
ENTENDA A 
IMPORTÂNCIA
DA DESSECAÇÃO 
DA SOJA.



O produtor brasileiro, de maneira geral, já está 
bastante acostumado ao sistema 

soja-milho (ou soja e, na sequência, 
outra cultura de alto retorno) para aumentar 

a produtividade das culturas e maximizar a 
rentabilidade de sua terra. Além dos benefícios 

econômicos, a rotação de culturas é uma importante 
estratégia no controle de pragas, doenças e plantas 

daninhas, além de aumentar a proteção e a 
fertilidade do solo. 

Para que esse sistema possa funcionar 
plenamente é necessário que haja uma atenção especial 

em relação ao momento de colheita da soja, para que 
o plantio do milho seja feito na época ideal. Dentro 

desse cenário, a dessecação da soja tem se mostrado 
extremamente útil, contribuindo para uma transição 

antecipada e mais rápida entre as culturas. 

Essa antecipação permitirá não apenas que o milho 
possa se desenvolver em uma condição mais favorável, 

mas também que o produtor possa comercializar 
sua soja com antecedência, conseguindo melhores 

preços no mercado, além de aumentar seu capital 
de giro na compra de insumos para 

a cultura seguinte.

MUITO ALÉM DA 
ANTECIPAÇÃO 

DA SAFRINHA.



E OS BENEFÍCIOS PROPORCIONADOS 
PELA ANTECIPAÇÃO DA COLHEITA NÃO SÃO 
APENAS FINANCEIROS:
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Agora que já fizemos uma breve introdução, 
vamos entender melhor o que é a dessecação 
e como ela pode ajudar você.

05

Promove uma melhor uniformidade na maturação 
dos grãos, contribuindo com o índice de qualidade 
da produção.

Controla o escape de plantas daninhas que podem 
dificultar a colheita.

Diminui as impurezas e favorece o rendimento na 
colheita.

Contribui para o melhor planejamento das 
operações. 

Reduz a reinfestação de plantas daninhas e prepara 
melhor o ambiente para o início da sua safrinha.



O QUE É?
A dessecação da soja é uma técnica que 
consiste na aplicação de um herbicida de 
contato antes da colheita, que deve ser 
utilizado quando os grãos das vagens já 
atingiram seu pleno desenvolvimento, 

matando as plantas de soja e 
permitindo a sua colheita antecipada.

A Syngenta oferece aos 
produtores o herbicida Reglone®, 
um produto de contato, não 

seletivo e capaz de dessecar 
a soja de maneira 
altamente eficiente, além 

de contribuir para a rotação 
dos modos de ação e a 
redução do aparecimento 

de plantas daninhas 
resistentes.
 



A dessecação tem a função de 
limpar a lavoura de impurezas 
que atrapalham a colheita. Folhas, 
pecíolos e hastes de plantas podem 
prejudicar a colheita. Por isso, 
dessecar é fundamental para melhorar 
o rendimento da operação.
Além disso, é preciso ter em mente que 
a soja não dessecada continuará servindo de 
hospedeira para doenças e de alimento para pragas, e 
isso, consequentemente, comprometerá a qualidade 
da produção.

OS BENEFÍCIOS
PARA OS GRÃOS
E A LAVOURA.



O PAPEL DA DESSECAÇÃO 
NO CONTROLE DAS PLANTAS 
DANINHAS.
Uma das vantagens mais relevantes 
da dessecação pré-colheita é o 
controle de plantas infestantes, 
já que a matocompetição não 
é um problema que deve ser 
enfrentado apenas durante o 
pré-plantio e as fases iniciais da 
cultura subsequente. O produtor 
precisa estar sempre atento para 
combatê-la de forma sistemática 
e estratégica, a fim de favorecer seu 
sistema produtivo como um todo.

Nesse sentido, um dos maiores benefícios da 
dessecação, ao promover o controle tanto das 
plantas daninhas adultas quanto das plantas 
mais jovens, é o de reduzir a contínua reinfestação 
dessas invasoras na área, além de proporcionar o 
plantio da cultura seguinte em melhores condições 
(“plantio no limpo”).

O manejo das plantas daninhas, porém, não para na 
dessecação. Diminuir o banco de sementes, mesmo 
que o terreno esteja limpo para o plantio, é vital e 
potencializa o ciclo produtivo. Por isso, em seguida, 
vamos falar sobre estratégias eficientes para o 
controle integrado das daninhas.



MANEJO PRÉ-PLANTIO PÓS-EMERGÊNCIAPRÉ-EMERGENTE DESSECAÇÃO

Cada dia de atraso no plantio da safrinha significa 
um potencial de perda de até 2 scs/ha, por 
isso faça a opção de ter um produto completo. 
Reglone® é altamente eficaz no controle de 
plantas daninhas no pré-plantio e a melhor 
ferramenta para a dessecação de pré-colheita na 
soja. Com Reglone®, tudo fica mais fácil.

VOCÊ CONHECE A NOSSA MELHOR SOLUÇÃO EM 
PRÉ-COLHEITA E QUE TAMBÉM É A MELHOR OPÇÃO 
PARA O PRÉ-PLANTIO?
COM REGLONE®, TUDO FICA MAIS FÁCIL.




