure® e Agrisure Viptera® são marcas registradas utilizadas sob licença da Syngenta Group Company
A tecnologia Agrisure® incorporada nessas sementes é comercializada sob licença da Syngenta Crop ProtectionAG.
Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
YieldGard® é marca registrada utilizada sob licença da Monsanto Company.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII

PR37F73 
FAO 410 

zobanka,bioplin, 
silaža, zrnje

Primernost za setev glede na tla
Mokra, hladna tla Srednja Suha, peščena tla

Priporočilo za setev zrn/ha
Suha zemljišča do 80.000

Mokra zemljišča do 85.000

NASVET PRIDELOVALCEM: 

PR37F73 priporočamo za silažo cele rastline 
po vsej Sloveniji, na vzhodu pa tudi kot hibrid 
v proizvodnji zrna.

P3779
Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII
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Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br
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Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII
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Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

• TOP silaže po pridelku in kvaliteti v sušnih letih
• Zaradi počasnejše rasti ga je potrebno sejati v 

toplejša tla
• Ne polega, ker ima čvrsto steblo
• Hibrid ima poudarjen »Stay Green« efekt
• Na storžu je večje število vrst zrnja
• Silaža ima visoko energetsko vrednost z odlično 

prebavljivostjo

Silaža lahkih tal

“STAY GREEN”
HIBRID

“STAY GREEN”
HIBRID

PRIDELEK SILAŽE v letu 2017
Lokacija

Pridelek 
svež kg/ha

Suha 
snov %

Pridelek 
SS  kg/ha

Pridelek 
mleka l/ha

Edi Leskovar, Skrblje 58.762 45,1 26.502 58.815

Anton Gorjanc, Šenčur 56.286 46,8 26.342 58.214

Jože Avguštin, G. Vas pri Retečah 55.707 45,1 25.124 54.254

Ivan Hrga, Dragovič 59.722 40,3 24.068 53.640

Matej Karlo, Radvenci 61.749 36,1 22.292 47.776

Rezultati so iz leta 2017!

PRIDELEK ZRNJA v letu 2018
Lokacija

Pridelek 
svež kg/ha

Vlaga 
%

Pridelek suh 
kg/ha

Dohodek 
EUR*

Martin Marčec, Obrež 14.954 20,1 13.893 1.758

Robert Matjašec, Velika Polana 14.128 16,5 13.717 1.739

Jeruzalem Ormož SAT d.o.o. 13.643 15,9 13.342 1.692

Robert Dajčman, Dragučova 14.224 19,5 13.314 1.685

*ob ceni 110,00 EUR za tono vlažne koruze  pri 25 % vlagi

HITER 
MLADOSTNI 

RAZVOJ

“STAY GREEN”
HIBRID

“STAY GREEN”
HIBRID

VISOKA TOLERANCA 
NA SUŠO

VISOKA VSEBNOST 
ENERGIJE V SILAŽI
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Vse seme je tretirano z osnovnim fungicidom Maxim XL. Dodatno ponujamo seme tretiramo z Mesurolom kot odvračalom 
za ptice (tretirano 1 liter/100 kg) in “Pioneer Premium Seed Treatment”, v kombinaciji Sonido + Korit in ga je potrebno 
naročiti v vaši trgovini.

“Premium Seed Treatment” je seme, tretirano z insekticidom proti talnim škodljivcem in z 
odvračalom za ptice. Seme s to oznako je najvišje kaljivosti in kvalitete in daje pridelovalcu ga-
rancijo za odličen vznik in rast. Seme “Premium Seed Treatment” je potrebno predhodno naročiti 
v vaši trgovini.

Vsi rezultati in ocene so pridobljeni na osnovi opazovanj in merjenj naše agronomske službe v Sloveniji, so okvirni ter se lahko zaradi ekstremnih 
pogojev spreminjajo. Ocene so podane vedno znotraj zrelostnih skupin. Primerjajte samo znotraj skupine.

LASTNOSTI IN UPORABA HIBRIDOV
SKUPINA ŠAMPIONI ELITNI HIBRIDI PIONEER KVALITETA

HIBRIDI
P
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P
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37
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3

CRM 92 95 96 95 98 97 99 100 112 91 90 93 94 98 102 118 70 89 86 98 99

Zrelostni razred 340 350 360 370 380 390 400 410 550 300 320 320 340 390 430 690 180 300 320 390 410

Tip zrna Z TZ TZ TZ TZ Z Z TZ TZ TZ T Z TZ TZ Z Z TZ TZ PT TZ Z

PR
ID

EL
EK Zrnje 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 8 9 8 9 8

Silaža 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 9 9 9 9 8 8 9 9 9

LA
ST

NO
ST

I

Mladostni 
razvoj 6 7 6 7 7 7 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 5

Toleranca 
na sušo AQ AQ AQ 7 8 7 AQ AQ AQ 7 6 AQ 7 8 AQ 6 6 7 6 7 8

Sproščanje 
vode iz zrnja 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 6 7 7 6 6 6 7 7 6 7 6

UP
OR

AB
A

Suho zrnje +++ +++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ ++++ ++++ +++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

Silaža cele 
rastline

++++ +++ +++ ++++ +++ ++++ +++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

Siliranje 
zrnja

+++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ +++ +++ +++

DO
DA

TN
O 

TR
ET

IR
AN

JE

“Premium 
Seed 
Treatment”

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Odvračalo 
za ptice ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PR
IP

OR
OČ

IL
O 

ZA
 S

ET
EV

Suha 
zemljišča
(1.000 zrn/ha)

80 80 80 80 80 80 80 80 75 80 80 80 80 80 80 75 90 80 80 80 80

Mokra
zemljišča
(1.000 zrn/ha)

85 85 85 85 85 85 85 85 80 90 90 85 90 85 80 80 100 90 85 85 85
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PREDNOST UPORABE PIONEER DODATKOV ZA SILIRANJE
Kaj so najpomembnejše prednosti in koristi uporabe Pioneer dodatkov?
1. Izboljšan fermentacijski profil

• Nizek pH.
• Optimalno razmerje organskih kislin (mlečna : ocetna = 3 : 1)

2. Izboljšanje kvalitete beljakovin
• Zmanjšanje dela amonijskega dela dušika (najpomembnejši v silaži trav in lucerne)

3. Izboljšanje prebavljivosti vlaknine in škroba
• Najpomembnejše za večjo proizvodnost živali iz silaž 
• Največja prednost  Pioneer FT proizvodov (Fiber Technology) 

4. Povečana konsistentnost in aerobna stabilnost
• Izboljšanje kvalitete silaže ob odvzemu in povečana ješčnost
• Najpomembnejša prednost  Pioneer proizvodov, ki  vsebujejo seve L. buchneri.

5. Povečana učinkovitost krmljenja in proizvodnost živali
• Dokazano v laboratorijih in na poskusih s krmljenjem živali
• Proizvodnost živali kaže 10:1 donosnost naložbe

Vsako siliranje je naravna konzervacija hrane ne glede 
katerega izvora je. Sredstvo konzervacije je mlečna kislina, 
ki nastane s pomočjo mlečnokislinskih bakterij na biološki 
način. 

Da bi zagotovili pravilno vretje silaže, mora biti minimalno  
1x105 (100.000) mlečno kislinskih bakterij na gram krme.
Na žalost v naravi ni zadostnega števila mlečnokislinskih 
bakterij. Glede na raziskave, ki so bile narejene, je dokazano, 
da je le 1 do 20 % take krme z zadostnim številom bakterij. To 
dejstvo želi Pioneer spremeniti z uporabo dodatkov za siliranje.
Pioneer dodatki za siliranje so prilagojeni silažam in vsebujejo 
žive mlečnokislinske bakterije, shranjene s posebnim 
postopkom (liofilizacija). Ob postopku siliranja bakterije, ki 
so bile dodane zrezani silirni masi, dobijo vlago in hranila. S 
tem se začnejo hitro množiti in začnejo fermentirati sladkor v 
mlečno kislino ter preprečujejo množitev škodljivih mikrobov 
(Coli bakterije in Klostridije) s hitrim padcem pH v masi.

Edinstven način delovanja. Odklene vlaknino, sprosti energijo.
Kaj je FT tehnologija? 
”Filber Technology” je nova znanstvena platforma, ki prinaša višjo prebavljivost vlaknine in boljšo ter bolj stabilno in kvalitetno silažo.
Proizvodi FT vsebujejo izbrane patentirane soje Lactobacilus buchneri, ki proizvajajo specifične encime, se množijo v silosu in trgajo 
vlakninske vezi.

Kako FT tehnologija deluje?
Faza 1 – Posebno izbrane bakterije soja Lactobacillus buchneri sprostijo izbran encim v  času fermentacije (slika 1), ki je sposoben 
pretrgati ligninske vezi v celičnih stenah (slika 2). S tem se značilno poveča prebavljivost celičnih sten.
Faza 2 – Pretrgane ligninske vezi so bolj prebavljive s pomočjo vampnih bakterij, (slika 3)  s tem pa se poveča prebavljivost polisaharidov.

APPLI-PRO®EZ  

• V primerjavi z 
Basic (2 l/t) in 
minimalnim 
dozirnim sistemom 
(10 ml/t ) je njegovo 
doziranje 40 ml/t
• Priporočilo: za 
manjše silažne 
kombajne in za 
samo nakladalne 
prikolice

APPLI-PRO®SLV C500 – 
najbolj razširjen 
• Minimalni dozirni sistem: 10 ml/t
•Preizkušen sistem s 
5 l ali 20 l 
rezervoarjem (4000 v 
Evropi)
•Priporočljiv za 
normalne / visoke 
zmogljivosti: veliki 
samohodni silažni 
kombajni

APPLI-PRO®SLV INTELL 
• Minimalni dozirni sistem: 10 ml/t
• Inovativni sistem z visoko zmogljivostjo s 5 l ali 
20 l rezervoarjem
• Priporočljiv za velike 
samohodne silažne 
kombajne, ki imajo 
sistem prikazovanja 
pridelka
• Potrebna je 
dokumentacija o 
opravilih in delu
• Za inovativne 
kmetije z zaprtim 
sistemom servisnih 
storitev

NOVO NOVO
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Dodatki za siliranje

11CFT
za koruzno silažo

11CFT vsebuje izbrane patentirane soje Lactobacilus 
buchneri, ki proizvajajo specifične encime, ki se v 
silaži dodatno razmnožujejo in to razmnoževanje še 
dodatno razgrajuje vlaknino, tako da: 

• pospešuje proces vrenja ter zagotavlja hiter 
padec pH in s tem pomaga ohraniti pomembna 
hranila,
• poveča stabilnost silaže ter vzpostavi optimalno 
kislinsko razmerje v silažah, ki zavirajo razvoj 
kvasovk in plesni v silaži,
• poveča aerobno stabilnost silaže in zmanjša 
aerobne izgube.

Prednost uporabe 11CFT:
• Boljša ješčnost od 4 do 14 %*
• Višja mlečnost do 3,4 l/dan po kravi*
• Za 7 % boljša prebavljivost vlaknine in celičnih 
sten, kar je dosti več kot so razlike med hibridi
• Boljša aerobna stabilnost in manj kvarjenja 
silaže kot je poznano pri prvi generaciji Buchneri 
dodatkov Pioneer 11C33
• Za 8,9 % boljši prirast na tono zaužite silaže*.

*Vir: Kmetijska zbornica, Spodnja Saška, Nemčija 05/2008

11GFT
Za travno silažo

Podoben način delovanja kot pri 11CFT s tem, da so 
izbrane bakterije, ki delujejo na travni silaži in prav 
tako režejo vlakninske vezi s pomočjo encima, ki ga 
ustvarjajo v silosu in s tem povečujejo krmno vrednost 
travne silaže.
Prednost uporabe 11GFT:

• Hiter padec pH kar je v začetku vrenja zelo 
pomembno
• Občutno višja ješčnost v poskusih
• Boljša aerobna stabilnost 52 ur v primerjavi s 
kontrolo
• Višja energetska vrednost NEL
• Višja prebavljivost vlaknine
• Višja proizvodnost živali

ZA KORUZNO
SILAŽO

ZA TRAVNO 
SILAŽO IN ŽITA

11CH4
za bioplinarne
Edinstven dodatek.

Edinstven na svetu. Povečuje dostopnost vezane 
energije in s tem poveča prinos metana za 8 % v 
primerjavi z ostalimi dodatki za siliranje, ki vsebujejo 
mlečno kislinske bakterije. Dokazan na velikem številu 
praktičnih poskusov v Nemčiji in tudi v Sloveniji. Več 
informacij glede tega revolucionarnega dodatka vam 
predstavimo osebno.

ZA BIOPLIN

11B91
Za siliranje vlažnega zrnja in za 
siliranje storžev koruze 

Prednosti:
• Višja kvaliteta silaže, boljša kislinska sestava, 
    nizek pH.
• Manjše izgube suhe snovi ob siliranju za min. 3%.
• Višja aerobna stabilnost, manjše gretje.
• Manj kvarjenja silaže (plesnenja).
• Vsebuje “deklorinator”, možna uporaba 
   klorirane vode.
• Ni koroziven in ni toksičen.
• Edini silirni dodatek v Sloveniji za preprečevanje 
   gretja silaže iz vlažnega zrnja ali storžev.

ZA VLAŽNO 
KORUZNO ZRNJE
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• PR91M10 ima visoko kakovostno zrno z visoko 
vsebnostjo beljakovin in s svetlim popkom

• Prenaša visoko gostoto sklopa in se dobro 
prilagaja manjšim med vrstnim razdaljam

• Sorta je poznana po zelo dobrem razraščanju in 
nastavlja 3 - 4 poganjke

• Zelo hiter mladostni razvoj in visoka toleranca v 
skladiščenju

• Visoka toleranca na Phytophtoro - plesen in 
Diaportho - ožig

• Zelo hitra defoliacija v času zorenja z 
zadrževanjem in ne odpiranjem strokov

• V samem stroku se nahajajo 3 ali 4 lepo razvita 
zrna

• PR91M10 je srednje pozna zrelostna skupina z 
zelo hitrim in enakomernim dozorevanjem zrnja

• Žetev je enostavna, ker ima višje nastavljene 
stroke nad zemljo in ni žetvenih izgub

Soja P3456
Disponível com as tecnologias:

P3456H
P3456VYH

· Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
complexo de Mancha-branca

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

50-60 NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Precocidade com alto potencial 
produtivo

· Alta estabilidade produtiva
· Excelente resposta ao manejo
· Boa adaptação em Terras Altas e 
Baixas

Pontos fortes
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Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

Agrisure® e Agrisure Viptera® são marcas registradas utilizadas sob licença da Syngenta Group Company
A tecnologia Agrisure® incorporada nessas sementes é comercializada sob licença da Syngenta Crop ProtectionAG.
Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
YieldGard® é marca registrada utilizada sob licença da Monsanto Company.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII

PR91M10 

Priporočilo za setev zrn/ha

Lahka tla od 350.000 
do 400.000

Srednje do 
težka tla

od 400.000 
do 450.000

Pioneer soja PR91M10 ima visoko kakovostno 
zrno. Pioneer soja PR91M10 je ena izmed redkih 
v Sloveniji, ki se lahko seje s koruzno sejalnico, 
z medvrstno razdaljo 70 cm. Setveni sklop 
na hektar je lahko nekoliko nižji, celo okrog 
350.000 semen na hektar. S takim sklopom 
in s tem načinom setve se dosegajo enaki ali 
celo višji pridelki suhega zrnja na hektar.  Naša 
opažanja in izkušnje govorijo, da se PR91M10 
najboljše odzove takemu načinu setve s 
tem sklopom, saj se lepo razveji in prekrije 
zemeljsko površino ter konkurira plevelom. 
Tudi žetev je enostavnejša, zdravstveno stanje 
same sorte PR91M10 pa je odlično.

NASVET PRIDELOVALCEM: 

P3779
Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII
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Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

LucernaP3456
Disponível com as tecnologias:

P3456H
P3456VYH

· Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
complexo de Mancha-branca

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

50-60 NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Precocidade com alto potencial 
produtivo

· Alta estabilidade produtiva
· Excelente resposta ao manejo
· Boa adaptação em Terras Altas e 
Baixas

Pontos fortes
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Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

Agrisure® e Agrisure Viptera® são marcas registradas utilizadas sob licença da Syngenta Group Company
A tecnologia Agrisure® incorporada nessas sementes é comercializada sob licença da Syngenta Crop ProtectionAG.
Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
YieldGard® é marca registrada utilizada sob licença da Monsanto Company.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII

PR57Q53 • Prilagodljiva sorta za slovenska tla z zagotovilom 
visoko kvalitetne krme

•  Košnja od aprila do oktobra
•  Odlična zimska toleranca in odpornost na glavne 

bolezni  (antroknoza in fitoftora)
•  Izjemen potencial rodnosti
•  Dosega pridelke na zelo visoki ravni – višje od vseh 

ostalih sort v Sloveniji
•  Ima 6-7 stranskih poganjkov z močno razvitim in 

obstojnim listjem
•  Močan koreniski sistem in zmožnost hitre 

regenaracije

Priporočilo za setev
Setvena norma: 20 – 25 kg / ha

Pakiranje: 25 kg = 1 vreča

• Setev konec marca do začetka 
septembra

• Priprava tal mora biti izredno dobra
• Setvena globina: 1-2 cm
• Po setvi potrebno valjanje, še posebno 

ob suhem vremenu
• Temperatura tal ob setvi mora biti 

najmanj 6° C
• Sprememba kolobarja: po 4 - 5 letih

 √ Lucerna je stročnica, ki veže dušik s 
pomočjo Rhizobium bakterije iz zraka.

 √ Najbolje uspeva pri nevtralnem pH.
 √ Košnjo, je potrebno opraviti pred 

cvetenjem, ker je takrat največ hranilnih 
snovi (ne čakati do cvetenja).

 √ Lucerna vsebuje relativno veliko količino 
beljakovin

 √ Vsebuje veliko Beta-Karotena, ki je zelo 
dober za plodnost goveda

 √ Pioneer seme lucerne je inokulirano, ki 
zagotavljaja odličen pridelek silaže in senaže.

NASVET PRIDELOVALCEM: 

P3779
Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII
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Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

P3779
Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII
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Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

Visoki pridelki najvišje kakovosti in 
odlično zdravstveno stanje

zrelostna skupina:
od 0 do 00

22



Spoštovani pridelovalci koruze!

Minilo je eno leto od nastanka našega novega podjetja. Ne 
glede na vse spremembe je v letu 2019, kar nekaj novih hibridov 
Pioneer. Zelo pomembno vlogo na tržišču bosta odigrala 
hibrida P9363 FAO 370 in P9757 FAO 390, ki sta v poskusni 
mreži pokazala izjemen potencial rodnosti. Hibrid P9048 pa 
je nova trdinka za mlinsko industrijo, ki je s tako kvaliteto na 
slovenskih njivah do sedaj še ni bilo.

Poskusna mreža, ki jo imamo zgrajeno v Sloveniji nudi veliko 
podporo za odbiro primernih hibridov za vsako kmetijo v 
Sloveniji. Tako je bilo v zadnjem letu posejanih 52 silažnih 
poskusov in 100 poskusov za zrnje ter 2 IMPACT – znanstvena 
poskusa, ki so v taki obliki edini poskusi v Sloveniji. Tudi 
poskusi ozimne oljne ogrščice (10 lokacij v zadnjem letu)  nam 
pomagajo, da dobimo s pomočjo rezultatov pomembne podatke 
pri svetovanju strankam kateri hibrid gre na kakšno njivo.

Kljub temu, da je v letu 2018 bilo v spomladanskem času precej 
padavin in kasnejša setev koruze, poleti pa vročinski val, je bila 
jesen ugodna za spravilo tako silaže kot tudi zrnja. Predvsem s 
kvaliteto in dobrim zdravstvenim stanjem ter visokim pridelkom 
dobivamo od vas, strank, pozitivne povratne informacije.

Zato vedno gledamo na to, da vam, uporabnikom naših 
proizvodov, ponudimo najboljše. Med drugim je strategija 
našega novega podjetja, da je stranka na prvem mestu in da 
mora biti zadovoljna. Vaše zadovoljstvo nam pomeni največ 
in zato nas veseli, da nas v tako velikem številu obiskujete na 
naših zimskih predavanjih pozimi, na sejmih spomladi in poleti 
ter na dnevih polja in silažnih dnevih v jesenskem času. 

Zahvaljujemo se vam na izkazanem zaupanju, ki ga bomo v 
letih, ki so pred nami, še okrepili.

Robert Matjašec

• Konvencionalni hibrid s progastim zrnjem za ptičjo 
prehrano

• Visoka potencialna rodnost
• Ker ima nižjo vsebnost olja, je prav primerna za ptičjo 

hrano
• Visok pridelek z velikim pisanim zrnjem
• Hibrid zgodnje zrelosti
• Srednje visoka rastlina, ki je odlične stabilnosti
• Dobra toleranca na sušo
• Uporaba fungicida pozitivno vpliva na povečanje 

pridelka in izboljša zdravstveno stanje rastline

P3779
Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII
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Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

Pisana, za ptice

Priporočilo za setev zrn/ha

Suha zemljišča do 60.000

Mokra zemljišča do 65.000
NASVET PRIDELOVALCEM: 

P3779
Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII
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Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

P64BB01 je progasta sončnica, namenjena za ptičjo hrano.

• Srednje visoka rastlina
• Hiter mladostni razvoj
• Visoka rodnost
• Odlična stabilnost
• Visoka toleranca na bolezni

P3779
Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII
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Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

Visoko oljna sončnica 

     NASVET PRIDELOVALCEM: 

P3779
Disponível com a tecnologia:

P3779H · Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
Turcicum

· Evitar áreas com histórico de 
enfezamentos

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

NR NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

55-65 55-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 60-65 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Potencial produtivo com 
estabilidade 

· Excelente resposta ao manejo
· Excelente desempenho em Terras 
Baixas

Pontos fortes

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII
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Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

P64HH98 je visoko oljna sončnica z visokim 
pridelkom in veliko količino izboljšanega olja.

Priporočilo za setev zrn/ha

Suha zemljišča do 60.000

Mokra zemljišča do 65.000

P3456
Disponível com as tecnologias:

P3456H
P3456VYH

· Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
complexo de Mancha-branca

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

50-60 NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Precocidade com alto potencial 
produtivo

· Alta estabilidade produtiva
· Excelente resposta ao manejo
· Boa adaptação em Terras Altas e 
Baixas

Pontos fortes
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Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

Agrisure® e Agrisure Viptera® são marcas registradas utilizadas sob licença da Syngenta Group Company
A tecnologia Agrisure® incorporada nessas sementes é comercializada sob licença da Syngenta Crop ProtectionAG.
Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
YieldGard® é marca registrada utilizada sob licença da Monsanto Company.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII

Sončnice
P64HH98

VISOKA VSEBNOST 
OLJA

P3456
Disponível com as tecnologias:

P3456H
P3456VYH

· Evitar plantio de milho sobre milho
· Evitar áreas de baixa fertilidade e 
compactadas

· Monitorar áreas com histórico de 
complexo de Mancha-branca

Recomendações

Tolerado Não RecomendadoPreferencialLegendas:

Posicionamento Técnico

CEDO NORMAL TARDIO

50-60 NR NR

ALTITUDE

ÉPOCA DE PLANTIO

POPULAÇÃO DE
PLANTAS

(MIL PL/HA)

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

60-65 55-60 NR

CEDO NORMAL TARDIO

Terras Baixas < 700m Terras Altas > 700mSul

Março 2014: Observou-se em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) a redução na suscetibilidade e a resistência à proteína (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®). 
Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® para verificar se resistência à lagarta-do-cartucho foi identificada em sua região e se informar sobre as Melhores 
Práticas no Manejo Integrado de Pragas. 

· Precocidade com alto potencial 
produtivo

· Alta estabilidade produtiva
· Excelente resposta ao manejo
· Boa adaptação em Terras Altas e 
Baixas

Pontos fortes

09

Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da DuPont 
Pioneer da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

Agrisure® e Agrisure Viptera® são marcas registradas utilizadas sob licença da Syngenta Group Company
A tecnologia Agrisure® incorporada nessas sementes é comercializada sob licença da Syngenta Crop ProtectionAG.
Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred.
Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC.

LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer.
YieldGard® é marca registrada utilizada sob licença da Monsanto Company.
As marcas com ®, TM ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2016 PHII

VISOK PRIDELEK

P64BB01

VISOK PRIDELEK
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Selektivni herbicid za zatiranje enoletnega in tudi večletnega ozkolistnega 
in širokolistnega plevela v koruzi za zrnje in koruzi za silažo.
Način delovanja: 
Aliseo plus je kombiniran selektivni herbicid iz skupine sulfonil sečninskih herbicidov in benzojske kisline za zatiranje 
enoletnega in večletnega ozkolistnega ter širokolistnega plevela v koruzi za zrnje in koruzi za silažo. Tretira se po 
vzniku koruze, ko ima koruza 2 do 6 razvitih listov, enoletni pleveli 2-4 lista in večletni višine 10-15 cm. V plevelne rastline 
penetrira že v roku 6 ur, prvi simptomi odmiranja plevelov pa se pričnejo kazati po 7 dneh. Popolno odmiranje plevelov 
nastopi po 14 dneh. Toplo in vlažno vreme pospeši njegovo delovanje, prav tako tudi dodajanje močil.

Učinkovina: nikosulfuron 92 g/kg + rimsulfuron 
23 g/kg + dikamba 550 g/kg
Formulacija: močljiva zrnca (WG)

Uporaba:
ALISEO PLUS se uporablja v odmerku 350-440 g/ha ob uporabi 200 -400 l vode na ha. Delovanje sredstva ALISEO 
PLUS se izboljša z dodatkom močila TREND 90 v 0,1% koncentraciji.

Spekter delovanja:

Dobro zatira v odmerku 330 g/ha z dodatkom močila:
ozkolistne plevele: ljulke (Lolium spp.), proso (Panicum sp.), enoletno latovko (Poa annua), navadni oves (Avena spp.), muhviče (Setaria 
spp.) in divji sirek (Sorghum halepense);

širokolistne plevele: ščire (Amaranthus spp.), navadno lobodo (Atriplex patula), navadno ogrščico (Brassica napus), navadni plešec 
(Capsella bursa-pastoris), navadno rosnico (Fumaria officinalis), kamilice (Matricaria sp.), slizek (Melandrium sp.), navadni nefrolepsis 
(Mercurialis annua), ščavjelistno dresen (Polygonum lapathifolium), breskovo dresen (Polygonum persicaria), njivsko redkev (Raphanus 
raphanistrum), njivsko gorjušico (Sinapis arvenis), navadno zvezdico (Stellaria media), njivski mošnjak (Thlaspi arvense) in jetičnik 
(Veronica sp.).

Dobro zatira v odmerku 440 g/ha z dodatkom močila:
ozkolistne plevele: srakonje (Digitaria spp.), kostrebo (Echinachloa spp.);

širokolistne plevele: belo metliko (Chenopodium album), mnogosemensko metliko (Chenopodium polyspermum) ter njivsko vijolico 
(Viola arvensis).

Zadovoljivo zatira v odmerku 440 g/ha z dodatkom močila:
ozkolistne plevele: plazečo pirnico (Elytrigia (Agropyron) repens);

širokolistne plevele: baržunasti oslez (Abutilon theophrasti), navadni plotni slak (Calystegia sepium), njivski osat (Cirsium arvense), 
plezajočo lakoto (Galium aparine), drobnocvetni rogovilček (Galinsoga parviflora), veliki trpotec (Plantago major), ptičjo dresen 
(Polygonum aviculare), navadni slakovec (Polygonum convolvulus), navadno solinko (Salsola kali), pasje zelišče (Solanum nigrum), 
škrbinke (Sonchus spp.) in bodič (Xanthium spp.).

Več informacij  dobite pri pooblaščenem zastopniku in distributerju: KARSIA, Dutovlje, d.o.o. www.karsia.si.

Aliseo®
 Plus
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Selektivni herbicid za zatiranje širokolistnih plevelov v žitih in koruzi

Način delovanja: 
Mustang 306 SE se uporablja kot sistemični herbicid in nudi popolno zaščito žit in koruze pred večino širokolistnih 
plevelov, še posebej pred plezajočo lakoto in kamilico. Že nekaj ur po aplikaciji se rast plevelov ustavi, učinek pa se vidi 
v roku 7-10 dni. Dobro deluje tudi na večletne plevele kot sta njvski slak in njivski osat. Njegovo delovanje je učinkovito 
tudi pri nižjih temperaturah, je popolnoma kompatibilen z večino FFS in foliarnimi gnojili ter ne ovira kolobarja. Mustang 
306 SE WG je dovoljen na vodovarstvenih območjih (VVO).

Učinkovina:  florasulam (6,25 g/L) + 2,4-D EHE (452,42 g/L)
Formulacija: suspenzoemulzija (SE)

Uporaba:
kot herbicid za zatiranje širokolistnih plevelov:

• v ozimni in jari pšenici ter ječmenu za zatiranje širokolistnih plevelov kot so: metlika (Chenopodium spp.), dresni 
(Polygonum spp.), navadna zvezdica (Stellaria media), drobnocvetni rogovilček (Galinsoga parviflora), navadna 
kurja črevca (Anagallis arvensis), perzijski jetičnik (Veronica persica), prava kamilica (Matricaria chamomilla), 
plezajoča lakota (Galium aparine), ptičja grašica (Vicia cracca), navadna ambrozija (Ambrosia elatior) in za 
zmanjšanje zapleveljenosti z večletnimi širokolistnimi pleveli kot sta njivski osat (Cirsium arvense) in njivski slak 
(Convolvulus arvensis) v odmerku 0,4 do 0,6 L/ha v stadiju od začetka razraščanja pa do pojava prvega kolenca 
(fenofaza 21-31 BBCH), ko imajo enoletni širokolistni pleveli 2-6 listov.

• v koruzi za zrnje in silažo za zatiranje širokolistnih plevelov kot so: metlika (Chenopodium spp.), dresni (Polygonum 
spp.), navadna zvezdica    (Stellaria media), drobnocvetni rogovilček (Galinsoga parviflora), navadna kurja 
črevca (Anagallis arvensis), perzijski jetičnik (Veronica persica), prava kamilica (Matricaria chamomilla), plezajoča 
lakota (Galium aparine), ptičja grašica (Vicia cracca), navadna ambrozija (Ambrosia elatior) in za zmanjšanje 
zapleveljenosti z večletnimi širokolistnimi pleveli kot sta njivski osat (Cirsium arvense) in njivski slak (Convolvulus 
arvensis) v odmerku 0,5-0,6 L/ha v stadiju 4-5 popolnoma razvitih listov koruze. Priporočena poraba vode: 200 - 
400 L vode /ha.

Več informacij  dobite pri pooblaščenem zastopniku in distributerju: KARSIA, Dutovlje, d.o.o. www.karsia.si.

HERBICID

Mustang™

306 SE
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Selektivni herbicid za zatiranje ozkolistnih in širokolistnih plevelov v ozimni in jari pšenici, rži in tritikali

Način delovanja: 
Pallas 75 WG se uporablja kot sistemični herbicid. Rast občutljivih vrst rastlin zaostane v nekaj urah po uporabi, vidni 
učinki pa nastopijo v nekaj dneh. Simptomi se najprej pojavijo v zgornjih meristemskih delih rastlin v obliki upočasnitve 
rasti in kloroze, ki ji sledita nekroza in propad rastline. Popolno odmrtje plevela nastopi v 2-3 tednih po aplikaciji v 
idealnih vremenskih razmerah, v primeru manj idealnih pogojev pa odmrtje lahko traja od 8 do 9 tednov. Z dodajanjem 
ustreznega močila (npr. Nu-Film) se poveča učinkovitost delovanja sredstva Pallas 75 WG na občutljive plevele v vseh 
naravnih okoliščinah. Prav tako lahko s tem izboljšamo učinkovitost delovanja na plevele, ki so zmerno občutljivi. Dodatki 
so še posebej priporočljivi v suhih vremenskih razmerah. Pallas 75 WG je dovoljen na vodovarstvenih območjih (VVO).

Učinkovina: piroksulam 75 g/L
Formulacija: močljiva zrnca (WG)

Uporaba:
Pallas 75 WG uporabljamo izključno v kombinaciji z ustreznim močilom (npr. Nu-Film v odmerku 0,1 L/ha) na ozimni in jari 
pšenici, tritikali ter rži v odmerku:

• 120 g/ha za zatiranje navadne zvezdice (Stellaria media) in navadnega plešca (Capsela bursa-pastoris);
• 160 g/ha za zatiranje jetičnikov (Veronica spp.);
• 200 g/ha za zatiranje navadnega srakoperca (Apera-spica venti), vijolic (Viola spp.) in ovsa (Avena spp.) in
•  250 g/ha za zatiranje njivskega lisičjega repa (Alopecurus myosuroides) v razvojni fazi BBCH 21-31.
Priporočena poraba vode je 200 – 400 L/ha.

Čas tretiranja: s sredstvom se tretira od fenofaze, ko imajo žita 4 razvite liste do razvojnega stadija drugega “kolenca” 
(BBCH 14-32). Sredstvo deluje posebno dobro v času, ko so ozkolistni pleveli v stadiju 3-4 poganjkov oziroma, ko imajo 
širokolistni pleveli 6-8 listov. Na dobro delovanje aktivne snovi ugodno vplivata sončna svetloba in zadostna količina 
vlage v tleh. Sredstva ne uporabljamo pri temperaturi zraka pod 5 °C oziroma ko pričakujemo, da bi temperatura v 
nočnem času padla pod ledišče.

Več informacij  dobite pri pooblaščenem zastopniku in distributerju: KARSIA, Dutovlje, d.o.o. www.karsia.si.

Pallas™ 75WG

HERBICID

26



ZA INFORMACIJE POKLIČITE NAŠEGA PROMOTORJA

1.
2.

4.

5.

6.

7.

3.

5. Vinko Jurhar
Medlog 44
3000 Celje  
GSM: 041 527 504 
vinko.jurhar@europe.pioneer.com

6. Janez Slak
Dolenji Podboršt 5
8216 Mirna Peč
GSM: 031 550 466 
janez.slak@europe.pioneer.com

7. Peter Bohinc
Zalog pri Cerkljah 8
4207 Cerklje na Gorenjskem
GSM: 031 791 483 
peter.bohinc@europe.pioneer.com

1. Gorazd Bagola    
Beznovci 4 
9265 Bodonci          
GSM: 041 330 946 
gorazd.bagola@europe.pioneer.com

2. Marko Kreft
Kutinci 6A 
9244 Sveti Jurij ob Ščavnici
GSM: 041 820 226 
marko.kreft@europe.pioneer.com

3. Kristjan Mulec
Šratovci 15
9252 Radenci
GSM: 041 374 741 
kristjan.mulec@europe.pioneer.com

4. Matjaž Brodnjak
Hajdoše 32
2288 HAJDINA
GSM: 051 605 843 
matjaz.brodnjak@europe.pioneer.com

ZAKLJUČNA ŽETEV PIONEER KORUZE 2018
podjetje JERUZALEM ORMOŽ SAT D.O.O.
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PIONEER FARMER 
KLUB 2019

Pioneer Semena Holding GmbH, Parndorf.

PSH poslovno svetovanje, Podružnica Murska Sobota
Markišavska cesta 10, 9000 Murska Sobota

Tel.: 02 521 36 20, Faks: 02 521 36 29
http://slovenia.pioneer.com

KOLIČINSKI POPUST

Kako v klub in do bonitet: 
Ob nakupu od 4 do 7 vreč Pioneer koruze prejmete v vseh večjih poslovalnicah zadrug ali kmetijskih 
trgovin Pioneer kapo. 
Ob nakupu vsaj 8 vreč pošljite, najpozneje do 31.07.2019, na naš naslov spodaj, račun o nakupu koruze 
(to je lahko kopija računa z žigom trgovine) kjer mora biti razviden vaš naslov in nagrada je vaša. Vsaka 
kmetija prejme le ene hlače, ne glede na število poslanih računov. Število paketov je omejeno.
Tisti, ki pa kupite vsaj 16 vreč in ste upravičeni do posebnega popusta, boste prejeli vrednost 
količinskega popusta na vaš TR račun, ki ga navedete na računu. 

Ob nakupu 16 vreč in več dobite še poseben popust: 1,00 EUR za vsako vrečo.

Kupite 4, 5, 6 ali 7 vreč 25 MK 
koruze in Pioneer kapa je vaša.

4,5,6 
ali 7      =>

16 x => 1 € 
ZA VSAKO 

VREČO

 x

Kupite 8 vreč 25 MK 
koruze in Pioneer hlače so vaše.

8 x =>x


