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Ano após ano nos empenhamos em oferecer a nossos
clientes e parceiros nosso melhor. Sementes com alto
padrão de qualidade para que as cultivares possam
expressar seu máximo potencial produtivo e isso se
reﬂetir em rentabilidade ao nosso cliente.
Multiplicamos sementes com características e
adaptabilidade para diversas regiões do Brasil e ate
mesmo outros países, com o mesmo cuidado de quem
produz suas próprias sementes.
Entendemos que nossa maneira de trabalhar,
envolvendo processos dinâmicos, modernas técnicas
de produção e pessoas comprometidas com o que
fazem são nosso diferencial.
Sementes Giovelli

TBIO

ASTRO

MELHORADOR

REGIÕES DE VCU (Valor de Cultivo e Uso)
INDICADO para cultivo nas regiões tritícolas assinaladas no
mapa, por desempenho agronômico e comercial.

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS
Ciclo:
Altura média da planta:
Espigamento:
Maturação:
Comportamento a geada na fase vegetativa:
Comportamento ao acamamento:
Comportamento a debulha:
Crestamento:

SUPERPRECOCE
BAIXA
SUPERPRECOCE
SUPERPRECOCE
S/I
MR/R
MR
MR/R

VCU 1 - Fria, Úmida, Alta
VCU 2 - Moderadamente Quente, Úmida, Baixa
VCU 3 - Quente, Moderadamente Seca, Baixa
VCU 4 - Quente, Seca - Cerrado

DESTAQUES

Não recomendada

TBIO Astro é a cultivar de ciclo superprecoce com maior teto produtivo do portifólio (similar a TBIO
Audaz).
Melhor tipo de planta entre os TBIOs, apresenta excelente nível de resistência ao acamamento.
Excelente sanidade de folha, com ótimo nível de resistência ao complexo de Manchas Foliares,
Bacteriose e Mosaico do trigo. Destaque para a elevada resistência à Brusone na espiga e Giberela.
Destaque para a estabilidade de PH (ainda maior que TBIO Iguaçu).
Excelente nível de resistência à germinação em pré-colheita.
Ampla adaptação, tendo destaque em todas as regiões tritícolas.
Atende a demanda exigida pela indústria de panificação com alta força de glúten, elevando o W médio
das mesclas nos silos.

QUALIDADE INDUSTRIAL
Classificação:
Força de Glúten:
Estabilidade:
Dados de 4 anos e 23 locais (média Brasil)

MELHORADOR
516
17,9 min

Dureza do grão:
Coloração do grão:
Peso de mil sementes (média):
Germinação na Espiga:

DURO
VERMELHO
34 g
MR/R

REAÇÃO ÀS DOENÇAS
AS

S

MS

MR

R

Brusone na Espiga
Ferrugem da Folha
Giberela
Mancha Amarela
Mosaico
Oídio
Bacteriose (Pseudomonas spp)
VNAC

SUGESTÕES DE CULTIVO
Densidade de população de plantas:
300 a 350 plantas finais/m2

Indicado para áreas de médio a alto investimento.
Ter Oídio como doença alvo.
Assim como TBIO Toruk, TBIO Astro é altamente responsivo ao manejo de Nitrogênio em cobertura.
TBIO Astro é responsivo ao uso de alta tecnologia, fertilidade e manejo.

TBIO

AUDAZ

MELHORADOR

REGIÕES DE VCU (Valor de Cultivo e Uso)
INDICADO para cultivo nas regiões tritícolas assinaladas no
mapa, por desempenho agronômico e comercial.

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS
Ciclo:
Altura média da planta:
Espigamento:
Maturação:
Comportamento a geada na fase vegetativa:
Comportamento ao acamamento:
Comportamento a debulha:
Crestamento:

PRECOCE
MÉDIA BAIXA
PRECOCE
PRECOCE
MS
MR
MS/MR
MR

VCU 1 - Fria, Úmida, Alta
VCU 2 - Moderadamente Quente, Úmida, Baixa
VCU 3 - Quente, Moderadamente Seca, Baixa
VCU 4 - Quente, Seca - Cerrado
Não recomendada

DESTAQUES
TBIO Audaz é a cultivar de ciclo precoce mais completa do portifólio.
Apresenta tipo de planta e potencial produtivo similar a seu pai, TBIO Toruk.
Excelente sanidade de folha, com ótimo nível de resistência ao complexo de Manchas Foliares,
Bacteriose e Mosaico do trigo. Destaque para a elevada resistência à Brusone na espiga e Giberela.
TBIO Audaz é responsivo ao uso de alta tecnologia, fertilidade e manejo.
Grande destaque para sua performance de panificação, sendo considerado pela indústria um trigo
TOP em qualidade industrial.

QUALIDADE INDUSTRIAL
Classificação:
Força de Glúten:
Estabilidade:
Dados de 5 anos e 37 locais (média Brasil)

MELHORADOR
447
19 min

Dureza do grão:
Coloração do grão:
Peso de mil sementes (média):
Germinação na Espiga:

DURO
VERMELHO
33 g
MR

REAÇÃO ÀS DOENÇAS
AS

S

MS

MR

R

Brusone na Espiga
Ferrugem da Folha
Giberela
Mancha Amarela
Mosaico
Oídio
Bacteriose (Pseudomonas spp)
VNAC

SUGESTÕES DE CULTIVO
Densidade de população de plantas:
300 a 330 plantas finais/m2

Indicado para áreas de médio e alto investimento.
Evite misturas de vários produtos químicos. TBIO Audaz é mais sensível que outras cultivares e
pode apresentar sintomas de fitotoxicidade. Em todos os casos observados sempre se recuperou
plenamente.
Ter Oídio e VNAC como doenças alvo.
Assim como TBIO Toruk, TBIO Audaz é altamente responsivo ao manejo de Nitrogênio em cobertura.

TBIO

DUQUE

PÃO/BRANQUEADOR

REGIÕES DE VCU (Valor de Cultivo e Uso)
INDICADO para cultivo nas regiões tritícolas assinaladas no
mapa, por desempenho agronômico e comercial.

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS
Ciclo:
Altura média da planta:
Espigamento:
Maturação:
Comportamento a geada na fase vegetativa:
Comportamento ao acamamento:
Comportamento a debulha:
Crestamento:

PRECOCE
MÉDIA BAIXA
PRECOCE
PRECOCE
S/I
MS/MR
MS/MR
R

VCU 1 - Fria, Úmida, Alta
VCU 2 - Moderadamente Quente, Úmida, Baixa
VCU 3 - Quente, Moderadamente Seca, Baixa
VCU 4 - Quente, Seca - Cerrado

DESTAQUES

Não recomendada

Nova geração de trigo branqueador, filho de TBIO Toruk.
Pelas características de sua qualidade industrial, oferece uma excelente liquidez comercial.
TBIO Duque chega para suprir a demanda de trigos com farinha branqueadora, trazendo um pacote
agronômico inédito no mercado para este segmento.
Alto potencial de rendimento, superior aos seus principais concorrentes branqueadores.
Ciclo precoce, similar a TBIO Audaz.
Alto nível de resistência às principais doenças da cultura. Nas folhas: apresenta excelente reação ao
complexo de Manchas, Ferrugem e Bacteriose. Na espiga: mantém o ótimo nível de segurança das
cultivares TBIO, destacando-se ao enfrentar condições favoráveis à Brusone e germinação na espiga.
Primeiro trigo branqueador do mercado com bom nível de resistência à Brusone na espiga.

QUALIDADE INDUSTRIAL
Classificação:
Força de Glúten:
Estabilidade:
Dados de 4 anos e 35 locais (média Brasil)

PÃO/BRANQUEADOR
266
14,4 min

Dureza do grão:
Coloração do grão:
Peso de mil sementes (média):
Germinação na Espiga:

MOLE
VERMELHO
33 g
MR

REAÇÃO ÀS DOENÇAS
AS

S

MS

MR

R

Brusone na Espiga
Ferrugem da Folha
Giberela
Mancha Amarela
Mosaico
Oídio
Bacteriose (Pseudomonas spp)
VNAC

SUGESTÕES DE CULTIVO
Densidade de população de plantas:
300 a 330 plantas finais/m2

Indicado para áreas de médio a alto investimento.
Ter Oídio e Giberela como doenças alvo.
Ciclo precoce, o qual permite maior versatilidade quanto a época de semeadura.

TBIO

TORUK

REGIÕES DE VCU (Valor de Cultivo e Uso)
INDICADO para cultivo nas regiões tritícolas assinaladas no
mapa, por desempenho agronômico e comercial.

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS
Ciclo:
Altura média da planta:
Espigamento:
Maturação:
Comportamento a geada na fase vegetativa:
Comportamento ao acamamento:
Comportamento a debulha:
Crestamento:

MÉDIO
BAIXA
MÉDIO
MÉDIO
MS/MR
MR
MR
MR

VCU 1 - Fria, Úmida, Alta
VCU 2 - Moderadamente Quente, Úmida, Baixa
VCU 3 - Quente, Moderadamente Seca, Baixa
VCU 4 - Quente, Seca - Cerrado
Não recomendada

DESTAQUES
Primeira cultivar com genética francesa lançada no Brasil.
Com ciclo médio e um arrojado tipo de planta, TBIO Toruk tem altura baixa, perfilhamento e
espigamento uniformes e uma boa resistência ao acamamento. Chega a altos níves produtivos com o
uso de alta tecnologia, fertilidade e manejo.
Confere ao produtor boa tolerância à germinação em pré-colheita.
Apresenta excelentes resultados de panificação.
TBIO Toruk entrega altos rendimentos nas áreas com maior fertilidade.

QUALIDADE INDUSTRIAL
Classificação:
Força de Glúten:
Estabilidade:
Dados de 8 anos e 46 locais (média Brasil)

PÃO/MELHORADOR
321
14,7 min

Dureza do grão:
Coloração do grão:
Peso de mil sementes (média):
Germinação na Espiga:

DURO
VERMELHO CLARO
33 g
MR

REAÇÃO ÀS DOENÇAS
AS

S

MS

MR

R

Brusone na Espiga
Ferrugem da Folha
Giberela
Mancha Amarela
Mosaico
Oídio
Bacteriose (Pseudomonas spp)
VNAC

SUGESTÕES DE CULTIVO
Densidade de população de plantas:									
300 a 330 plantas finais/m2

Por ter o coleóptilo um pouco mais curto, evitar semeaduras profundas.
Não é indicado a semeadura em áreas compactadas e/ou com histórico de vírus do Mosaico do trigo.
TBIO Toruk exige maior disponibilidade de nitrogênio (mostra amarelecimento das folhas do baixeiro
quando deficiente) que outras cultivares e é altamente responsivo a aplicação de N, inclusive quando
parceladas.
Cultivar responsiva ao uso de regulador de crescimento. Usualmente doses médias são suficientes.
Evite misturas de vários produtos químicos: TBIO Toruk é mais sensível que outras cultivares e
pode apresentar sintomas de fitotoxidade. Em todos os casos observados sempre se recuperou
plenamente.
Ter Giberela, Mosaico e VNAC como doenças alvo.

TBIO

PONTEIRO

REGIÕES DE VCU (Valor de Cultivo e Uso)
INDICADO para cultivo nas regiões tritícolas assinaladas no
mapa, por desempenho agronômico e comercial.

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS
Ciclo:
Altura média da planta:
Espigamento:
Maturação:
Comportamento a geada na fase vegetativa:
Comportamento ao acamamento:
Comportamento a debulha:
Crestamento:

MÉDIO TARDIO
MÉDIA
MÉDIO TARDIO
MÉDIO
S/I
MS/MR
MR
R

VCU 1 - Fria, Úmida, Alta
VCU 2 - Moderadamente Quente, Úmida, Baixa
VCU 3 - Quente, Moderadamente Seca, Baixa
VCU 4 - Quente, Seca - Cerrado
Não recomendada

DESTAQUES
Melhor opção para abertura de semeadura entre os TBIOs.
Está entre os maiores potenciais de rendimento do portifólio, com destaque em anos de estiagem
pela tolerância à seca (Alumínio tóxico).
Destaca-se pelo alto nível de resistência às principais doenças da cultura. Nas folhas: apresenta
excelente resistência ao complexo de manchas, ferrugem, Oídio e Vírus do Mosaico do Trigo. Na espiga:
mantém o ótimo nível de segurança das cultivares TBIO, com excelente nível de resistência à Brusone
na espiga, Giberela e germinação na espiga.
Apresenta excelentes resultados de panificação.
Dado o bom nível de resistência à Brusone na espiga, traz mais segurança para semeaduras
antecipadas em regiões onde há ocorrência dessa doença.

QUALIDADE INDUSTRIAL
Classificação:
Força de Glúten:
Estabilidade:
Dados de 4 anos e 25 locais (média Brasil)

PÃO
314
11,7 min

Dureza do grão:
Coloração do grão:
Peso de mil sementes (média):
Germinação na Espiga:

DURO
VERMELHO
33 g
MR

REAÇÃO ÀS DOENÇAS
AS

S

MS

MR

R

Brusone na Espiga
Ferrugem da Folha
Giberela
Mancha Amarela
Mosaico
Oídio
Bacteriose (Pseudomonas spp)
VNAC

SUGESTÕES DE CULTIVO
Densidade de população de plantas:
300 a 330 plantas finais/m2

Recomendado para todos os níveis de investimento.
Ter Giberela, VNAC e Mancha Amarela como doenças alvo.
Ciclo vegetativo mais longo (similar a TBIO Sinuelo), permite escape de potencial ocorrência de geadas
em semeaduras antecipadas.

TBIO

SINUELO

RENDIMENTO

REGIÕES DE VCU (Valor de Cultivo e Uso)
INDICADO para cultivo nas regiões tritícolas assinaladas no
mapa, por desempenho agronômico e comercial.

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS
Ciclo:
Altura média da planta:
Espigamento:
Maturação:
Comportamento a geada na fase vegetativa:
Comportamento ao acamamento:
Comportamento a debulha:
Crestamento:

MÉDIO TARDIO
MÉDIA ALTA
MÉDIO TARDIO
MÉDIO TARDIO
MR
MR/R
MR
MR

VCU 1 - Fria, Úmida, Alta
VCU 2 - Moderadamente Quente, Úmida, Baixa
VCU 3 - Quente, Moderadamente Seca, Baixa
VCU 4 - Quente, Seca - Cerrado
Não recomendada

DESTAQUES
Destaca-se pela excelente sanidade, ciclo vegetativo mais longo e rendimento de grãos superior a
Quartzo.
Trigo de ciclo médio tardio, sendo indicado para plantio no cedo por apresentar 5 a 7 dias a mais de
período vegetativo se comparado com Quartzo.
Destaca-se por não oscilar na panificação, onde apresenta excelentes resultados tendo como
vantagem P/L balanceado.
Excelente resistência ao acamamento.

QUALIDADE INDUSTRIAL
Classificação:
Força de Glúten:
Estabilidade:
Dados de 9 anos e 43 locais (média Brasil)

PÃO
256
13,7 min

Dureza do grão:
Coloração do grão:
Peso de mil sementes (média):
Germinação na Espiga:

DURO
VERMELHO
36 g
MR

REAÇÃO ÀS DOENÇAS
AS

S

MS

MR

R

Brusone na Espiga
Ferrugem da Folha
Giberela
Mancha Amarela
Mosaico
Oídio
Bacteriose (Pseudomonas spp)
VNAC

SUGESTÕES DE CULTIVO
Densidade de população de plantas:
300 a 330 plantas finais/m2

Posicionado para todos os níveis de investimento.
Ter Oídio, Ferrugem e Brusone na espiga como doenças alvo.
Responsivo ao manejo de nitrogênio em pré-espigamento.

REGIÕES DE VCU (Valor de Cultivo e Uso)
Indicado para cultivo nas regiões tritícolas:

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS
Ciclo:
Espigamento:
Maturação:
Estrutura de planta:
Comportamento ao acamamento:
Comportamento à debulha:
Crestamento (tolerância ao alumínio tóxico)

MÉDIO PRECOCE
MÉDIO PRECOCE
MÉDIO PRECOCE
MÉDIA ALTA
MR/MS
MR
MR

DESTAQUES
Rendimento.
Cultivar de trigo referência na indústria de biscoito, sendo o mais completo do mercado.
Resistência à germinação na espiga e ao mosaico.

QUALIDADE INDUSTRIAL
Classificação:
Força de Glúten:
Estabilidade:
Dureza do grão:
Coloração do grão:
Peso de mil sementes (média):
Germinação na Espiga:

BISCOITO
158
8,4 min
SOFT
VERMELHO CLARO
33 g
MR/R

REAÇÃO ÀS DOENÇAS

SUGESTÕES DE CULTIVO
População de plantas:
Regiões Quentes: 330 pl/finais m²
Regiões Frias: 300 pl/finais m²
Indicado o uso de regulador de crescimento em solos férteis.
Doença alvo: ferrugem da folha.
Não recomendado o manejo de N em pré-espigamento.
Para trigos com objetivo final de biscoito, recomendamos que as aplicações em cobertura de N
sejam realizadas na fase inicial, parcelando em uma ou duas aplicações.

REGIÕES DE VCU (Valor de Cultivo e Uso)
Indicado para cultivo nas regiões tritícolas:

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS
Ciclo:
Espigamento:
Maturação:
Estrutura de planta:
Comportamento ao acamamento:
Comportamento à debulha:
Crestamento (tolerância ao alumínio tóxico)

MÉDIO PRECOCE
MÉDIO PRECOCE
MÉDIO PRECOCE
MÉDIA
MR
MR
MR

DESTAQUES
Melhor perfil fitossanitário do mercado dentre os trigos branqueadores/fortes.
Excelentes resultados de panificação, mantendo alto valor de L* (cor média 94,8).
Possui o maior teto produtivo dentre os branqueadores/fortes do mercado.

QUALIDADE INDUSTRIAL
Classificação:
Força de Glúten:
Estabilidade:
Dureza do grão:
Coloração do grão:
Peso de mil sementes (média):
Germinação na Espiga:

PÃO/BRANQUEADOR
274
>20 min
SUAVE
VERMELHO CLARO
34 g
MS/MR

REAÇÃO ÀS DOENÇAS

SUGESTÕES DE CULTIVO
População de plantas:
Regiões Quentes: 350 pl/finais m²
Regiões Frias: 330 pl/finais m²
Doença alvo: Oídio.
Manejo de N em pré-espigamento: boa resposta em produtividade e qualidade industrial.
Sempre que possível priorizar a colheita para manter a qualidade industrial que o cultivar oferece.

REGIÕES DE VCU (Valor de Cultivo e Uso)
Indicado para cultivo nas regiões tritícolas:

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS
Ciclo:
Espigamento:
Maturação:
Estrutura de planta:
Comportamento ao acamamento:
Comportamento à debulha:
Crestamento (tolerância ao alumínio tóxico)

MÉDIO
MÉDIO
MÉDIO
MÉDIA ALTA
MS/MR
MR
MR

DESTAQUES
Cultivar com o melhor perfil fitossanitário do mercado.
Resistência de planta adulta à ferrugem de folha.
Rendimento.
Qualidade industrial exigida no mercado, com excelentes resultados de panificação.
Cultivar com elevado PH.

QUALIDADE INDUSTRIAL
Classificação:
Força de Glúten:
Estabilidade:
Dureza do grão:
Coloração do grão:
Peso de mil sementes (média):
Germinação na Espiga:

PÃO
292
13 min
DURO
VERMELHO
32 g
MR

REAÇÃO ÀS DOENÇAS

SUGESTÕES DE CULTIVO
População de plantas:
Regiões Cerrado (Sequeiro): 350 pl/finais m²
Regiões Cerrado (Irrigado): 300 pl/finais m²
Regiões Quentes: 330 pl/finais m²
Regiões Frias: 300 pl/finais m²
Tratar as sementes com inseticidas sistêmicos, visando o controle de pulgões.
Indicado uso de regulador de crescimento e solos férteis.
Não é indicado em solo com histórico de mosaico.
Manejo de N em pré-espigamento: boa resposta em produtividade e qualidade industrial.

REGIÕES DE VCU (Valor de Cultivo e Uso)
Indicado para cultivo nas regiões tritícolas:

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS
Ciclo:
Espigamento:
Maturação:
Estrutura de planta:
Comportamento ao acamamento:
Comportamento à debulha:
Crestamento (tolerância ao alumínio tóxico)

SUPERPRECOCE
SUPERPRECOCE
SUPERPRECOCE
BAIXA
MR
MR
MR

DESTAQUES
Cultivar superprecoce com o melhor perfil fitossanitário do mercado.
Grande destaque para a resistência ao oídio, ferrugem de folha e à giberela.
Qualidade de trigo melhorador, com ótima performance para panificação.
Cultivar de alto potencial produtivo, destaca-se também pelo seu elevado peso de mil grãos.

QUALIDADE INDUSTRIAL
Classificação:
Força de Glúten:
Estabilidade:
Dureza do grão:
Coloração do grão:
Peso de mil sementes (média):
Germinação na Espiga:

MELHORADOR
525
14 min
DURO
VERMELHO
38 g
MS/MR

REAÇÃO ÀS DOENÇAS

SUGESTÕES DE CULTIVO
População de plantas:
Regiões Quentes: 380 pl/finais m²
Regiões Frias: 350 pl/finais m²
Posicionado de médio a alto investimento, com ótima adaptação.
Por ser um cultivar de ciclo superprecoce, pode ser utilizado para fechamento de semeadura, podendo utilizar uma cultura intercalar. Ex.: nabo forrageiro.

TIS - TRATAMENTO
INDUSTRIAL DE SEMENTES
A Sementes Giovelli oferece aos seus parceiros o que há de mais novo no
Tratamento Industrial de Sementes – TIS, a tecnologia ABRA E PLANTE. Ela
combina os melhores produtos para o tratamento de sementes, permitindo
que o produtor abra a embalagem e utilize as sementes sem a necessidade
de tratamentos adicionais.
A proteção de plantas contra fungos e insetos proporcionada pelas ofertas
SEEDCARE SYNGENTA, o inoculante “longa vida” RIZOLIQ LLI altamente
eficaz na nodulação das raizes e maquinas altamente precisas para dosagem
e dsitribuição dos produtos são os pilares da tecnologia ABRA E PLANTE.
Todos os produtos devidamente registrados no Ministerio da Agricultura,
Pecuária e Abastaecimento – MAPA e que podem ser utilizados no TIS ate
60 dias antes da semeadura, sem perda de eficiencia dos produtos ou danos
as sementes.
Centros de pesquisas e auditorias periódicas tercerizadas atestam a
compatibilidade dos produtos e a quantidade de produto utilizado no
recobrimento das sementes, garantindo a idoniedade do processo e
permitindo que os lotes das cultivares que carregam a tecnologia ABRA E
PLANTE possam expressar seu maximo potencial produtivo.

100% líquido do mercado

com
até

dias

de antecipação de
tratamento de
semente de soja

55 3352 7187 / 1448
Av. Senador Pinheiro, 3035 - São Luiz Gonzaga/RS
sementesgiovelli.com.br

ENVOLVE PROFISSIONALISMO
Produtor

RÉGIS AUGUSTO GIOVELLI
Diretor Geral

Eng. Agr.

Eng. Agr.

LEANDRO SARTORI

MAIQUEL GUSTAVO MAEHLER

Diretor Comercial/BR

Desenvolvimento de Mercado RS Norte

55 99980 3820

55 99955 9336

sartori@sementesgiovelli.com.br

maiquel@sementesgiovelli.com.br

Téc. Agr.

TIAGO LORO

Desenvolvimento de Mercado RS Sul
55 99939 4449

tiago@sementesgiovelli.com.br

