


um material interativo e informativo 
sobre a gente, as nossas sementes e 
as soluções que vão potencializar o 
seu negócio.

Leia, clique e, se ainda restar dúvidas, 
é só chamar!

A seguir,



Por trás da semente,
tem gente.
Gente que estuda, que planta, que colhe, que analisa, que beneficia, que trata, que analisa novamente, 
que armazena, que entrega, que faz o seu melhor para entregar a melhor semente para você. Há mais 
de 20 anos, multiplicamos os resultados dos nossos clientes através de constantes investimentos em 
tecnologia, inovação, laboratório, certificação, qualificação, logística, armazenamento, entrega e tantos 
outras peças que formam uma complexa e eficiente engrenagem que gera mais produtividade, menos 
riscos e muito mais vantagens. E voltamos ao principal investimento: gente. Pessoas gerando valor para 
outras pessoas.
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https://www.youtube.com/watch?v=y5K_IAGG8_U  
https://www.youtube.com/watch?v=Db4XDxb6Egw


MT

GO BA

A sede da Agro-Sol Sementes, em Mato Grosso, e suas filiais, 
possuem posições geográficas privilegiadas, permitindo o 
deslocamento e transporte de seus produtos ao destino 
final no tempo certo, de forma ágil e com custos reduzidos.

A solução
tem endereço.

Sede Produção | Campo Verde-MT
Sede Administrativa | Cuiabá-MT

Seed Place 163 | Sorriso-MT

Filiais Agro-Sol Sementes
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Agro-Sol na Rodovia da Soja 
e a sua semente no caminho da 
produtividade.

Seed Place é o conceito de inovação logística 
da Agro-Sol Sementes! O Seed Place 163 
trata-se do primeiro centro de distribuição de 
sementes de uma empresa mato-grossense 
no Norte do Estado, às margens da BR-163, 
chamada “Rodovia da Soja”.   

A unidade tem armazém climatizado 
com capacidade inicial instalada de 10 
mil toneladas de sementes de soja (podendo 
chegar a 30 mil toneladas), estação de serviços 
e, em breve, de Tratamento de Sementes 
Industrial – em parceria com a Syngenta.  

Com o Seed Place 163, os produtores do norte 
de Mato Grosso e regiões vizinhas estão ainda 
mais perto das suas sementes, aproximando 
qualidade às suas lavouras.
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https://youtu.be/5HJnS86uu-o


CONFRESA

QUERÊNCIA

CANARANA

PRIMAVERA
DO LESTE

CAMPO
VERDE

CAMPO 
NOVO DO
PARECIS

NOVA 
MUTUM

JUÍNA

RONDÔNIA

GOIÁS

MATOPIBA

SORRISO

SINOP
MATUPÁ

PARÁ | 163

PARÁ | VALE

PARAGOMINAS

RTVs
à sua
disposição:
Clique no pin e entre 
em contato com o RTV 
mais próximo da sua 
região.
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https://api.whatsapp.com/send?phone=5566999302106&text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20falar%20com%20o%20RTV%20Matheus%20%7C%20Regi%C3%A3o%20Vale%20do%20Araguaia%20%7C%20MT.
https://api.whatsapp.com/send?phone=5566999302106&text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20falar%20com%20o%20RTV%20Matheus%20%7C%20Regi%C3%A3o%20Vale%20do%20Araguaia%20%7C%20MT.
https://api.whatsapp.com/send?phone=5566999959349&text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20falar%20com%20o%20RTV%20Pedro%20%7C%20Goi%C3%A1s%20%7C%20GO.
https://api.whatsapp.com/send?phone=5566999959349&text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20falar%20com%20o%20RTV%20Pedro%20%7C%20Regi%C3%A3o%20MATOPIBA.
https://api.whatsapp.com/send?phone=5566999302106&text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20falar%20com%20o%20RTV%20Matheus%20%7C%20Regi%C3%A3o%20Vale%20do%20Araguaia%20%7C%20MT.
https://api.whatsapp.com/send?phone=5566999107596&text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20falar%20com%20o%20RTV%20Rafael%20%7C%20Regi%C3%A3o%20Sul%20%7C%20MT.
https://api.whatsapp.com/send?phone=5566999959312&text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20falar%20com%20o%20RTV%20Rog%C3%A9rio%20%7C%20Regi%C3%A3o%20Campo%20Verde%20%7C%20MT.
https://api.whatsapp.com/send?phone=5565999879484
https://api.whatsapp.com/send?phone=5565999879484
https://api.whatsapp.com/send?phone=5565999879484
https://api.whatsapp.com/send?phone=5565999879484
https://api.whatsapp.com/send?phone=5565999879484
https://api.whatsapp.com/send?phone=5565999879484&text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20falar%20com%20o%20RTV%20Belo%20%7C%20Regi%C3%A3o%20Parecis%20%7C%20MT.
https://api.whatsapp.com/send?phone=5565981229336&text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20falar%20com%20o%20RTV%20Antero%20%7C%20Regi%C3%A3o%20Parecis%20%7C%20MT.
https://api.whatsapp.com/send?phone=5566999773513&text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20falar%20com%20o%20RTV%20Fernando%20%7C%20Regi%C3%A3o%20163%20Extremo%20Norte%20%7C%20MT.
https://api.whatsapp.com/send?phone=5566999870982&text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20falar%20com%20o%20RTV%20Douglas%20%7C%20Regi%C3%A3o%20163%20%7C%20PA.
https://api.whatsapp.com/send?phone=5566999302106&text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20falar%20com%20o%20RTV%20Matheus%20%7C%20Regi%C3%A3o%20Vale%20%7C%20PA.
https://api.whatsapp.com/send?phone=5591981106166&text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20falar%20com%20o%20RTV%20Heitor%20%7C%20Paragominas%20%7C%20PA.
https://api.whatsapp.com/send?phone=5565999879484&text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20falar%20com%20o%20RTV%20Belo%20%7C%20Rond%C3%B4nia%20%7C%20RO.
https://api.whatsapp.com/send?phone=5566997189301&text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20falar%20com%20o%20RTV%20Felipe%20%7C%20Regi%C3%A3o%20163%20Sul%20%7C%20MT.
https://api.whatsapp.com/send?phone=5566996433243&text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20falar%20com%20o%20RTV%20Wilson%20%7C%20Regi%C3%A3o%20163%20Centro%20%7C%20MT.
https://api.whatsapp.com/send?phone=5566999870982&text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20falar%20com%20o%20RTV%20Douglas%20%7C%20Regi%C3%A3o%20163%20Norte%20%7C%20MT.


Análise e auxílio na escolha das cultivares mais adequadas 
para cada propriedade, levando em consideração a região, 
o solo, a janela de plantio, opções de segunda safra, entre 
outras características que interferem diretamente nos 
resultados da lavoura.

POSICIONAMENTO
DE CULTIVARES

Estudo da área a ser semeada com objetivo de formular uma 
recomendação direta de plantio, baseada nos índices reais dos 
lotes de sementes adquiridos.

AJUSTE FINO
DE PLANTIO

Serviço de entrega das sementes diretamente na propriedade, 
com as cargas termicamente protegidas, mantendo a qualidade 
das sementes da origem até o destino.

ENTREGA DE
SEMENTES

Com estrutura completa e moderna, o serviço de Tratamento de 
Sementes Industrial da Agro-Sol Sementes garante proteção 
extra no estágio inicial da planta, com tecnologia Syngenta, 
oferecendo os mais modernos tratamentos para controle 
de pragas, doenças e nematoides.

TRATAMENTO DE SEMENTES
INDUSTRIAL - TSI

Serviços Agro-Sol
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A S E M E N T E  P R ON TA  é  um produto inovador que converge todas as 
soluções da Agro-Sol em um produto só: uma semente pronta para ir para a 
plantadeira do cliente – tratada com químicos, inoculantes, micronutrientes 
e polímeros especiais, além de adequadamente entregue na propriedade do 
agricultor.

SEMENTE PRONTA é sinônimo de comodidade, segurança e qualidade!
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https://youtu.be/v4yj21WPWHs


Bloco Perímetro Faixas

Em conjunto com outra cultura
Pivô central 1 Pivô central 2

O refúgio consiste em uma área cultivada com plantas não Bt em lavouras de soja. O percentual da área que 
deve ser usada como refúgio varia de acordo com a cultura transgênica utilizada e com aspectos agronômicos. 
Para a safra de soja, convencionou-se que 20% da área deve ser cultivada com sementes não Bt.

Refúgio Agro-Sol
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A Agro-Sol Sementes conta com laboratório interno e equipe especializada 
em serviços de Controle de Qualidade que impulsionam o sucesso 
dos nossos clientes.

Clique no vídeo ao lado e veja os nossos Canteiros de Emergência.

Qualidade
das sementes.
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https://youtu.be/2Xbep_Joims


TEOR DE
UMIDADE

PESO DE MIL
SEMENTES
(PMS)

TETRAZÓLIO 
(TZ)

SEMENTES
ESVERDEADAS

VERIFICAÇÃO
DE OUTRAS
CULTIVARES

(VOC)

MANCHA
PÚRPURA

PUREZA

VIGOR

GERMINAÇÃO

TESTE DE
ENVELHECIMENTO

ACELERADO

TESTES DE
EMERGÊNCIA

A CAMPO

HIPOCLORITO

Índice utilizado no Ajuste Fino de Plantio.

Índice de
Recomendação
Agro-Sol. IR95%
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Adicionais: Inoculante de longa vida e micronutrientes.

A Agro-Sol Sementes oferece o portfólio completo Syngenta 
para o Tratamento de Sementes Industrial.

Sua semente
MAIS FORTE
e seus resultados
MAIS
COMPETITIVOS.

100 ml Avicta 500 FS
200 ml Cruiser 350 FS

100 ml Maxim Advanced
100 ml Polímero

1. Controle de nematoides - O mais potente do mercado.
2. Controle de pragas e complexo de doenças.
3. Efeito bioativador comprovado em bula - Vigor.
4. Maior proteção do potencial produtivo - Produtividade.

Abamectina
Tiametoxam
Metalaxil-M
Tiabendazol
Fludioxonil

Polímero

60 ml Fortenza 600 FS
200 ml Cruiser 350 FS

100 ml Maxim Advanced
100 ml Polímero

1. Espectro total de pragas, acima e abaixo do solo.
2. Melhor opção em situações de veranico.
3. Efeito residual prolongado.
4. Manutenção de estande.
5. Efeito bioativador comprovado em bula - Vigor.
6. Maior proteção do potencial produtivo - Produtividade.

Ciantraniliprole
Tiametoxam
Metalaxil-M
Tiabendazol
Fludioxonil

Polímero

CU
ST

O

RO
I

100 ml Fipronil
200 ml Cruiser 350 FS

100 ml Maxim Advanced
100 ml Polímero

1. Espectro total de pragas, acima e abaixo do solo.
2. Melhor opção em situações de veranico.
3. Efeito residual prolongado.
4. Manutenção de estande.
5. Efeito bioativador comprovado em bula - Vigor.
6. Maior proteção do potencial produtivo - Produtividade.

Fipronil
Tiametoxam
Metalaxil-M
Tiabendazol
Fludioxonil

Polímero

OFERTAS *Doses para 100 kg
  de sementesDOSE BENEFÍCIOS

Fortenza 60ml
Cruiser 200ml
Avicta 100ml

Maxim Advanced 100ml

1. Controle de Lagartas e Sugadores.
2. Controle de nematoides. O mais potente do mercado.
3. Único fungicida com 3 ativos do mercado para as 

principais doenças da soja.
4. Efeito bioativador comprovado em bula - Vigor.
5. Maior proteção do potencial produtivo - Produtividade. 
6. Ofertas exclusiva para o Tratamento de Sementes Industrial.

Fortenza 60ml
Maxim Advanced 100ml

1. Controle das principais Lagartas da cultura da soja.
2. Único fungicida com 3 ativos do mercado para as principais 

doenças da soja.
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Conte com as

para potencializar
da Agro-Sol Sementes

a sua produtividade.

cultivares 2022/2023

VARIEDADES INTACTA

FITOSSANIDADE

VANTAGENS

Resistente ao nematoide de cisto raça 3 / mr 6, 9, 10 e 14.

Precocidade, elevado peso de mil grãos
e alto teto produtivo.

BMX GUEPARDO IPRO
67I68RSF

GRUPO DE MATURAÇÃO

6.7

VARIEDADES INTACTA

FITOSSANIDADE

VANTAGENS

Resistente ao cancro da haste, pústula bacteriana, 
mancha olho-de-rã,  podridão de f i toftora e  média 

resistência ao nematoide de galha m. javanica.

Super precocidade, resistente ao
acamamento e excelente sanidade.

HO IGUAÇU IPRO
64HO133

GRUPO DE MATURAÇÃO

6.7

VARIEDADES INTACTA

FITOSSANIDADE

VANTAGENS

Resistente ao cancro da haste e pústula bacteriana.

Alto potencial produtivo, precocidade e porte controlado.

NEO 680 IPRO

GRUPO DE MATURAÇÃO

6.8

VARIEDADES INTACTA

FITOSSANIDADE

VANTAGENS

Resistente ao cancro da haste e aos nematoides de cisto raça 
3, 14 / mr 6, 9, 10, 14+ e galha m. javanica.

Alto potencial produtivo, estabilidade e precocidade.

BMX FOCO IPRO 
74I77 RSF

GRUPO DE MATURAÇÃO

7.2
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PORTFÓLIO VARIEDADES 2022/2023

VARIEDADES INTACTA

FITOSSANIDADE

VANTAGENS

Resistente ao cancro da haste, mancha olho-de-rã, 
podridão de fitoftora e aos nematoides de cisto raça 

3, 9, 10, 14, 14+ / mr 6.

Abertura de plantio, responsividade, equilíbrio de sanidade 
e amplitude de manejos.

HO APORÉ  IPRO 
77HO111 CI D

GRUPO DE MATURAÇÃO

7.5

VARIEDADES INTACTA

FITOSSANIDADE

VANTAGENS

Resistente ao cancro da haste, pústula bacteriana e ao
nematoide de cisto raça 3 / mr 9, 10, 14 e 14+.

Elevado potencial produtivo, ótima arquitetura
da planta e ampla região de adaptação.

BMX VORAZ IPRO 
77I79 RSF

GRUPO DE MATURAÇÃO

7.7

VARIEDADES INTACTA

FITOSSANIDADE

VANTAGENS

Resistente ao cancro da haste, pústula bacteriana e ao
nematoide de cisto raça 3 / mr 6, 9, 10, 14 e 14+. 

Precocidade e ampla adaptação geográfica.

NEO 710 IPRO

GRUPO DE MATURAÇÃO

7.3

VARIEDADES INTACTA

FITOSSANIDADE

VANTAGENS

Resistente ao cancro da haste, mancha olho-de-rã e pústula 
bacteriana. Excelente comportamento em relação à

mancha-alvo.

Alto potencial produtivo, ideal para alta tecnologia e altamente 
responsiva à época de plantio e população.

BMX DESAFIO  RR
 8473 RSF 

GRUPO DE MATURAÇÃO

7.4

VARIEDADES INTACTA

FITOSSANIDADE

VANTAGENS

Resistente ao cancro da haste.

Excelente arquitetura da planta, alto potencial
produtivo e resistência ao acamamento.

BMX ULTRA  IPRO 
75I77 RSF

GRUPO DE MATURAÇÃO

7.5

VARIEDADES INTACTA

FITOSSANIDADE

VANTAGENS

Resistente ao cancro da haste, pústula bacteriana e ao
nematoide de cisto raça 3 / mr 6, 9, 10, 14 e 14+. 

Elevado potencial produtivo e ampla
adaptação geográfica.

NEO 750 IPRO

GRUPO DE MATURAÇÃO

7.5

VARIEDADES INTACTA

FITOSSANIDADE

VANTAGENS

Resistente ao cancro da haste, macha olho-de-rã e aos 
nematoides de cisto raça 3, 6, 9, 10, 14 / mr 14+ e galha 

m. javanica.

Amplitude geográfica, abertura de plantio,
engalhamento e excelente sanidade foliar.

HO MARACAÍ  IPRO 
77HO110 

GRUPO DE MATURAÇÃO

7.7

VARIEDADES INTACTA

FITOSSANIDADE

VANTAGENS

Resistente ao cancro da haste e mancha olho-de-rã.

Excelente desenvolvimento inicial, alto potencial
produtivo e ampla região de adaptação.

BMX BÔNUS IPRO 
8579 RSF

GRUPO DE MATURAÇÃO

7.9
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PORTFÓLIO VARIEDADES 2022/2023

VARIEDADES INTACTA

FITOSSANIDADE

VANTAGENS

Resistente ao cancro da haste, antracnose e aos
nematoides de cisto raça 1, 3, 5 e 14.

Alto potencial produtivo e arquitetura moderna.

C 2811 IPRO

GRUPO DE MATURAÇÃO

8.1

VARIEDADES INTACTA

FITOSSANIDADE

VANTAGENS

Resistente ao cancro da haste e mancha olho-de-rã.

Equilíbrio de sanidade, amplitude de manejos, estabilidade, 
abertura de plantio e rusticidade.

HO CRISTALINO  
IPRO  83HO113 TP 

GRUPO DE MATURAÇÃO

8.3

VARIEDADES INTACTA

FITOSSANIDADE

VANTAGENS

Resistente ao cancro da haste.

Excelente potencial produtivo, arquitetura da planta moderna 
e ereta e boa sanidade foliar.

M 8220 i2x

GRUPO DE MATURAÇÃO

8.2

VARIEDADES INTACTA

FITOSSANIDADE

VANTAGENS

Resistente ao cancro da haste.

Alto potencial produtivo, estabilidade,
excelente desenvolvimento inicial.

NEO 790 IPRO

GRUPO DE MATURAÇÃO

7.9

VARIEDADES INTACTA

FITOSSANIDADE

VANTAGENS

Resistente ao cancro da haste, pústula bacteriana, 
mancha olho-de-rã e ao nematoide de cisto raça 3 / mr 

macha-alvo e macrophomina.

Excelente sanidade e ótimo engalhamento.

HO MAMORÉ  IPRO 
80HO109

GRUPO DE MATURAÇÃO

8.0

VARIEDADES INTACTA

FITOSSANIDADE

VANTAGENS

Resistente ao cancro da haste e pústula bacteriana.

Alto potencial produtivo e ampla região de adaptação.

BMX OLIMPO IPRO
80I82 RSF

GRUPO DE MATURAÇÃO

8.0

VARIEDADES INTACTA

FITOSSANIDADE

VANTAGENS

Resistente ao nematoide de cisto raça 3 / mr 6, 9, 10 e 14.

Alto potencial produtivo.

BMX ATAQUE IPRO
81IX82RSF i2x

GRUPO DE MATURAÇÃO

8.1

VARIEDADES INTACTA

FITOSSANIDADE

VANTAGENS

Resistente ao cancro da haste, mancha olho-de-rã
e pústula bacteriana.

Alto potencial produtivo, boa sanidade foliar e ótimo 
desenvolvimento radicular.

BMX EXTREMA IPRO 
81I81 RSF 

GRUPO DE MATURAÇÃO

8.1
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O seu resultado depende

Por isso, escolha
DAS SUAS ESCOLHAS.

AGRO-SOL SEMENTES.

PORTFÓLIO VARIEDADES 2022/2023

VARIEDADES INTACTA

FITOSSANIDADE

VANTAGENS

Resistente ao cancro da haste, pústula bacteriana e aos
nematoides de cisto raça 3, 4 e 9 / mr olho-de-rã

e mancha-alvo.

Resistente ao acamamento, boa sanidade foliar, alto potencial 
de engalhamento e boa tolerância ao estresse híbrido.

SYN 1687 IPRO

GRUPO DE MATURAÇÃO

8.7

VARIEDADES INTACTA

FITOSSANIDADE

VANTAGENS

Resistente ao cancro da haste e pústula bacteriana.

Alto potencial produtivo e ótimo desenvolvimento radicular.

BMX DOMÍNIO IPRO 
84I86 RSF 

GRUPO DE MATURAÇÃO

8.3

VARIEDADES INTACTA

FITOSSANIDADE

VANTAGENS

Resistente ao cancro da haste e nematoides de
galha m. javanica e m. incognita.

Amplitude geográfica, bom enraizamento, resistente ao 
acamamento e excelente sanidade foliar.

HO JURUENA  IPRO 
84I85 RSF 

GRUPO DE MATURAÇÃO

8.4

VARIEDADES INTACTA

FITOSSANIDADE

VANTAGENS

Resistente ao cancro da haste, pústula bacteriana e aos 
nematoides de cisto raça 1 e 3.

Alto teto produtivo, ampla adaptabilidade, excelente 
potencial de engalhamento, boa plasticidade em relação 

ao estande de plantas.

TMG 2383 IPRO

GRUPO DE MATURAÇÃO

8.3

VARIEDADES INTACTA

FITOSSANIDADE

VANTAGENS

Resistente mr – mancha-alvo, doenças de final de
ciclo e macrophomina.

Elevado potencial produtivo, excelente arquitetura da 
planta, alta estabilidade, ampla adaptação geográfica e 

tolerância ao acamamento.

M 8349 IPRO

GRUPO DE MATURAÇÃO

8.3
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O aplicativo Agro-Sol ganha uma nova versão em 2021: agora, 
além da rastreabilidade expandida a todos os clientes – que 
conseguem acessar informações detalhadas sobre todos os seus 
lotes de sementes adquiridos - o App Agro-Sol também acaba 
de se tornar uma plataforma de acesso a ofertas e realização de 
orçamentos, de maneira simples e intuitiva.

Baixe agora o APP Agro-Sol, realize seu cadastro e aproveite os 
benefícios da semente na palma da sua mão!

Clique aqui  e saiba mais.

Vantagens
na palma da
sua mão.

Clique e baixe o app na sua loja:

Institucional          Logística          Serviços          Semente Pronta          Refúgio          Portfólio          App          Crivus

https://youtu.be/zy6Kswvynt8
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.sydy.agrosol_cliente_mobile
https://apps.apple.com/br/app/agro-sol/id1276176147
https://www.youtube.com/watch?v=zy6Kswvynt8
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.sydy.agrosol_cliente_mobile
https://apps.apple.com/br/app/agro-sol/id1276176147


A Agro-Sol Sementes entra no mercado de sementes de milho e sorgo com a Crivus e põe em prática 
um projeto moderno, que entrega ao produtor alto potencial produtivo, segurança de manejo e 
uma solução completa e inteligente. Afinal, o produtor terá muito mais comodidade e garantia 
ao adquirir em um só pacote suas duas safras do ano, facilitando a negociação e a logística.

Com as sementes de milho e sorgo Crivus em seu portfólio, a Agro-Sol Sementes reafirma o 
seu compromisso de entregar produtos de alta qualidade e tecnologia aos seus clientes. A 
comercialização de sementes de milho e sorgo Crivus é realizada pelos mesmos RTVs que 
atendem a semente de soja. Assim, o produtor tem a confiança em um profissional que 
conhece o seu histórico, região e objetivos. Para mais informações, resultados e dados 
sobre a Crivus, entre em contato e solicite uma visita.

Sementes de
Milho e Sorgo 
Híbridos.
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https://crivus.com.br/


DIFERENCIAIS

• Resistência ao quebramento.

• Tecnologia para o controle de lagarta.

• Alta qualidade e sanidade de colmo.

• Equilíbrio em situações de estresse.

TRANSGÊNICO

Sementes de milho híbrido
CRV-2738 VIP3

DIFERENCIAIS

• Amplitude de épocas de plantio.

• Excelente sistema radicular.

• Precocidade.

• Alta qualidade dos grãos.

• Tolerância a estresse.

NÃO TRANSGÊNICO

Sorgo híbrido
CRV-9004

DIFERENCIAIS

• Amplitude de épocas de plantio.

• Estabilidade em diferentes manejos.

• Sanidade de colmo.

• Segurança e equilíbrio para safrinha cerrado.

TRANSGÊNICO

Sementes de milho híbrido
CRV-2654 VTPRO2

DIFERENCIAIS

• Estabilidade produtiva em 

situações adversas.

• Dupla aptidão: grãos e silagem.

• Excelente custo-benefício.

TRANSGÊNICO

Sementes de milho híbrido
CRV-2652 VTPRO2

DIFERENCIAIS

• Opção de refúgio de alta produtividade.

• Grãos duros e alaranjados.

• Baixo fator de reprodução para nematóides.

• Excelente custo benefício.

TRANSGÊNICO

Sementes de milho híbrido
CRV-2442 RR

PORTFÓLIO CRIVUS 2022/2023
Clique na imagem de cada produto e saiba mais.
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https://crivus.com.br/crv-2738-vip3/
https://crivus.com.br/crv-2654-vtpro2-transgenico
https://crivus.com.br/crv-2652-vtpro2/
https://crivus.com.br/crv-2442-rr-transgenico/
https://crivus.com.br/crv-9004/


O

DA SEMENTE 
NA AGRO-SOL: 

CAMINHO





Clique aqui  e faça uma visita virtual às instalações da Agro-Sol Sementes.

VISITA VIRTUAL

https://youtu.be/pLm6ssxFulo
https://youtu.be/pLm6ssxFulo


Entre em contato e saiba mais clicando nos ícones:

tel:+556634194115
mailto:belo@agrosolsementes.com.br
https://agrosolsementes.com.br/
https://www.facebook.com/agrosolsementesmt/
https://www.instagram.com/agrosolsementesmt/
https://www.google.com.br/maps/place/Agro-Sol+Sementes/@-15.4061118,-55.1224991,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9377cb33f1548e39:0xa4b48ad13e52ea10!8m2!3d-15.4061118!4d-55.1203104?shorturl=1
tel:+556634194115
mailto:belo@agrosolsementes.com.br
http://agrosolsementes.com.br
https://www.facebook.com/agrosolsementesmt/
https://www.instagram.com/agrosolsementesmt/
https://goo.gl/maps/Vy2kaUEuGsy
http://www.carandapropaganda.com.br/
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