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DE SEMENTES DE INTERESE PARA
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SY Kairo > Altos rendementos en tempo récord
Ciclo

Ensilado: 260

Gran: 260

Caracterízase por plantas dun porte alto, con follas erectas e gran semidentado, con bo
vigor de nacenza. Ten un alto potencial de rendemento en materia verde e ensilado, boa
dixestibilidade e un alto contido en proteína e fibra. Admite altas densidades de semente.

SY Cooky > Calidade cor e vítreo moi precoz
Ciclo

Ensilado: 260

Gran: 260

Variedade cunha planta de porte medio, cunha inserción de espiga baixa e cunha excelente
sanidade da planta ata o final do ciclo.
Excelente para a produción de gran de tipo redondo (Flint), alaranxado e vítreo. O seu
precocidade e rusticidade permítenlle completar o seu ciclo cunha menor achega de auga.
Debido á súa rápida perda de humidade, permite unha recolección máis temperá cuns
menores custos de secado.

NK Perform > Alta calidade
Ciclo

Ensilado: 260

Gran: 260

É unha planta de talle medio, follas anchas e erectas e de cor verde intenso. Presenta un bo
vigor de nacenza e desenvolvemento, así como un gran de calidade. O seu talo é robusto
e resistente á caída. A súa calidade sanitaria é alta, xa que é tolerante a enfermidades
foliares como o helminthosporium. A regularidade na súa espiga favorece un alto nivel
produtivo para gran.
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Cisko > Produto estrela
Ciclo

Ensilado: 300

Gran: 300

As súas principais características son: o seu alto rendemento en amidón, do que pode
superar o 34%, así como de UFL (Unidades Forraxeiras Leite) que pode superar o valor 1
e a súa excelente dixestibilidade, que rolda o 75% de DMO (Dixestibilidade de Materia
Orgánica). Adáptase perfectamente a todo tipo de solos e climas e a súa resistencia ao encamado e a virose (MRDV) é total. O seu tamaño é homoxéneo, a inserción das súas espigas
compactas e posúe un gran potencial de cultivo: 16 a 18 fileiras. Nos primeiros estadios do
desenvolvemento o seu aspecto é rechoncho, voluminoso e moi homoxéneo. Destaca pola
súa extraordinaria nacenza e crecemento temperán.

SY Zephir > Unha xoia no Ciclo 300
Ciclo

Ensilado: 300

Gran: 300

É un híbrido cunha aptitude dobre, para gran e ensilado, que ten a particularidade de
manter o seu potencial produtivo mesmo en condicións difíciles. Posúe unha capacidade
de implantación moi rápida debido ao seu excelente vigor de nacenza. Ademais presenta
unha planta moi sa dada a súa boa tolerancia ás principais enfermidades foliares, cun bo
comportamento fronte encamado ten ademais un rápido secado do gran.

SY Triade > Dúas plantas nunha: produción e sanidade
Ciclo

Ensilado: 400

Gran: 400

SY Triade é unha planta cunha dobre característica difícil de conseguir: un elevado potencial produtivo (consistente en varias zonas de produción) e cunha excepcional sanidade
da planta e da espiga. Ten un porte e inserción da espiga alto, cun talo robusto e cun
óptimo vigor de nacenza, precoz para o seu ciclo. Tolera moi ben as enfermidades das
follas así como o virus do ananismo rugoso (MDRV).
É unha variedade de dobre aptitude con calidade de ensilado excelente, mesmo en segundas colleitas.

SY Gibra > A mellor rendibilidade
Ciclo

Ensilado: 400

Gran: 400

Un millo de talle medio e alto potencial produtivo cun rendemento moi estable. Posúe
dobre aptitude para gran e ensilado presentando unha boa adaptabilidade para zonas de
estrés térmica, cun excelente Dry Down e unha gran sanidade de planta.

SY Savio > A mellor rendibilidade
Ciclo

Ensilado: 400

Gran: 400

Un millo de talle medio e altas producións cun rendemento moi estable. Posúe dobre aptitude para gran e ensilado presentando unha boa adaptabilidade para zonas con estrés
térmico elevada, posúe un bo Dry Down, planta sa e con bo verdor ata a maduración.
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SY Sincero > A mellor opción para sementeiras tardías
Ciclo

Ensilado: 500

Gran: 500

Un híbrido que se comporta como un ciclo 500 en ensilado. Presenta planta de altura medio-alta, mazaroca elástica e con follas hipererectas para un maior aproveitamento da radiación solar, cun stay-green excelente, óptima ancoraxe radicular e tolerante á tensión.

SY Zoan > Un millo con boa planta
Ciclo

Ensilado: 500

Gran: 500

SY Zoan é un millo cunha planta alta de excelente aspecto e de elevado potencial produtivo, cunha alta estabilidade nos seus resultados. Presenta tamén unha alta tolerancia ao
tradeado do millo. A súa espiga é extremadamente flexible, cun cheo completo e unha
elevada produción de gran. Adáptase a todos os ambientes de cultivo e de sistemas de
rega. SY Zoan presenta unha tripla aptitude: gran, pastone e ensilado tradicional.

SY Miami > O máis estable
Ciclo

Ensilado: 500

Gran: 500

É a referencia dunha nova xeración de híbridos Syngenta. É un puro produtor de gran,
destacando polo seu excelente comportamento e adaptación a todas as rexións da península ibérica dedicadas ao cultivo de millo. É un híbrido cun porte de planta medio,
moi equilibrada, tolerante ao encamado e cun bo vigor de arranque inicial, permitindo
unha rápida instalación do cultivo e con baixa inserción da mazorca. A espiga é uniforme,
ancha, con moitas fileiras e cun bo enchido ata ao final.

SY Hydro > Expresa sempre o seu máximo potencial produtivo
Ciclo

Ensilado: 600

Gran: 600

Variedade cunha dobre aptitude para gran e ensilado, cun bo Stay Green que se adapta
a unha gran diversidade de tipos de chan e cunha elevada eficiencia hídrica que permite
tolerar mellor as situacións puntuais de estrés hídrico, o que é unha garantía de produtividade. É tolerante ao virus do ananismo (MRDV).

SY Inove > O millo con mais gran
Ciclo

Ensilado: 600

Gran: 600

Permite obter unha óptima produción en todo tipo de chan. É un híbrido extremadamente fiable en todas as situacións de campo grazas á súa tolerancia a Helmintosporium e ao
virus do enanismo (MDRV). É unha planta cun porte medio alto e vigoroso, moi estable e
con unha boa tolerancia ao encamado de raíz e talo, cunha excelente sanidade ao final
do ciclo (que se traduce en máis rendemento de materia verde/hectárea).
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Leitugas
Nagore (Batavia)
Voluminosa
Batavia amarela de tipo clásico, con cabeza.
Variedade para recoleccións de finais de outono, inverno e primavera en invernadoiro.
Excelente volume e presentación con bo comportamento fronte a necrose marxinal.
Resistencia alta (HR) a Bl: 16-24, 27-28, 30-32 / Fol:1. Resistencia intermedia (IR): LMV:1.

Edurne (Batavia)
Recolección en primavera, verán e outono
Variedade de vigor medio, precoz, con boa resistencia ao espigado e podremia. Costela
de folla moi rizada e excelente autobranqueo. Para recoleccións de primavera, verán e
outono. Excelente presentación e boa calidade en primavera/verán con alta porcentaxe
de produto branco.
Resistencia alta (HR) a Bl: 17 / Fol:1. Resistencia intermedia (IR) LMV:1.

Masaida (Batavia)
A referencia do consumidor
Variedade de batavia amarela de gran rusticidade e boa adaptación a todas as condicións
de cultivo. Boa resistencia ao espigado. Recomendada para plantacións ao aire libre e
recoleccións de verán. Presenta unha folla fina e crocante.
Resistencia intermedia (IR) a LMV:1

Patri (Batavia)
Calidade e presentación
Para cultivo ao aire libre en recoleccións de abril a setembro. Bo comportamento fronte
a necrose marxinal e espigado. Tamén se pode cultivar durante os meses de inverno. Nas
recoleccións de inverno forma cabeza.
Resistencia alta (HR) a Bl:16,18-20, 22-24, 27-28, 30-32. Intermedia resistencia (IR): LVM:1.
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Daguan (Trocadero)
Rusticidade e rendemento
Apropiada para cultivos de aire libre, moi apreciada pola súa rusticidade e rendemento.
Para recoleccións de primavera e verán. Bo comportamento fronte a necrose e espigado.
Variedade voluminosa, de cor verde media brillante, cunha cabeza non demasiado compacta.
Resistencia alta (HR) Bl:16-20, 22-24, 27-28, 30-32. Intermedia resistencia (IR) LMV:1.

Pelikan (Trocadero)
Rendemento con resistencias
Variedade de leituga trocadero con gran volume, cor verde media brillante, con cabeza de
baixa compactidade e fácil pelado, apropiada para cultivos de aire libre e recoleccións de
primavera e verán. É unha variedade moi apreciada pola súa rusticidade, doado manexo
e rendemento para IV gama, presenta unha boa tolerancia a necrose apical (Tip Burn) e
espigado.
Alta resistencia (HR) Bl: 16-25, 27-28, 30-32/ Nr:0. Intermedia resistencia (IR): LMV:1.

Tomate
Sivinar (calibre groso, colo branco)
A maior produción continua
Destaca pola súa alta produtividade e o calibre dos seus froitos, adaptados ás necesidades
do mercado local. Os froitos son de calibre alto, cunha gran porcentaxe de GG e de colo
verde lixeiro. Ten unha boa cor en pintón. É un planta vigorosa e de boa cobertura foliar e
entrenós curtos, adaptada aos transplantes tanto de primavera e verán.
Presenta resistencia alta HR: Ff: 0-5 / Fol: 0-1 / S / V / TMV: 0 / ToMV: 0-2 / TSWV:T0.
Resistencia intermedia IR: M / TYLCV.

Panekra (Beefsteak)
O grande de sempre
Panekra destaca polos seus froitos de alta calidade, pola súa cor e sabor. Os froitos son de
calibre GG de moi boa cor vermella na súa madureza e boa viraxe en pintón. Planta con
bo vigor, o cal favorece o callado en condicións de estrés e que se adapta aos transplantes
de primavera e verán.
Resistencia alta HR: For / ToMV: 0-2 / V / Fol: 0-1 (US1-2) / Vd / Va / Ff: A-E. Resistencia
intermedia IR: M.

Patriarca (Recolección en Pintón)
Alta calidade de froita
Patriarca destaca pola súa planta de vigor adecuado, con porte aberto e con bo callado
con calor. Os froitos son de calibre GG, lisos e moi homoxéneos e teñen froitos de cor verde
intensa e vermella intensa, con colo verde, consistentes e con boa conservación ademais
de presentar un bo comportamento fronte ao rachado e ao microcracking. Este tomate
adáptase a transplantes de primavera e verán.
Resistencia alta HR: Ff: A-E / Fol: 0-1 (US1-2) / For / Va, Vd / TMV: 0 / ToMV: 0-2 / TSWV.
Resistencia intermedia IR: Ma, Mi, Mj / TYLCV.
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Coliflor
Korlanu (Ciclo medio)
Para comezar e terminar
Variedade de ciclo medio (85-90 días), con ciclo de recolección dependendo de zonas e datas. Planta de vigor medio con porte semi erecto e excelente cubrición das inflorescencias.
Coliflor de excelente calidade: compacta, cor branca intensa e forma circular. Recomendada tanto para recoleccións de outono como de primavera.

Cariance (Ciclo medio-largo)
Coliflor cun ciclo de 115 días. Planta de vigor medio e boa protección. Bo aguante ante
xeadas e en campo. Coliflor para fresco calibre 6. Moi boa uniformidade. Forma redondeada con moi bo peche basal.

Pamyros (Ciclo tardío)
Fácil recolección
Ciclo tardío de 150 a 160 días. Planta vigorosa de porte moi erecto. Doada de recoller e
encaixar. Excelente presentación comercial debido ao gran número de follas que envolven
a masa. Recomendada tanto para recoleccións de outono como de primavera.

Charif (Ciclo tardío)
Planta rústica
Variedade tardía de 225 a 235 días de ciclo. Planta vigorosa de porte erecto. Destaca
pola súa gran rusticidade e boa cubrición. Masa de cor branca moi densa. Sementeiras a
principios/metade de xullo, para plantacións de principios a mediados de agosto. Recolección de últimos de marzo a primeiros de abril.

Cabaciña
Cronos
Calidade e rendemento comercial con resistencias
Variedade que destaca pola súa produción de gran calidade en todo o ciclo de produción.
Variedade recomendada para ciclos de outono e primavera en cultivo protexido.
Bo nivel de resistencias, dando maior importancia á que presenta fronte a oídio.

Col de Bruxelas
Gustus
A máis precoz
Variedade precoz de planta forte e vigorosa. Col de forma oval, lisa, cor verde media
e calibre groso. Forma follas amarelas de alta resistencia á rotura e de doada recollida.
Aconsellada para mercado en fresco. Recoméndase unha densidade de plantación de 80
x 60 cm. Moi precoz.
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Porro
Prelina
Ideal para “porro baby”
Porro moi temperán cun ciclo de 120 días do tipo Xigante Suízo para producións de outubro a marzo. Presenta unhas follas verde escuras e longas, a parte branca do porro non
presenta ensanchamento basal. Prelina presenta un talo moi longo, entre 25 e 30 cm, e
entra en produción moito antes que outras variedades do seu tipo. Pódese transplantar ou
sementar directamente. Todas estas características fan de Prelina unha opción ideal para
a produción de “porro baby”.

Sevilla
Uniforme con boa presenza
Variedade de polinización aberta que pode ser cultivada dende outubro a marzo. Moi boa
lonxitude de talo e recto. Moi boa resposta a sementeiras sucesivas. Moi uniforme, fácil de
limpar e recoller; moi boa para o transplante. Axeitada para produción de “porro baby”.

Col de Milan
Dama
Corazón de boi
Variedade semi-precoz do tipo Savoy. Masa redondeada e pouco abolada, cor verde azulada, de 2,5 kg de peso medio, moi uniforme. Para recolección de primavera, verán e
outono. Boa resistencia á rotura.

Pemento
Drago (tipo lamuyo)
A tradición en lamuyo
Planta forte adaptada a condicións de frío. Froita longa apta para recolección en vermello
que presenta boa consistencia e unha boa forma con 3 ou 4 lóbulos. Variedade para aire
libre e dedicado a industria.
Resistencia alta a PVY 0 e Tm 0.

Coraza (tipo lamuyo)
A maior produción continua
Variedade de bo vigor, recomendada para transplantes de primavera. Destaca pola súa
gran capacidade de callado, o que lle achega unha alta produtividade durante todo o
ciclo de cultivo. Dá froitos de calibre medio grande, con boa firmeza e cor intensa tanto
en verde coma en vermello.
Moi boa conservación da froita tanto en planta como recollida durante todo o ciclo.
Resistencia alta HR: Tm 3. Resistencia intermedia IR: TSWV P 0.
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