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A qualidade desde o plantio e os melhores resultados na 
colheita estão no DNA das sementes do milho Advanta.

Catálogo
de Milho



NO CAMPO, TEMOS TRÊS COMPROMISSOS: 
A CIÊNCIA, A TECNOLOGIA E VOCÊ.
A Advanta é uma empresa de sementes do grupo UPL que atua junto ao agricultor, entendendo suas 
necessidades e oferecendo soluções específicas para o máximo desenvolvimento produtivo de sua lavoura.

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO:  Com tradição e experiência de mais de 30 anos, a Advanta concentra esforços em P&D 
desenvolvendo Programas de Melhoramento Genético específicos para regiões do Brasil. Além da Estação Experimental em Uberlândia - 
MG, esses programas são desenvolvidos nas principais áreas produtoras do Brasil de forma integrada e complementar aos demais centros 
de melhoramento globais da Advanta.

ORIGEM INTERNACIONAL, DNA BRASI-
LEIRO E UM COMPROMISSO UNIVERSAL: 
CULTIVAR SEU SUCESSO NO CAMPO.

ORIGEM INTERNACIONAL, DNA BRASI-
LEIRO E UM COMPROMISSO UNIVERSAL: 
CULTIVAR SEU SUCESSO NO CAMPO.

AS MELHORES SEMENTES PARA VOCÊ 
COLHER OS MELHORES RESULTADOS.

ADV9345 

DIFERENCIAIS:

Qualidade e peso de grãos

Estabilidade e amplitude 
de plantio

Excelente padrão de 
espigas

Alto potencial produtivo

Responsivo ao manejo

CICLO TIPO DE HÍBRIDO GRÃO ALTURA DA
 PLANTA (m)

INSERÇÃO DE 
ESPIGA (m) FLORESCIMENTO RECOMENDAÇÃO 

DE USO ALTITUDE

Precoce Simples Semiduro 2,20 a 2,40 1,17 a 1,28 54 a 58 dias Grãos Alto e baixo

VERÃO

Recomendação - Mil plts/ha

65-70

SAFRINHA

Recomendação Mil plts/ha

Cedo
até 05 de fevereiro

Normal
de 06 a 20 de fevereiro

Tardio
após 20 de fevereiro

60-65 55-60 55-60

Ótimo potencial produtivo associado à elevada estabilidade e peso de grãos. Recomenda-se um bom manejo com fungicidas registrados 
para a cultura do milho, sobretudo em regiões e épocas de maior pressão de doenças.

VT PRO 3

ADV9345

Empresa Global
com sede em Dubai
LIDERANÇA MUNDIAL EM SORGO, MILHO TROPICAL
GIRASSOL E CANOLA.

Constante investimento no desenvolvimento de tecnologias e soluções 
modernas para aumentar a produtividade e a rentabilidade do agricultor, 
beneficiando toda a população mundial.

P&D - 16 Estações experimentais em 10 países



PAC105

DIFERENCIAIS:

Tolerante ao enfezamento

Excelente opção para o 
refúgio

Excelente estabilidade
produtiva

Excelente qualidade de 
colmo

CICLO TIPO DE HÍBRIDO GRÃO ALTURA DA 
PLANTA (m)

INSERÇÃO DE 
ESPIGA (m) FLORESCIMENTO RECOMENDAÇÃO 

DE USO ALTITUDE

Precoce Simples Semiduro 1,90 a 2,30 1,17 a 1,30 52 a 56 dias Grãos Abaixo de 
700 m

VERÃO

Recomendação - Mil plts/ha

55-60

VERÃO

Recomendação - Mil plts/ha

55-60

SAFRINHA

Recomendação -Mil plts/ha

Cedo
até 05 de fevereiro

Normal
de 06 a 20 de fevereiro

Tardio
após 20 de fevereiro

55-60 50-55 50-55

SAFRINHA

Recomendação -Mil plts/ha

Cedo
até 05 de fevereiro

Normal
de 06 a 20 de fevereiro

Tardio
após 20 de fevereiro

55-60 50-55 50-55

Ótimo desempenho na safrinha, uniformidade e estabilidade produtiva. Recomenda-se um bom manejo com fungicidas 
registrados para a cultura do milho, sobretudo em regiões e épocas de maior pressão de doenças.

ADV9860 

DIFERENCIAIS:

Estabilidade

Uniformidade nas plantas 
e na inserção de espiga

Qualidade de grãos e 
colmo

Ótimo rendimento

CICLO TIPO DE HÍBRIDO GRÃO ALTURA DA 
PLANTA (m)

INSERÇÃO DE 
ESPIGA (m) FLORESCIMENTO RECOMENDAÇÃO 

DE USO ALTITUDE

Precoce Simples Semiduro 2,30  a 2,50 1,30 a 1,40 53 a 57 dias Grãos Abaixo de 
700 m

Excelente qualidade de grãos e ótimo rendimento. Recomenda-se um bom manejo com fungicidas registrados para a cultura do milho, 
sobretudo em regiões e épocas de maior pressão de doenças.

VERÃO

Recomendação - Mil plts/ha

65-70

PAC105

ADV9860



escolha a melhor 
configuração para 
a sua propriedade

PIVÔ central

Rua José Geraldo Ferreira - 105
Notre Dame - Campinas - SP - 13092-807
(19) 3721-0750 - contato@advantaseeds.com
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advantaseeds .com.br

O desempenho de nossas sementes pode ser adversamente 
afetado por condições ambientais, práticas culturais, doen-
ças, insetos, condições climáticas locais e outras causas e fa-
tores fora do nosso controle. Todas as informações relativas 
às variedades/híbridos e seu desempenho, fornecidas ver-
balmente ou por escrito pela Advanta por seus colaborado-
res ou seus agentes, são fornecidas de boa fé, mas não devem 
ser tomadas como uma garantia da Advanta quanto ao de-
sempenho e adequação das variedades/híbridos vendidos.

A T E N Ç Ã O :

A área de refúgio pode ser elaborada 
seguindo diversas configurações.
O objetivo é proteger a tecnologia 
Bt sem prejudicar o seu negócio.

Refúgio

Milho Bt

Outra Cultura
Plante o refúgio 

na proporção 
recomendada pela 
empresa produtora 
da semente dentro 

da área irrigada.

BLOCO

Plante uma área de 
refúgio na forma 
de um bloco de 

milho convencional 
adjacente à área de 

milho Bt.

EM CONJUNTO COM 
OUTRA CULTURA

Plante uma área de 
refúgio de milho 
convencional até 
800m da área de 

milho Bt.

FAIXAS

Plante uma área 
de refúgio de 4 a 
6 linhas de milho 
convencional até 
800m da área de 

milho Bt.

PERÍMETRO

Plante uma área de 
refúgio na forma do
perímetro ou 4 a 6 
linhas do campo de 

milho Bt.


