
DESLIZE 
PARA VER MAIS

CONHEÇA OS 
GRUPOS DE 

FUNGICIDAS QUE 
CONTRIBUEM PARA 

A BOA SANIDADE 
DA SOJA

DOS FUNGICIDAS MULTISSÍTIOS 
AOS MONOSSÍTIOS 

A FORÇA DOS 
FUNGICIDAS PREVENTIVOS 
E DAS CARBOXAMIDAS

Para as inúmeras possibilidades de doenças que atingem a 
lavoura de soja, existem também produtos específicos para 
o seu controle. Atualmente é possível encontrar uma enorme 
variedade de fungicidas agrícolas no mercado que são 
pertencentes a grupos diferentes, e é exatamente sobre essas 
diferenças que iremos falar a seguir. 

No grupo dos multissítios se encontram os fungicidas 
protetores, aplicados antes da introdução do fungo nos 
tecidos do hospedeiro, formando uma barreira que impede 
a penetração dos fungos pela inibição da germinação dos 
esporos. Já no segundo grupo estão os fungicidas curativos 
ou erradicantes, utilizados quando o fungo já se instalou, e os 
preventivos, utilizados antes do aparecimento da infecção.

Para saber mais, clique aqui e assista ao vídeo.

Basicamente, os fungicidas podem ser 
divididos em dois grupos:

São formados por produtos 
mais antigos à base de cobre 
e enxofre que, de maneira 
geral, proporcionam 
média eficiência no 
controle das doenças da 
soja (principalmente a 
ferrugem). Por outro lado, 
por agir em diferentes 
sítios de ação, eles exercem 
papel de grande importância 
no manejo de doenças: o de 
evitar ou retardar o surgimento 
de resistência do fungo aos 
fungicidas específicos. 

Esses fungicidas preventivos têm ganhado cada vez 
mais espaço e não é à toa. Após se instalar na soja, 
as doenças podem se espalhar rapidamente, o que 
torna o controle mais difícil e oneroso. Logo, atuar 
preventivamente é a escolha mais sustentável e 
alinhada ao Manejo Consciente. 

A principal molécula presente nesse tipo de 
fungicida é a carboxamida. Quando entra em 
contato com os fungos, ela impede a produção de 
certas enzimas presentes nas estruturas celulares 
responsáveis pela respiração e pelo transporte de 
energia do organismo do fungo, comprometendo a 
síntese de proteínas, lipídeos e material genético. Isso 
significa, em termos mais simples, que a carboxamida 
inibe o pleno desenvolvimento das doenças.

Além disso, ela atua no período 
em que o fungo apresenta 
maior intensidade da 
atividade respiratória, 
a fase de germinação 
dos esporos. Nesse 
momento, o fungo 
ainda não penetrou na 
folha. Assim ele não 
conseguirá infectar a 
planta nem completar 
seu ciclo de vida, 
evitando sua reprodução. 

Desenvolvidos a partir da 
década de 1970, eles têm 
como característica a alta 
eficiência no controle das 

diferentes doenças na cultura 
da soja. Mas, por serem 

específicos, o risco de surgir 
resistência do fungo às 

moléculas que os compõem é 
maior.

Multissítios

Monossítios
(sítio específico)

Para que o controle se torne totalmente 
efetivo é importante que o produtor tenha consciência 
de que a eficiência das carboxamidas está condicionada 
a alguns fatores essenciais de manejo, como utilizá-las 
sempre nas primeiras aplicações do fungicida. Assim a 
soja ficará protegida das doenças, podendo entrar em sua 
fase reprodutiva com ótima sanidade. Uma outra questão 
fundamental do manejo é seu uso combinado a outros 
fungicidas parceiros, tais como triazóis ou multissítios.

A carboxamida está presente na composição do Elatus™, 
fungicida de contato e sistêmico da Syngenta usado em 
pulverizações preventivas. Logo que toca a folha de soja, 
Elatus™ penetra rapidamente na planta e impermeabiliza sua 
superfície, impedindo assim a entrada de fungos. Lembrando 
que seu uso deve estar sempre aliado às práticas adequadas 
da tecnologia de aplicação de defensivos. 

Antes de tudo, consulte o site do produto clicando aqui.

www.portalsyngenta.com.br©
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ANTES
DE TUDO,

ELATUS
SEMPRE.

ANTES QUE AS DOENÇAS APAREÇAM, 
ANTES DO PREJUÍZO,  

ANTES QUE SEJA TARDE.

Acesse:
www.antesdetudo.com.br
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BRASIL: mais de 2.990 áreas 
demonstrativas instaladas

TM

http://bit.ly/2Lsc1fp
http://bit.ly/2LtQfYD

