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Uma marca

Forseed® é uma marca da LongPing High-Tech Biotecnologia Ltda. /forseedsementes

forseedsementes.com.br

Conheça
nossos produtos:



PRECOCE
Alto Investimento

Grão: semidentado/amarelo-alaranjado
Planta: 2,20 m
Espiga: 1,22 m
Plantio: verão

Recomendações de plantio:
Regiões Sul, Centro e Sudeste

PRECOCE
Alto Investimento

SILAGEM DE ALTO RENDIMENTO
E QUALIDADE NUTRICIONAL

PRECOCE
Médio/Alto Investimento

Grão: semiduro/amarelo-alaranjado
Planta: 2,20 m
Espiga: 1,20 m
Plantio: verão/safrinha

Recomendações de plantio:
Regiões Sul, Centro e Sudeste

SILAGEM COM AMPLA 
JANELA DE CORTE

PONTOS FORTES

Grão: semiduro/amarelo-alaranjado
Planta: 2,20 m
Espiga: 1,23 m
Plantio: verão/safrinha

Recomendações de plantio:
Regiões Sul, Centro, Sudeste e Norte

SILAGEM PREMIUM PARA ALTA
CONVERSÃO LEITEIRA

PRECOCE
Alto Investimento

Grão: semidentado/amarelo-alaranjado
Planta: 2,30 m
Espiga: 1,27 m
Plantio: verão/safrinha

Recomendações de plantio:
Regiões Sul, Centro e Sudeste

SILAGEM DE ALTA QUALIDADE E
RESPOSTA AO INVESTIMENTO

 

PONTOS FORTES
PONTOS FORTES

PONTOS FORTES

Silagem de planta inteira e grãos úmidos
Antecipação do ponto de corte em relação a híbridos precoces
Sanidade foliar e de colmo 
Alto rendimento de grãos
Altíssima qualidade bromatológica
Alta conversão leiteira
Alta concentração de proteína e amido na silagem
Estabilidade de produção com alta concentração 
de nutrientes digestíveis totais (NDT) por área
Alto retorno de investimento com valor agregado

Silagem de planta inteira e grãos úmidos
Excelente adaptação em solos de alta 
fertilidade/alto investimento
Altíssima qualidade bromatológica 
e digestibilidade da fibra
Diferenciada conversão de leite por tonelada 
de matéria seca
Valor nutricional aliado à produtividade 
e janela de corte
Destaque na alta concentração de proteína bruta  
por tonelada de silagem

Silagem de planta inteira e grãos úmidos
Excelente adaptação em solos de média/alta 
fertilidade para plantios de verão e safrinha
Alta concentração de proteína e amido na silagem
Estabilidade de produção com alta concentração 
de nutrientes digestíveis totais (NDT) por área
Ampla janela de corte
Alto retorno de investimento 
com valor agregado

Silagem de planta inteira
Alta digestibilidade de fibras
Alto potencial de produção de grãos
Alto valor energético na silagem
Ótima janela de corte
Adaptação nas mais variadas regiões
brasileiras de silagem
Excelente equilíbrio entre fibra,
proteína e amido

LongPing Max Soluções é uma plataforma completa, que auxilia o produtor em todas as fases até a colheita. 
Customize de acordo com a sua biotecnologia, o TSI e até escolha a embalagem mais indicada para facilitar 
o seu dia a dia e aumentar o seu potencial produtivo. 
 
GERMOPLAS MA
Um completo banco genético da cultura de milho, que reúne linhagens de todo o planeta, garantindo híbridos com alto desempenho.

BIOTECNOLOGIA
Tecnologia de última geração e muita pesquisa para atender às necessidades dos mais diversos produtores do nosso país.

TRATAMENTO DE SEMENTES
Ainda mais garantia de qualidade, praticidade e segurança para os seus híbridos.

CUSTOMIZAÇÃO DE EMBALAGENS
Opções customizadas para você alcançar a dosagem certa para turbinar a eficiência do seu plantio.

DIGITAL
Suporte completo ao agricultor por meio do aplicativo LongPing Online.

Saiba mais em longpingmaxsolucoes.com.br


