
• Pústula Bacteriana: Resistente
• Mancha Olho de Rã: Resistente
• Cancro da Haste: Moderadamente Resistente
• Crestamento Bacteriano: Moderadamente Resistente
• Oídio: Moderadamente Resistente
• Mancha Alvo: Moderadamente Resistente
• Nematoide de Galha (M. javanica): Moderadamente Suscetível
• Nematoide de Cisto: Suscetível
• Nematoide de Galha (M. incognita): Suscetível

TOLERÂNCIA À DOENÇAS

Produtividade aliada a 
estabilidade e precocidade

www.monsoy.com.br

M 7110 IPRO

PERFORMANCE COMPROVADA

FERNANDO ALVES PEREIRA
Rio Verde, GO75,9

“Plantamos a cultivar desde o lançamento e esse ano tivemos uma 
produtividade surpreendente. É uma variedade que tem um ciclo rápido, 
então conseguimos ter produtividade tanto na cultura da soja quando na 
cultura do milho subsequente. Eu recomendo sem dúvidas.”
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AMBIENTES DE PRODUÇÃO
EXIGÊNCIA EM FERTILIDADE

Macro 3
Baixa Média Alta

Macro 4

Agricultor Cidade UF
Área 

Plantada
(ha)

Resultado
(sc/ha)

Renato de Castro Indianápolis MG 540 76,5

Fernando Alves Pereira Rio Verde GO
127 75
94 75,9

Dinamérico Serafi m 
Aguitone

Uberaba MG 71 76

Hélio Batista de 
Almeida

Gameleira 
de Goiás

GO 49 76,2

Revalderio de Castro Indianápolis MG 40 86

Dinamérico Serafi m 
Aguitone

Uberaba MG 33 77



• Evitar áreas com histórico de Macrofomina;
• Realizar bom programa fi tossanitário que contemple 

DFC e Antracnose;
• Atentar para a umidade do grão e o ponto de colheita.

ÓTIMOBOM

- A recomendação da população de plantas é baseada em resultados de pesquisa a campo e pode variar conforme as condições edafoclimáticas, fertilidade e umidade do solo, adubação empregada, 
manejo do produtor, germinação e vigor da semente, entre outros fatores. 
- O ciclo é baseado em resultados de áreas experimentais e pode sofrer alteração conforme condições ambientais, época de plantio e manejo aplicado.
- “As recomendações técnicas da empresa, incluindo de plantio de seus produtos, tem como base os resultados obtidos através de estudos próprios e devem ser interpretadas como meras sugestões 
da Monsoy. Para fi ns de cumprimento das regras do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO) as recomendações técnicas ofi ciais de plantio constam do Zoneamento Agrícola de 
Risco Climá tico publicado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A Monsoy não poderá ser em nenhuma hipótese responsabilizada pelas decisões tomadas pelo agricultor no 
que se refere à observância ou não do Zoneamento Agrícola de Risco Climático, bem como de quaisquer normas correlatas expedidas pelas autoridades competentes.”
- A incidência de doenças e o impacto nas variedades podem variar de acordo com a pressão, condições ambientais e de manejo.

ÉPOCA DE SEMEADURA E POPULAÇÃO DE PLANTAS
(em plantas por metro com espaçamento de 50 cm entre linhas)

Segunda aproximação 
de microrregiões 

sojícolas da Embrapa.

(*) Informações baseadas na 
média dos ensaios conduzidos nas 
regiões recomendadas e sujeitas a 
variações em função de condições 

edafoclimáticas ou de manejo.

M 7110 IPRO

PONTOS FORTES

RECOMENDAÇÕES DE MANEJO*

*Sempre consulte um Engenheiro Agrônomo.

REFÚGIO

• Precocidade possibilita melhor janela para semeadura de 

milho ou algodão safrinha;

• Apresenta hábito de crescimento indeterminado, 

proporcionando maior segurança para semeaduras 

antecipadas (dentro do seu segmento de maturação);

• Cultivar que apresenta excelente estabilidade produtiva e 

aumenta performance nos ambientes mais produtivos;

• Resistência ao acamamento;

• Excelente arquitetura de plantas.

• NS 7200 RR
• P 96Y90
• NA 5909 RR

PERFIL GENÉTICO

Micro
Ciclo 

Médio 
(dias)

Observações
Set Out Nov Dez

II III IV I II III IV I II III IV I II
301 105 GO/MG/SP 18
302 105 18
303 105 19
401 103 20
403 102 18 18
405 98 18 18
406 96 18 18

• Grupo de Maturação: 6.8
• Arquitetura da Planta: Ereta
• Hábito de Crescimento: Indeterminado
• Acamamento*: Resistente
• Engalhamento: Haste única

Boa adaptação
em

diferentes
ambientes


