


Sabemos que a presença de plantas 
daninhas nos canaviais impactam em 
maior ou menor grau a produtividade e 
a qualidade da cultura, sua longevidade 
e até mesmo a condição de colheita. 
Além disso, seu controle representa parte 
significativa dos custos de produção, o que 
torna a assertividade no manejo um ponto 
fundamental no planejamento.
 
Hoje, este manejo está calcado na 
integração de diversas medidas de controle, 
tais como a diminuição do espaçamento de 
plantio, a utilização de variedades de rápido 
crescimento, a condução de soqueiras para 
o rápido perfilhamento e a operação de 
“quebra-lombo” em cana-planta, dentre 
outras.
 
Entretanto, dentre as várias alternativas, o 
controle químico se destaca não apenas 
pela sua efetividade, mas também pela 
sua facilidade de aplicação. Optar por um 
defensivo com múltiplos benefícios pode 
fazer a diferença entre um bom e um mau 
manejo, por isso preparamos este material 
para destacar as vantagens que Calipen®SC 
pode trazer para quem trabalha com a 
cultura.
 



O fato do plantio e da colheita da cana 
serem realizados durante praticamente o 
ano inteiro traz uma série de desafios para 
produtores e usinas, principalmente em 
se tratando das estratégias de manejo de 
plantas daninhas.

Neste sentido, a flexibilidade do herbicida 
pós-emergente quanto à época de 
aplicação, principalmente em grandes 
áreas, é bastante desejável, pois o controle 
das plantas daninhas poderá ser feito em 
etapas, adequando a demanda de trabalho 
ao maquinário, implementos e mão 
de obra disponíveis e, assim, diluindo a 
concentração na utilização dos meios de 
produção.

FLEXIBILIDADE 
NA APLICAÇÃO

Além disso, as plantas infestantes possuem diferentes 
padrões de germinação e desenvolvimento, 
acarretando em variados fluxos que fazem com que 
a presença destas plantas possa ocorrer durante todo 
o ciclo da cana, reforçando ainda mais a importância 
de poder contar com um herbicida que possa ser 
aplicado durante as várias fases da cultura.

Assim é Calipen® SC, o herbicida pós-emergente para 
todas as situações da cana, podendo ser aplicado em 
pós-inicial, na fase de quebra-lombo, em pós-tardia 
(catação) ou mesmo na pré-colheita, conforme se vê 
no quadro abaixo. Calipen® SC possui amplo espectro, 
isto é, controla tanto gramíneas quanto folhas largas. 



Calipen® SC é altamente seletivo, sendo seguro na aplicação em pós-emergência e também 
pode ser aplicado com diferentes equipamentos, inclusive através de aplicação aérea.

Além da flexibilidade quanto ao momento de aplicação, Calipen® SC possui muitos outros 
benefícios que vêm ao encontro dos desafios que produtores e usinas se deparam no seu dia a 
dia para um efetivo manejo das plantas daninhas.

DEMAIS BENEFÍCIOS

AMPLO ESPECTRO 

Calipen® SC é um produto de amplo espectro, indicado para o controle das principais 
plantas daninhas (cordas-de-viola, merrêmias e capim-colchão), dispensando, muitas 
vezes, a necessidade de combiná-lo a um outro herbicida para a obtenção do resultado 
desejado.

SELETIVIDADE

Na condição de aplicação em pós-emergência, a seletividade dos herbicidas torna-se 
um fator muito importante, porque as injúrias por eles causadas podem ser mais severas, 
comprometendo o bom desenvolvimento da cana, por isso a importância de contar 
com um herbicida altamente seletivo como Calipen® SC, possibilitando, inclusive, sua 
aplicação por via aérea.



ALTO NÍVEL DE EFICÁCIA 

A grande eficiência do produto está 
diretamente relacionada à sinergia de suas 
duas moléculas, formando uma combinação 
de grande potência no controle das plantas 
daninhas. Trata-se de um produto de amplo 
espectro e baixa dose já pronto para ser 
aplicado. Além disso, é compatível com 
diversos herbicidas pré e pós-emergentes, 
potencializando o controle tanto em pós-
inicial quanto em pós-tardia, nos casos em 
que esta combinação se fizer necessária.

CONVENIÊNCIA
A conveniência fica evidente diante do 
fato do herbicida possuir amplo espectro 
e requerer uma baixa dose de aplicação, 
acarretando uma menor utilização de 
embalagens e, consequentemente, menores 
custos logísticos e operacionais. O fato de já 
estar pronto para ser aplicado evita operações 
adicionais que podem acarretar um maior 
dispêndio de tempo e de recursos.
 

Para saber mais sobre este 

e outros assuntos, acesse:

WWW.PORTALSYNGENTA.COM.BR

http:// www.portalsyngenta.com.br.



