
O híbrido RB9110 alia superprecocidade 
de florescimento com rápida maturação 
("dry down"), ótimo potencial produtivo e 
estabilidade. É uma excelente opção para 
os plantios de safrinha e em sucessão a 
culturas no verão graças à sua performan-
ce produtiva com estabilidade e ciclo 
rápido. Além disso é uma boa opção para 
o plantio de verão para o agricultor que
planeja uma safrinha de feijão. Em função
disto, trata-se de um produto exclusivo no 
mercado, consagrado na safrinha ano
após ano.

No Programa de Composição de Lavou-
ras KWS é recomendado no verão em 
sequência de plantio com os híbridos 
K9606VIP3 e K9960VIP3, quando se 
busca estabilidade com alta performance 
e ciclo rápido  No Programa de Composi-

Suscetível Tolerante

Helmintosporiose

Mancha Branca

Ferrugem Polissora

Complexo Enfezamento

Cercosporiose

Grãos ardidos

Doenças de colmo

RB9110 PRO, PRO2
O superprecoce produtivo e estável do mercado.

Sobre o RB9110

   Elevado potencial produtivo

   Alta estabilidade 

   Inserção de espigas uniforme

Pontos fortes:

   Flexibilidade quanto à época de plantio

   Ótima sanidade de colmo e de raízes

   Acentuado “stay green”

   Espigas com rápido “dry down” 

   Ciclo rápido para áreas irrigadas 

   Excelente opção em áreas de 
   integração lavoura - pecuária.

Sanidade

Época de plantio: Verão e Safrinha 

ção de Lavouras KWS para safrinha é 
recomendado juntamente com os 
híbridos K9960VIP3 e K9606VIP3, 
quando se busca maior teto produtivo e 
sanidade foliar, e em combinação com 
RB9210PRO2 quando se busca velocida-
de de ciclo e segurança em condições 
adversas.  

É recomendado tratamento de sementes 
industrial para expressar seu máximo 
arranque. Realizar monitoramento de 
pragas conforme boas práticas de MIP. A 
tecnologia VTPRO é ideal para as regiões 
de integração lavoura-pecuária, onde o 
agricultor necessita utilizar herbicidas 
convencionais.



* NR - Não Recomendado 

Cedo 70 65 NR 70 a 80 70 a 80

Normal 65 62 NR 65 a 75 65 a 75

Tardio 60 60 NR 65 a 70 65 a 70

Cedo 60 55 a 60 55 a 60 65 60

Normal 55 a 60 55 50 a 55 60 60

Tardio 50 a 55 50 50 55 55

Recomendação de População por Região (1.000 plantas/ha)

Tropical Subtropical

Alta Transição Baixa Alta Baixa

Verão

Safrinha

Nível Tecnológico

Germoplasma

Ciclo

GDU

Altura de Planta (cm)

N° de Fileiras de Grãos

Inserção Espiga (cm)

Arquitetura

Cor do Grão

Textura do Grão

Peso 1.000 Grãos

Peso Hectolitro

Sabugo

Macroambientes

Alto investimento

Uso Grãos e Silagem

Sub-tropical

Superprecoce

790

210 - 230

16

115-125

Semiereta

Amarelo alaranjado

Semidentado

360 gramas

760 gramas

Branco

1, 2, 3, 4 e 5

Características Agronômicas

Época de Plantio

Nos plantios de safrinha, e em 
sucessão de culturas no verão é 
uma excelente opção de produtivi-
dade com rapidez e segurança. 
A combinação destas três caracte-
rísticas chave, tornam este produto
exclusivo no mercado e consagrado 
na safrinha ano após ano.


