
RESTRICTED

Recomendações de 
armazenamento para 
sementes de hortaliças.

Obtenha o melhor
potencial de seus
produtos.

1 Manipulação e 
recomendações de 
armazenamento

As sementes são organismos vivos que
requerem manuseio cuidadoso e
armazenamento adequado para alcançar o
máximo desempenho. A Bayer recomenda
que todas as sementes de hortaliças sejam
utilizadas no prazo de dois anos após a
compra (dependendo do tipo de cultura). As
informações a seguir podem ajudá-lo a
garantir uma maior longevidade das
sementes.

Altas temperaturas e umidade podem afetar
negativamente as sementes, reduzindo seu vigor
e capacidade de germinar. Portanto, as sementes
devem ser armazenadas em local fresco e seco,
ao abrigo da luz solar direta e em embalagens
fechadas.
A Bayer embala suas sementes dentro das
porcentagens de umidade recomendadas para
manter as condições ideais de armazenamento.
As embalagens devem permanecer fechadas
para evitar que a umidade danifique as sementes.
As latas e embalagens do tipo pouch são
herméticas e impermeáveis.

Temperatura de 
armazenamento e 
umidade

Manuseie as 
sementes
com cuidado

Manuseie as sementes com cuidado para
não danificá-las. As sementes podem ser
danificadas se manuseadas de maneira
errada. Elas possuem um revestimento
rígido, mas frágil, que protege o organismo
vivo em seu interior. Sementes de feijão,
ervilha, milho-doce e sementes peletizadas
são especialmente suscetíveis a danos por
manuseio inadequado (rachaduras no
tegumento ou pellets quebrados). As
embalagens dessas sementes não devem
ser jogadas nem derrubadas, pois os
revestimentos e embriões das sementes
podem ser danificados, resultando em
sementes que não se desenvolverão
adequadamente.
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3 A Bayer 
Recomenda

Armazenar as sementes em sua embalagem
original em local climatizado com temperatura
ambiente de 15 ° C.
• Evitar temperaturas superiores a 20 °C.
• Evitar temperaturas inferiores a 1°C.

Armazenar as sementes embaladas em sacos
de papel com umidade relativa de 40 a 60%.

Certas sementes são mais sensíveis que
outras e são rotuladas desta forma:
• Armazenar a 8°C.
• Armazenar a 8°C e utilizar em até 12
meses.

Lembre-se que a vida útil é reduzida quando a
embalagem é aberta.

Dica: Utilize um refrigerador doméstico para
quantidades pequenas.
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