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KWS Sementes,
10 anos de Brasil.

Nossa jornada pela agricultura começou em 

1856, na Alemanha. Em 2012, fixamos 

nossas raízes aqui, em um dos solos mais 

férteis do mundo. De lá pra cá, estivemos 

ao lado dos agricultores e presentes nos 

campos.

A cada semente plantada nessa terra enco-

rajamos as melhores decisões, porque são 

elas que contam a história de sucesso do 

agronegócio brasileiro. 



Pilares da Visão KWS
Especialista em Sementes / Foco no Produtor

Otimizar o potencial genético
de nossos produtos
Através da excelência em pesquisa, 

programas de melhoramento e alianças

em biotecnologia, para oferecer o melhor

aos produtores.

Foco no desenvolvimento
de pessoas
Através da descoberta de novos talentos, 

com desenvolvimento de pessoas e

liberdade empreendedora, ser a empresa 

mais qualificada em sementes para servir

nossos clientes. 

Trabalho em equipe,
honestidade e respeito
Oferecer produtos e serviços de alta 

qualidade e ser um parceiro confiável para

funcionários, matriz, produtores e clientes. 

Geração de valor para
nossos clientes
Atitude empreendedora. Continuar gerando

valor em pesquisa, desenvolvimento de 

produtos e serviços para o produtor. 
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K200
A melhor genética de sorgo
para a safrinha.

Híbrido precoce com excelente potencial produtivo

e elevado peso de grãos.

Elevada resposta à adubação e tecnologia, ideal para os primeiros plantios.

Destacada sanidade foliar e de grãos, proporcionando estabilidade de produção.

Boa tolerância ao Ergot (doença açucarada) nos grãos.

Grãos sem tanino, sadios e vermelhos, com boa aceitação no mercado de rações.

Tolerância ao acamamento.

Porte baixo a médio, conforme a região e o manejo (1,40 a 1,60 m).

Boa capacidade de rebrota (alta produção de palhada: 6 a 8 t/ha).

Boa tolerância a nematoides de galha e Pratylenchus.

Principais características

Características Agronômicas

Nível Tecnológico Alto

Época de Plantio Abertura - normal 

Tipo de Híbrido Simples

Peso de Grãos Alto

População de Plantas 180.000 a 200.000
plantas/hectare

Ciclo Precoce

Porte de Planta Baixo

Sanidade Foliar Muito boa

Tolerância ao Acamamento Muito boa

Potencial de Rebrota Bom

Perfilhamento Bom



BRS310
Flexibilidade e estabilidade
produtiva na safrinha.

Híbrido precoce com elevado potencial produtivo.

Indicado para médio/alto investimento.

Tolerância a nematoides de galha (Meloidogyne incognita e M. javanica).

Tolerância à cercosporiose (Cercospora fusimaculans).

Tolerância à toxidez de alumínio no solo.

Elevada rusticidade, com boa resposta à adubação.

Boa sanidade foliar, principalmente à Cercospora, proporcionando estabilidade de 

produção.

Boa tolerância ao Ergot (doença açucarada) nos grãos.

Grãos sem tanino, sadios e vermelhos, com boa aceitação no mercado de rações.

Tolerância ao acamamento.

Porte baixo a médio conforme a região e o manejo (1,40 a 1,60 m).

Boa capacidade de rebrota (alta produção de palhada – 6 a 8 t/ha).

Principais características

Características Agronômicas

Nível Tecnológico Médio/Alto

Época de Plantio
Abertura - normal -
fechamento

Tipo de Híbrido Simples

Peso de Grãos Médio

População de Plantas 160.000 a 180.000
plantas/hectare

Ciclo Precoce

Porte de Planta Baixo

Sanidade Foliar Boa

Tolerância ao Acamamento Muito boa

Potencial de Rebrota Bom

Perfilhamento Bom
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BRS658
Alta performace produtiva com 
excelente qualidade de silagem.

Alto potencial de massa verde.

Elevada participação de grãos na massa (boa qualidade

energética e elevada % de amido).

Ótima tolerância ao acamamento na população ideal de plantas.

Grãos sem tanino, de coloração creme e de grande tamanho, facilitando o aproveitamento do 

amido pelo animal.

Boa produção de massa na rebrota nos plantios de verão, com boa capacidade de perfilhamento.

Estabilidade de produção com elevada sanidade foliar e de grãos.

Destacada tolerância à estiagem.

Panícula semiaberta.

Baixo consumo de sementes por área com gasto médio de: 4,2 kg/ha.

Principais características

Características Agronômicas

Nível Tecnológico Médio/alto

Época de Plantio
Abertura - normal -
fechamento

Tipo de Híbrido Simples

Peso de Grãos Alto

População de Plantas 110.000 a 120.000
plantas/hectare

Ciclo Precoce

Porte de Planta Alto

Sanidade Foliar Excelente

Tolerância ao Acamamento Muito boa

Potencial de Rebrota 30 a 50% do volume
1º corte no verão

Perfilhamento Alta capacidade de
perfilhamento
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Acreditar no agro é estar pronto para tomar decisões 

que vão fazer a diferença no seu futuro. Seja na hora

de plantar, na hora de colher ou até mesmo quando 

decidir quem vai estar com você nessa jornada.

Nós sabemos o tamanho da importância dos seus 

sonhos e fazemos parte deles com muita 

responsabilidade. Viver do campo é acreditar

na força de todos.

São muitos os braços que contam a nossa história 

todos os dias.



Patos de Minas-MG
SAC: (34) 3818-2009
     (34) 99839-6792
     (34) 99904-9618
sac@kws.com


