
Conheça as vantagens de Fortenza® para largar 
na frente e proteger o potencial produtivo da 

sua soja antes mesmo do plantio

TRATAMENTO DE SEMENTES 
PARA UMA LAVOURA FIRME 

E FORTE DESDE O INÍCIO



Uma lavoura de soja firme e forte desde o início, vigorosa e livre de ameaças 
que podem afetar a produtividade é o desejo de todo sojicultor. Para 
transformar esse cenário em realidade, é possível realizar ações efetivas e de 
baixo custo que vão proporcionar a proteção contra o ataque de pragas desde 
os primeiros momentos. Afinal, os cuidados com a lavoura começam na escolha 
e no tratamento de sementes.

As pragas da soja estão cada vez mais difíceis de controlar e, quando elas 
aparecem na lavoura, o dano pode ser elevado e irreversível. Por isso, o 
tratamento de sementes com produtos de qualidade, como Fortenza®, é 
fundamental. A solução oferece controle eficaz de lagartas e de outras pragas 
que atacam os estádios iniciais da cultura e comprometem o estande e o 
desenvolvimento das plantas. Continue acompanhando para saber mais!

TRATAMENTO DE SEMENTES INSETICIDA: 
PROTEJA O SEU POTENCIAL PRODUTIVO
O tratamento de sementes inseticida consiste na aplicação de defensivos 
químicos ou biológicos às sementes para suprimir e controlar pragas que 
atacam a lavoura e geram prejuízos, principalmente na fase inicial, que é o 
período mais crítico da lavoura.

Essa tecnologia, considerada uma das medidas fitossanitárias mais eficientes 
nas lavouras de soja, protege o potencial produtivo da cultura, promovendo 
plantas sadias e vigorosas. Dessa forma, o desenvolvimento inicial da cultura, 
que poderia ser prejudicado por pragas e fatores abióticos, acontece de maneira 
uniforme, com plantas mais fortes e enraizadas.

Entre os principais benefícios do tratamento de sementes inseticida estão:

Controle de pragas;
Uniformidade de plantas;
Proteção do potencial genético da cultura;
Manutenção do estande da lavoura;
Melhor enraizamento e germinação;
Baixo custo de investimento;
Maior produtividade.
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https://www.portalsyngenta.com.br/noticias/tratamento-de-sementes-largue-na-frente-em-sua-lavoura
https://www.portalsyngenta.com.br/cultura/soja


É importante ressaltar que o tratamento de sementes demanda a utilização 
de produtos de alta qualidade, registrados para a cultura e com uma boa 
cobertura das sementes.

FORTENZA® É FORÇA 
PARA LARGAR NA FRENTE!
Com ação poderosa e eficaz, Fortenza® é o tratamento de sementes inseticida 
que protege a sua lavoura desde o início. A solução atua no controle preventivo 
ao ataque de um amplo espectro de pragas, mantém o estande firme e forte 
para um bom desenvolvimento ao longo do ciclo e contribui para atingir altos 
índices de produtividade.

O produto é composto pela diamida Ciantraniliprole (CYNT), molécula mais 
moderna e de controle superior para o tratamento de sementes, atuando na 
liberação irregular do cálcio nas células dos insetos e induzindo uma contração 
muscular ininterrupta, que leva ao controle da praga.

https://www.portalsyngenta.com.br/produtos/fortenza/


Confira a seguir quais são os 5 diferenciais de Fortenza® em comparação aos 
produtos concorrentes.

1. A melhor diamida 
A solução diferencia-se por possuir a melhor e mais completa diamida 
disponível no mercado, o Ciantraniliprole, que apresenta uma série 
de vantagens em relação aos demais princípios ativos pertencentes 
a esse grupo químico. O CYNT conta com maior solubilidade e 
sistemicidade do que outros ativos, assegurando a alta performance 
de Fortenza® contra as pragas da soja, em qualquer situação.

2. Eficiência no controle de um amplo espectro 
de pragas
Fortenza® apresenta amplo espectro de ação, sendo eficiente no 
controle de diversas pragas iniciais da soja, tanto do solo quanto da 
parte aérea. Além do efeito sobre lagartas desfolhadoras, também 
apresenta ação sistêmica contra insetos sugadores. Confira a lista 
completa de pragas que podem ser controladas por Fortenza®.



Coró (Liogenys fuscus)
As larvas danificam as sementes e se alimentam de raízes, reduzindo a 
capacidade de absorção de nutrientes, o que provoca o definhamento 
das plantas e a redução da produtividade.

Helicoverpa (Helicoverpa armigera)
No período inicial, ela se alimenta de folhas, causando desfolha 
precoce, o que diminui a área foliar e a capacidade da planta em 
realizar a fotossíntese, acarretando perda de produtividade. Também 
pode atacar flores e vagens, podendo gerar danos durante todo o ciclo 
da cultura, desde a emergência até a fase reprodutiva.



Lagarta-das-folhas (Spodoptera eridania)
A lagarta-das-folhas causa a desfolha severa e impede o 
desenvolvimento normal das plantas, além de abrir caminho para a 
entrada de fungos que promovem o apodrecimento das vagens da soja.

Lagarta-da-soja (Anticarsia gemmatalis)
A lagarta-da-soja alimenta-se de folhas jovens e pode atacar outras 
partes da planta, como os pecíolos e a haste. Se não for controlada no 
momento correto, a praga pode provocar desfolha elevada, levando à 
perda de produtividade na cultura.



Lagarta-elasmo (Elasmopalpus lignosellus)
A lagarta-elasmo ataca as plântulas perfurando a região do colo, 
causando sua morte imediata. Além disso, pode ocasionar falhas de 
estande ou danos que são agravados posteriormente por ação de 
chuvas, vento ou implementos agrícolas, provocando o tombamento 
das plantas. Em casos mais graves, pode ser necessário realizar uma 
nova semeadura onde há falhas ou na área total da cultura.

Lagarta falsa-medideira (Pseudoplusia includens)
Voraz no consumo das folhas, a lagarta falsa-medideira é uma das pragas 
que apresenta maior potencial de prejuízos à soja. Ela inicia o ataque 
raspando as folhas, o que resulta em algumas manchas cloróticas.  
À medida que se desenvolve, a praga pode destruir completamente o 
limbo foliar, danificando até mesmo as hastes mais finas.



Lagarta-rosca (Agrotis ipsilon)
As larvas atacam as plântulas no período noturno, cortando o caule 
logo acima do nível do solo, o que faz com que as plantas tombem. Em 
grandes infestações, a lagarta-rosca é capaz de reduzir significativamente 
a população de plantas, podendo levar à necessidade de replantio. Vive 
enrolada sob a terra, próximo das raízes e em pequena profundidade.

Mosca-branca (Bemisia tabaci)
Ao sugarem a seiva das plantas, adultos e ninfas podem causar 
manchas cloróticas, murcha e queda das folhas, levando à redução 
da produtividade da cultura e da qualidade do grão. Durante a 
alimentação, a mosca-branca excreta uma substância que favorece 
o desenvolvimento de fumagina, fungo que cresce sobre as folhas, 
prejudica a realização da fotossíntese e intensifica a absorção de 
radiação solar, provocando a queima foliar. 



Tamanduá-da-soja (Sternechus subsignatus)
Na fase inicial, os adultos raspam o caule e, para se alimentar, desfiam 
os tecidos no local do ataque. Para realizar a postura, as fêmeas fazem 
um anelamento, cortando o córtex da haste principal. Mais tarde, quando 
o ataque acontece na região do anelamento, ocorre o desenvolvimento 
das larvas, que formam uma galha onde a planta pode quebrar pela ação 
do vento e das chuvas.

Vaquinha-verde-amarela (Diabrotica speciosa)
A larva alimenta-se das raízes e interfere na absorção de nutrientes 
e água, reduzindo também a sustentação das plantas. Os adultos da 
vaquinha-verde-amarela se alimentam de folhas, causando a desfolha 
precoce e prejudicando o processo de fotossíntese da plantação.



3. Proteção superior em qualquer condição 
climática 
Fortenza® é 14 vezes mais solúvel do que outras diamidas, pois o 
Ciantraniliprole promove absorção e ação mais rápidas, com controle 
mais eficaz, assegurando alta performance em qualquer situação 
climática. Isso significa que o produto precisa de menos umidade no 
solo para ser translocado para a parte aérea da planta, sendo efetivo 
mesmo em condições de estresse hídrico.

4. Controle por mais tempo 
O Ciantraniliprole também proporciona o melhor efeito residual do 
mercado, fazendo com que o potencial de controle do produto aja por 
mais tempo e reduzindo quaisquer danos causados pelas pragas no 
período mais crítico da lavoura.

5. Estande firme e forte desde o início 
Quando as sementes são tratadas com Fortenza®, as plantas ficam 
protegidas contra o ataque de insetos já nos primeiros momentos do 
desenvolvimento, favorecendo a germinação uniforme e promovendo 
um estande mais firme e forte para uma lavoura sem falhas.



PROTEJA O SEU INVESTIMENTO 
COM FORTENZA®

A aquisição de sementes é um importante investimento realizado pelo 
agricultor, sendo necessário protegê-las por meio do tratamento de sementes 
adequado para que a cultura alcance o seu máximo potencial produtivo. 
Estudos realizados ao longo de diversas safras pela equipe técnica da Syngenta 
identificaram que a perda de 1 planta por metro pode representar o detrimento 
de 4 a 6 scs/ha.

Vejamos um exemplo: para uma cultivar de soja plantada em determinada região, 
são necessárias 12 plantas/m para obter uma produtividade de 70 scs/ha. Nesse 
cenário, perder 1 planta/m representa cerca de 8,3% do estande de plantas, o que 
pode causar uma redução de até 5,8 scs/ha. Utilizando esses cálculos, em média, 
os prejuízos da perda de 1 planta de soja por metro podem superar 
R$ 900,00/ha (considerando o valor de R$ 160 por saca de soja).

Ainda que o produtor opte por contornar a situação ampliando a quantidade 
de sementes plantadas, ele terá um aumento de custo. Ao elevar de 12 para 13 
o número de sementes por metro, haverá um acréscimo de cerca de 8,3% de 
despesas – sem contar que o risco de perder plantas pelo ataque de pragas 
permanecerá o mesmo. Portanto, a forma mais eficiente e econômica de 
proteger a cultura é através do tratamento de sementes com Fortenza®.







SYNGENTA: AS MELHORES SOLUÇÕES 
PARA TRATAMENTO DE SEMENTES
A Syngenta visa proporcionar os melhores resultados no campo e, para isso, 
conta com um portfólio completo para tratamento de sementes de soja, a fim 
de se manter sempre ao lado do produtor, auxiliando no controle, na prevenção 
e em todos os cuidados necessários para a lavoura, ao longo de todo o ciclo.

https://www.portalsyngenta.com.br/portfolio-de-produtos
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