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Representante:
Telefone:

Aponte a câmera
do seu celular para
o QR Code e confira
as boas práticas para
o cultivo de sorgo.

Com o objetivo de posicionar com maior precisão
os híbridos de sorgo disponíveis, a marca Pioneer®
agrupa as regiões onde os seus produtos apresentam
comportamento estável, dividindo a região de
safrinha em três Zonas Ambientais Homogêneas
(ZAHs): Sul, Terras Altas e Terras Baixas.
As recomendações e posicionamento técnico deste
Catálogo de Produtos podem sofrer ajustes conforme
condições particulares do ambiente, do manejo
adotado e do local a ser plantado. Por isso, consulte
o Representante Comercial da marca Pioneer® para
orientação e posicionamento local dos híbridos.

As recomendações técnicas da marca Pioneer®, incluindo
a recomendação de plantio de seus produtos, têm como
base os resultados obtidos através de estudos próprios.
Para fins de contratação de financiamento e seguro
agrícola, recomendações técnicas oficiais de plantio
devem ser consultadas nas Portarias do Zoneamento
Agrícola de Risco Climático para a cultura, publicadas
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
A marca Pioneer® e a Corteva Agriscience não poderão
ser, em hipótese alguma, responsabilizadas pelas decisões
tomadas pelo agricultor no que se refere ao cumprimento
ou não do Zoneamento Agrícola de Risco Climático, bem
como, de quaisquer normas correlatas expedidas pelas
autoridades competentes.
Não é de responsabilidade dos autores nenhum dano
direto ou indireto, relacionado ou proveniente de qualquer
ação ou omissão, resultante de qualquer informação
contida neste material. Todas as consequências advindas
de qualquer medida com base neste material são, única
e exclusivamente, de responsabilidade do leitor. Esta
publicação não poderá ser reproduzida ou transmitida, no
todo ou em parte, de qualquer modo ou por qualquer outro
meio, eletrônico ou impresso, incluindo fotocópia, gravação
ou qualquer outro tipo de sistema de armazenamento e
transmissão de informação sem prévia autorização, por
escrito, da Corteva Agriscience.
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84G05

VERÃO OUT-JAN
SAFRINHA FEV
SAFRINHA 1 A 15 MAR*

RECOMENDAÇÕES

• Estabilidade com alto teto
produtivo

• Retorno aos investimentos em
tecnologia

• Porte médio e precoce

• Ciclo superprecoce

• Monitorar H. Turcicum

• Permite integração com híbridos
de ciclo mais longo

• Exerção média e panículas
longas

Sul

ALTITUDE
ÉPOCA DE PLANTIO

PONTOS FORTES

Centro

TERRAS BAIXAS < 700 M

TERRAS ALTAS > 700 M

TERRAS BAIXAS < 700 M

TERRAS ALTAS > 700 M

NR
NR
NR

NR
NR
NR

CR
180-200
160-180

NR
180-200
160-180

Preferencial Consultar Representante Não Recomendado
*Plantios de safrinha após 15 de março devem ser consultados com o representante. Nota: Os números referem-se às indicações de população x 1.000 plantas por hectares. Verificar zoneamento agrícola do município.
Para mais informações, consulte o representante comercial da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br
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50A10

VERÃO OUT-JAN
SAFRINHA FEV
SAFRINHA 1 A 15 MAR*

RECOMENDAÇÕES

• Potencial produtivo aliado a ciclo
superprecoce

• Retorno aos investimentos em
tecnologia

• Panícula sadia, semiaberta com
coloração castanha

• Tolerância à deterioração de
grãos, permitindo colheita segura,
com qualidade de grãos
• Permite integração com híbridos
de ciclo mais longo

Sul

ALTITUDE
ÉPOCA DE PLANTIO

PONTOS FORTES

Centro

TERRAS BAIXAS < 700 M

TERRAS ALTAS > 700 M

TERRAS BAIXAS < 700 M

TERRAS ALTAS > 700 M

180-200
180-200
CR

NR
NR
NR

CR
180-200
160-180

CR
180-200
160-180

Preferencial Consultar Representante Não Recomendado
*Plantios de safrinha após 15 de março devem ser consultados com o representante. Nota: Os números referem-se às indicações de população x 1.000 plantas por hectares. Verificar zoneamento agrícola do município.
Para mais informações, consulte o representante comercial da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br
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PONTOS FORTES

RECOMENDAÇÕES

• Alto potencial produtivo

• Responsivo aos investimentos em
tecnologia

• Panícula semiaberta e coloração
castanho-escura

50A40

• Tolerância à deterioração de
grãos no campo, permitindo uma
colheita segura e com qualidade
de grãos

• Estabilidade produtiva
• Excelente sanidade foliar

• Permite integração com híbridos
de ciclo mais curto
• Segurança de produção em anos
de alta severidade de doenças
• Maior segurança em situações
adversas de clima

Sul

ALTITUDE
ÉPOCA DE PLANTIO
VERÃO OUT-JAN
SAFRINHA FEV
SAFRINHA 1 A 15 MAR*

Centro

TERRAS BAIXAS < 700 M

TERRAS ALTAS > 700 M

TERRAS BAIXAS < 700 M

TERRAS ALTAS > 700 M

200-220
180-200
CR

CR
NR
NR

CR
180-200
CR

CR
180-200
CR

Preferencial Consultar Representante Não Recomendado
*Plantios de safrinha após 15 de março devem ser consultados com o representante. Nota: Os números referem-se às indicações de população x 1.000 plantas por hectares. Verificar zoneamento agrícola do município.
Para mais informações, consulte o representante comercial da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br
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50A60

PONTOS FORTES

RECOMENDAÇÕES

• Potencial e estabilidade
produtiva

• Perfeito para integração com
híbridos de ciclo mais curto,
permitindo o escalonamento de
plantio e colheita

• Boa sanidade foliar
• Porte baixo

• Possibilita uma colheita segura

• Uniformidade de planta

• Segurança contra doenças
foliares

• Tolerância ao acamamento/
quebramento

• Retorno do capital investido

• Coloração de grãos

• Estabilidade produtiva em
situações adversas
• Tolêrancia ao estresse hídrico

Sul

ALTITUDE
ÉPOCA DE PLANTIO
VERÃO OUT-JAN
SAFRINHA FEV
SAFRINHA 1 A 15 MAR*

Centro

TERRAS BAIXAS < 700 M

TERRAS ALTAS > 700 M

TERRAS BAIXAS < 700 M

TERRAS ALTAS > 700 M

NR
NR
NR

NR
NR
NR

CR
180-200
160-180

CR
180-200
160-180

Preferencial Consultar Representante Não Recomendado
*Plantios de safrinha após 15 de março devem ser consultados com o representante. Nota: Os números referem-se às indicações de população x 1.000 plantas por hectares. Verificar zoneamento agrícola do município.
Para mais informações, consulte o representante comercial da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

7

