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A SEEDCORP |HO nasceu da fusão da SeedCorp e 
HO Sementes. Criada em 2013 com a estratégia de 
ser uma plataforma integrada de acesso ao mercado 
agrícola, para entregar as opções mais adequadas às 
necessidades do agricultor, a SeedCorp teve início 
com a produção e comercialização de sementes, 
no desenvolvimento de mercado e, então, em 
logística, com a construção de armazéns no Mato 
Grosso e, assim, ofertando sementes na hora que 
o agricultor precisa plantar. A HO Sementes, que 
nasceu na Argentina em 2011 e se estabeleceu no 
Brasil em 2013, tem atuação no desenvolvimento 
de germoplasma de soja na América do Sul. A 
união das duas empresas torna a SEEDCORP|HO 
uma empresa completa, presente em todas as 
etapas da cadeia, oferecendo as melhores opções 
ao produtor em toda a América do Sul.

SEEDCORP | HO
UMA PLATAFORMA INTEGRADA DE SEMENTES



*Marca registrada da Syngenta

O híbrido Galo possui o evento biotecnológico Agrisure 
Viptera 3*, que garante o melhor manejo no complexo 
de lagartas inclusive do gênero Helicoverpa, além da 
tolerância ao herbicida Glifosato. 

A melhor tecnologia BT, combinada com excelente 
sanidade foliar, qualidade do colmo, grão e raiz, além 
de um baixo fator de reprodução de nematóides faz 
do Galo uma ótima opção para sua safra e safrinha de 
milho em terras altas e baixas. 

Saiba mais sobre as vantagens do Galo:

• Melhor tecnologia BT: Agrisure Viptera 3;

• Alto potencial com estabilidade produtiva; 

• Baixo fator de reprodução de nematóides; 

• Excelente tolerância às principais doenças do 
Brasil Central; 

• Uniformidade de espigas, com tendência à 
prolificidade; 

• Excelente stay-green.

• Boa tolerância a infestações causadas pela 
cigarrinha.

GALO VIP 3
SX8832 TLTG Viptera

TECNOLOGIA QUE AUMENTA SUA SEGURANÇA.



AGRISURE VIPTERA 3 - A MELHOR 
TECNOLOGIA PARA CONTROLE DE 
LAGARTAS DO MILHO:

Lagarta do cartucho
Spodoptera frugiperda

Tolerante ao herbicida Glifosato

Lagarta da espiga
Helicoverpa Zeae

Lagarta do trigo
Pseudaletia sequax

Broca do Colmo
Diatreae sacharalis

Lagarta das vagens
Spodoptera eridania

Lagarta Rosca
Agrolis Ipsilon

Lagarta Elasmo
Elasmopalpus Lignosellus

Recomendado para terras baixas e altas do Brasil Central

Época de Plantio

Recomendado

suscetível
1

moderamente
suscetível

2
moderamente

resistente

3
resistente

4

Tolerado

Abertura Meio Fechamento

Milho Safrinha

Milho Verão

Meloidogyne javanica

Meloidogyne incognita

Pratylenchus brachyurus

RF=2,7

RF=1,8

RF=1,6

60.000 55.000 55.000

55.000 - 62.000

Podridões de Grãos
Podridões de Raiz
Puccinia sorghi

Puccinia polysora

Antracnose

Exserohilum turcicum

Diplodia

Phaeosphaeria maydis

Cercospora zeae-maydis



O PLANTIO DE REFÚGIO É A PRINCIPAL 
FERRAMENTA DO PROGRAMA DE 
MANEJO DA RESISTÊNCIA DE INSETOS
Veja as recomendações para área de refúgio:

1. Realizar monitoramento de pragas em todas as áreas. 

2. Plantar 10% da área cultivada com híbridos sem Tecnologia 
BT conforme sugestões abaixo

O principal prejuízo para o agricultor e para a agricultura é a 
perda da biotecnologia em função do manejo inadequado. A 
não utilização das áreas de refúgio pode resultar na seleção 
de populações de insetos resistentes e, consequentemente, 
perda de eficácia da tecnologia. 

Bloco: Plante uma área de refúgio na forma 
de um bloco adjacente à área BT. 

Perímetro: Plante uma área de refúgio 
convencional de até 800 metros da área BT.

Em conjunto com outra cultura: Plante 
uma área de refúgio convencional de até 
800m da área BT. 

Faixas: Plante uma área de refúgio em 
faixas. 

Pivô Central: Plante o refúgio na proporção 
recomendada pela empresa produtora da 
semente dentro da área irrigada. 

Refúgio Área BT Outra cultura



BÚFALO
A FORÇA DO CONVENCIONAL!

O Búfalo é um excelente Híbrido para plantio de safra e 
safrinha no Brasil central. Tornando-se uma opção para 
agrícultores que buscam um híbrido convencional de 
alta performance no campo. Sua estabilidade produtiva 
e defensividade garantem ao produtor excelentes 
resultados em diferentes manejos e janelas de plantio.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DO BÚFALO
• Estabilidade produtiva em diferentes níveis de 
investimento    

• Excelente opção para plantios de áreas de refúgios 

• Qualidade de grãos  

Tipo de Híbrido

Pendoamento

Altura de Planta (cm)

Inserção da espiga (cm)

Textura dos grãos

Coloração dos grãos

Empalhamento

Híbrido Simples

48-52

230

125

Semi-duro

Alaranjado

Ótimo

Características Agronômicas



PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DO BÚFALO
• Estabilidade produtiva em diferentes níveis de 
investimento    

• Excelente opção para plantios de áreas de refúgios 

• Qualidade de grãos  

RECOMENDAÇÃO PARA TERRAS 
ALTAS E BAIXAS DO BRASIL CENTRAL

REAÇÕES A DOENÇAS

suscetível
1

moderamente
suscetível

2
moderamente

resistente

3
resistente

4

Época de plantio Abertura Meio Fechamento

Milho Safrinha 60.000 55.000 55.000

Milho Verão 60.000

Puccinia sorghi

Puccinia  polysora

Exserohilum turcicum

Enfezamento do milho

Cercospora zeae-maydis

Phaeosphaeria maydis

ADOTE O MANEJO INTEGRADO DE 
PRAGAS NO MILHO:
1. Faça dessecação antecipada e, se necessário, 
utilize inseticida na dessecação.

2. Monitore pragas durante todo o ciclo.

3. Utilize o tratamento de sementes industrial

4. Utilize híbridos de milho geneticamente 
modificados para o controle de pragas.

5. Faça rotação de culturas e de princípios ativos, 
inseticidas e herbicidas.

6. Plante Refúgio e assegure a longevidade das 
tecnologias BT. 



(62) 3412 5400
Av. T-63, nº 1296, Sala 1012,
Ed. New World, Goiânia-GO

www.seedcorpho.com/

/seedcorpho


