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 O Brasil tem um grande potencial como líder mundial no 
agronegócio da soja, cultura que vem ganhando mais espaço 
nos últimos anos devido aos preços das commodities e ao clima 
favorável para o seu desenvolvimento.

 Para isso, é preciso investir nos cuidados adequados à 
cultura já na escolha das sementes, utilizando as tecnologias 
disponíveis no mercado para combater pragas, doenças e 
nematoides com maior eficiência e ter uma lavoura mais firme e 
vigorosa desde o plantio.

 O tratamento de sementes é uma das opções que estão 
sendo cada vez mais utilizadas pelos produtores. Esse processo 
protege a cultura em seu estádio inicial, evitando a ocorrência de 
falhas na germinação e contribuindo para o desenvolvimento de 
um estande mais forte e uniforme. 

 Neste material, vamos abordar quais são as principais 
preocupações do sojicultor no início da cultura, que podem 
interferir no bom desempenho de toda a cadeia da soja. Você 
também vai entender como o tratamento de sementes funciona 
e contribui de forma fundamental para a produtividade e 
rentabilidade da safra.

 Boa leitura!IN
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CENÁRIO 
ATUAL

 A soja é, atualmente, a principal fonte de renda 
do nosso país. O grão lidera o ranking de produtos 
mais exportados há mais de 22 anos, desde que o 
Brasil passou a registrar e divulgar os dados de vendas 
ao exterior.

 Nos últimos 20 anos, o crescimento anual 
da produção de soja no país foi de 3,5 milhões de 
toneladas, um aumento de 13,4% a cada ano, pouco 
mais de 0,5 sc/ha por ano.

 Segundo o boletim de setembro de 2020 da 
Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), a 
soja bateu um novo recorde com a produção estimada 
em 124,8 milhões de toneladas na temporada 19/20 e 
ganho de 4,3% em relação à safra anterior.

TRATAMENTO DE SEMENTES: 
Como ter uma lavoura de soja mais firme e vigorosa desde o plantio

4

https://www.conab.gov.br/info-agro/safras/graos/boletim-da-safra-de-graos/item/download/33275_6780e71910d3f0d489c5f171231b65cd


Necessidade de 
proteção dos cultivos
 O cenário da soja é favorável no Brasil, 
país que tem um grande potencial em se 
manter líder mundial no agronegócio do 
grão. É importante reconhecer que, por trás 
dessa circunstância, estão os investimentos 
em pesquisas que trouxeram avanços e 
tecnologias mais eficientes e sustentáveis 
para o agronegócio.

 Hoje, o produtor conta com soluções 
inteligentes e integradas para enfrentar 
os principais desafios de produtividade 
e rentabilidade das lavouras. Os bons 
resultados dependem de uma série de ações. 
Entre elas, a proteção dos cultivos com o uso 

de defensivos agrícolas ganha cada vez mais 
importância. O manejo de doenças e pragas 
em todo o ciclo da soja é fundamental, com 
destaque para os cuidados iniciais. 

 Segundo Augusto César Pereira 
Goulart, pesquisador da Embrapa 
Agropecuária Oeste, a maioria das doenças 
de importância econômica que ocorrem na 
cultura da soja é causada por patógenos que 
são transmitidos pelas sementes. Elas têm um 
papel crucial no estabelecimento da lavoura, 
evitando que micro-organismos prejudiciais 
sejam introduzidos em novas áreas e se 
disseminem pela população de plantas.
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TRATAMENTO DE 
SEMENTES

O que é tratamento 
de sementes

 Entre as inovações que proporcionam 
um novo patamar de produtividade para o 
agronegócio, está o tratamento de sementes, 
uma estratégia cada vez mais utilizada pelos 
agricultores do mundo inteiro, devido aos 
seus ótimos resultados.

 Uma pesquisa da consultoria americana 
Markets and Markets apontou que o mercado 
de tratamento biológico de sementes deve ter 
um crescimento interanual de 11,1% até 2022. A 
estimativa é resultado do movimento crescente 
do setor, a partir da integração de diversas 
ferramentas que fazem parte do manejo 
integrado de pragas na lavoura.

 O tratamento de sementes consiste 
na aplicação de defensivos químicos ou 
biológicos às sementes, com o objetivo de 
suprimir, controlar ou afastar fungos, insetos 
ou nematoides que atacam a lavoura e geram 
prejuízos em todo o ciclo da cultura. Ao 
serem tratadas, essas sementes têm o seu 
potencial produtivo protegido, promovendo 
o controle de pragas e doenças iniciais na 
plantação.

 Considerado uma das medidas 
fitossanitárias mais eficientes nas lavouras de 

soja, o tratamento potencializa a genética 
e protege as sementes e plântulas contra 
danos causados no período mais crítico da 
lavoura. Essa tecnologia também ajuda a 
impedir a disseminação de fungos causadores 
de doenças para novas áreas de cultivo, além 
de colaborar para o desenvolvimento de 
plantas vigorosas e sadias. 

 Assim, as sementes, que poderiam ser 
ameaçadas por pragas ou até interferências 
climáticas conseguem crescer mais fortes, 
uniformes e mais bem enraizadas.
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Importância de investir no 
tratamento de sementes
 Utilizar sementes tratadas 
adequadamente é uma das formas mais 
eficientes para o controle de pragas, doenças 
e nematoides durante as fases iniciais de 
desenvolvimento das culturas. Protegidas 
contra as pragas do solo, as sementes 
tratadas germinam com mais resistência a 
possíveis interferências no crescimento, como 
o ataque da lagarta-elasmo (Elasmopalpus 
lignosellus), do tamanduá-da-soja 
(Sternechus subsignatus), do coró (Lyogenis 
fuscus) e do complexo de vaquinhas, grandes 
ameaças da soja no estádio inicial.

 Em relação aos fungos, o tratamento 
de sementes adequado é capaz de proteger 
o desenvolvimento inicial da soja de diversas 
doenças que comprometem a sanidade 

da lavoura, como o crestamento-foliar 
(Cercospora kikuchii) e a podridão-
-da-semente (Fusarium pallidoroseum).

 Os nematoides, por sua vez, têm sido 
os de controle mais difícil. Esses vermes, 
que vivem no solo e se alimentam das raízes 
das plantas, podem se propagar de forma 
drástica. Um levantamento feito pela Embrapa 
Soja e a Aprosoja Brasil mostrou que a 
estimativa de danos causados por nematoides 
no Brasil chega a R$ 35 bilhões por ano.

Os principais benefícios do tratamento de 
sementes são a manutenção do estande e 
a uniformidade de plantas, que contribuem 
para o aumento da produtividade da lavoura 
a um baixo custo de investimento.
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SOLUÇÕES SYNGENTA

FORTENZA®: 
SINTA A DIFERENÇA QUE SER FIRME TRAZ

 No momento do plantio, o sojicultor pode aliar bons índices de produtividade e 
rentabilidade a partir da escolha de sementes de qualidade. A Syngenta está ao lado do 
produtor em todos os momentos para proporcionar os melhores resultados no campo. 
 
 Por isso, desenvolveu um portfólio completo com produtos para tratamento de 
sementes, que promovem o controle de um amplo espectro de pragas, doenças e nematoides 
na cultura da soja.

 Com ação poderosa e eficaz, Fortenza® 
auxilia o produtor no tratamento de sementes 
inseticida e no controle preventivo ao ataque 
de pragas. O produto explora o potencial 
produtivo da cultura, além do amplo espectro 
na prevenção de ameaças conhecidas da soja, 
como lagartas, corós, moscas-brancas, entre 
outras.

 Fortenza® é um tratamento de 
sementes à base de diamida, molécula mais 
moderna e de controle superior no combate 
às lagartas e outras pragas. Com ele, o 
estande fica firme e forte desde o início e por 
mais tempo.

 Seu controle superior em qualquer 
situação, seja climática, de pressão ou 
biotecnologia, proporciona proteção mais 
profunda, oferecendo maior segurança no 
estabelecimento da cultura a um baixo custo 
de investimento.

 A seguir, você confere as pragas que 
são controladas por Fortenza®.
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Coró
(Lyogenis fuscus)

Helicoverpa 
(Helicoverpa armigera)

 As larvas do coró 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.

 O controle através do tratamento 
de sementes é mais indicado quando 
as larvas estão pequenas, no início de 
seu desenvolvimento, pois são mais 
facilmente controladas e normalmente 
estão presentes nas camadas mais 
superficiais do solo.

 A lagarta ataca flores e vagens, apesar 
de se alimentar também das folhas. Ela pode 
causar danos durante todo o ciclo da cultura, 
desde a emergência até a fase reprodutiva. 

 No período inicial, ela se alimenta de 
folhas, causando desfolha precoce, o que 
diminui a área foliar e a capacidade da planta 
realizar a fotossíntese, acarretando perda de 
produtividade. 
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Lagarta-das- 
-folhas 
(Spodoptera eridania)

Lagarta- 
-da-soja 
(Anticarsia gemmatalis)

 Essa praga causa a desfolha severa 
da plantação e impede o desenvolvimento 
normal das plantas, abrindo caminho para 
a entrada de fungos que promovem o 
apodrecimento das vagens da soja.

 Inicialmente, essa praga perfura 
as folhas, mas deixa as nervuras centrais 
e laterais intactas. Se não controlada no 
momento correto, a lagarta-da-soja pode 
provocar desfolhas elevadas, levando à 
perda de produtividade na cultura. 
 
 Sua ocorrência é maior entre 
novembro e março, e seu pico populacional 
ocorre em janeiro e fevereiro, conforme a 
região. 
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Lagarta-elasmo  
(Elasmopalpus lignosellus)

Lagarta falsa- 
-medideira 
(Chrysodeixis includens)

 Essa conhecida praga da soja ataca as 
plântulas perfurando a região do colo, causando 
sua morte imediata. Elas podem causar falhas 
de estande ou agravamento posterior de danos, 
sob a ação de chuvas, vento ou implementos 
agrícolas, que tombam as plantas.

 Em alguns casos, a praga obriga a 
realização de uma nova semeadura onde há 
falhas ou na área total da cultura.

 Por conta de sua voracidade no 
consumo das folhas, é uma das pragas que 
apresenta maior potencial de causar danos à 
soja. Com desenvolvimento favorecido pelo 
clima úmido e pelas temperaturas baixas, 
a lagarta falsa-medideira inicia o ataque 
raspando as folhas, o que resulta em algumas 
manchas claras.

 À medida que que cresce, a praga 
pode destruir completamente o limbo foliar, 
danificando até mesmo as hastes mais finas.
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Lagarta-rosca 
(Agrotis ipsilon)

Mosca-branca 
(Bemisia tabaci biótipo b)

 As larvas do inseto 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. Elas vivem enroladas 
sob a terra, próximas das raízes e em pequena 
profundidade.

 Os danos são causados por adultos e 
ninfas que, ao sugarem a seiva das plantas, 
podem causar manchas cloróticas, murcha 
e queda das folhas, levando à redução da 
produtividade da cultura e da qualidade do 
grão.

 Além disso, durante a alimentação, 
a mosca-branca excreta um “melado” que 
favorece o desenvolvimento de fumagina, 
um fungo que cresce sobre as folhas, 
escurecendo-as. Isso prejudica a realização 
da fotossíntese e causa a absorção de muita 
radiação solar, provocando a “queima” e a 
queda das folhas da soja.
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Tamanduá-da-soja 
(Sternechus subsignatus)

Fortenza® é força para largar na frente!

 Na fase inicial da cultura, os adultos 
raspam o caule e desfiam os tecidos no local 
do ataque. Em grandes infestações, pode haver 
perda total da lavoura.

 Quando o ataque acontece mais tarde, 
as larvas se desenvolvem na haste principal, 
formando galhas, onde a planta pode quebrar 
pela ação do vento e das chuvas.

Vaquinha- 
-verde-amarela 
(Diabrotica speciosa)
 A larva da vaquinha-verde-amarela se 
alimenta das raízes e interfere na absorção 
de nutrientes e água, reduzindo também a 
sustentação das plantas.

 Os adultos dessa praga se alimentam 
de folhas, causando a desfolha precoce e 
prejudicando o processo de fotossíntese da 
plantação.

 Com controle superior de um amplo espectro de pragas iniciais, aliado ao seu efeito 
residual prolongado, Fortenza® protege o estabelecimento da cultura de soja e viabiliza a maior 
expressão do potencial produtivo da lavoura.
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AVICTA® COMPLETO: 
TRIPLA PROTEÇÃO PARA A LAVOURA DESDE O INÍCIO
 Avicta® Completo é o único tratamento de sementes industrial para a cultura de soja, que 
oferece tripla proteção para o manejo de pragas, doenças e nematoides. Composto por Avicta 
500 FS, Cruiser 350 FS e Maxim Advanced, o produto protege os cultivos desde o plantio com 
mais conveniência, qualidade e segurança.

 Avicta® Completo possui uma formulação inovadora, desenvolvida para tratamento de 
sementes e que favorece a movimentação do ingrediente ativo junto às raízes. Após a germinação, 
o produto se movimenta junto com o crescimento do sistema radicular, formando uma zona de 
proteção ao redor das raízes, protegendo a planta nas primeiras semanas de desenvolvimento — 
período em que a cultura está mais vulnerável ao ataque.

 O tratamento industrial de sementes consiste em aplicações automatizadas por meio de 
equipamentos de alta tecnologia, o que proporciona uma cobertura uniforme, fundamental para 
oferecer à planta a possibilidade de expressar seu vigor e se estabelecer com estande ideal, o que 
vai refletir na produtividade.

 A seguir, você confere as pragas, doenças e nematoides controlados por Avicta Completo.

AMPLA PROTEÇÃO: 
com produtos de alta tecnologia, você protege os cultivos desde o momento de plantio;

FACILIDADE E AGILIDADE:
as sementes já vêm prontas — o agricultor só precisa abrir e plantar;

TRATAMENTO DE SEMENTES:
elas passam por um método industrial que confere mais qualidade, segurança e conveniência;

CONTROLE COMPLETO:
solução eficaz no controle de pragas, fungos e nematoides;

REDUÇÃO DE CUSTOS:
tanto dos operacionais quanto dos relacionados à perda da produção.

É o parceiro ideal dos sojicultores que buscam alta rentabilidade e que 
precisam proteger as culturas, blindando as sementes e oferecendo: 
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Avicta 500 FS: 

 A infestação por nematoides na cultura de soja causa uma queda de produtividade média 
de 30%. Dependendo da espécie de nematoide e da população existente no local, pode haver o 
comprometimento total da lavoura. 

 Com alto desempenho para controle desses vermes, Avicta possui uma formulação 
inovadora que favorece a movimentação do ingrediente ativo junto às raízes, formando uma zona 
de proteção no período em que a cultura está mais vulnerável ao ataque de nematoides.

 Cruiser é um inseticida sistêmico que se transloca rapidamente pelos tecidos da planta, 
possibilitando um excelente controle das principais pragas iniciais com efeito bioativador 
comprovado, tornando-a mais robusta. É prontamente absorvido quando aplicado sobre as 
sementes e confere proteção prolongada contra o ataque de pragas.

NEMATOIDE-DAS-LESÕES (PRATYLENCHUS BRACHYURUS) 
As raízes das plantas atacadas por esse patógeno apresentam lesões que servem de 
porta de entrada para bactérias e fungos, causando necroses e podridões. Além disso, 
afeta a capacidade de crescimento das raízes e, consequentemente, a obtenção de água e 
nutrientes pela planta.

NEMATOIDE-DAS-GALHAS (MELOIDOGYNE INCOGNITA)
Causa um engrossamento das raízes, prejudicando a translocação de água e nutrientes pela 
planta. As folhas das plantas afetadas podem apresentar manchas cloróticas ou necroses 
entre as nervuras. Notam-se também intenso abortamento de vagens e amadurecimento 
prematuro das plantas.

BROCA-DO-COLO, LAGARTA-ELASMO (ELASMOPALPUS LIGNOSELLUS)

CUPIM-DE-MONTÍCULO, CUPIM-DE-MONTE (PROCORNITERMES TRIACIFER)

MOSCA-BRANCA (BEMISIA TABACI BIÓTIPO B)

TAMANDUÁ-DA-SOJA, BICUDO-DA-SOJA (STERNECHUS SUBSIGNATUS)

TORRÃOZINHO (ARACANTHUS MOUREI)

CORÓ, BICHO-BOLO, PÃO-DE-GALINHA (LYOGENIS FUSCUS)

VAQUINHA-VERDE-AMARELA (DIABROTICA SPECIOSA)

Cruiser 350 FS: 
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Maxim Advanced:

 Maxim Advanced é um fungicida sistêmico especialmente desenvolvido para o tratamento 
de sementes. Apresenta 3 ingredientes ativos: Fludioxonil, Metalaxil-M e Tiabendazol. Essa 
combinação permite o controle dos principais fungos de solo e sementes na cultura da soja.

PODRIDÃO-DA-SEMENTE, PODRIDÃO-DO-COLO 
(FUSARIUM PALLIDOROSEUM)

MANCHA-PÚRPURA-DA-SEMENTE, CRESTAMENTO-FOLIAR  
(CERCOSPORA KIKUCHII)

PHOMOPSIS-DA-SEMENTE (PHOMOPSIS SOJAE)

PODRIDÃO-DOS-GRÃOS-ARMAZENADOS, 
FUNGO-DE-PÓS-COLHEITA (ASPERGILLUS FLAVUS)

VERRUGOSE, CLADOSPORIOSE (CLADOSPORIUM HERBARUM)

PODRIDÃO-AQUOSA, MELA (RHIZOCTONIA SOLANI)

PODRIDÃO-DE-SCLEROTINIA, 
PODRIDÃO-BRANCA, MOFO BRANCO (SCLEROTINIA SCLEROTIORUM)
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Depoimentos de quem 
usa Avicta® Completo
 Quem já investiu na tecnologia de Avicta® Completo colheu bons resultados e assegura 
sua eficácia. Com sua alta tecnologia e capacidade de controle de pragas, doenças e nematoides, 
o produto proporcionou um aumento significativo no número de sacas nas lavouras.

“Fizemos um lado a lado com Avicta® Completo e o concorrente, em que observamos 
maior estabilidade do estande e um aumento de produtividade de 6 scs/alq.”

“Nessa safra 19/20, a gente experimentou o Avicta® Completo em uma área que eu não 
considerava comprometida por nematoides. Eu fiquei surpreso, porque o efeito foi muito 
bom. Mesmo sem um histórico de problema na área, a produção chegou a 8 scs/alq a mais 
do que a testemunha.” 

Luan Shimidt
Produtor de soja 

Fazenda Guajuvira, Rio Bonito do Iguaçu/PR

Antonio Angelo
Produtor de soja 

Floresta/PR
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APOSTE EM CLARIVA SKY NO 
CONTROLE DE NEMATOIDES
 O ambiente de produção 
está cada vez mais intenso e 
desafiador e requer medidas 
conjuntas para obter elevadas 
produtividades. No campo, as 
plantas ficam sujeitas aos estresses 
bióticos ou abióticos, incluindo o 
ataque de nematoides, que causa 
impacto econômico maior do que a 
ferrugem da soja. 

 O uso de produtos biológicos no tratamento de sementes de soja tem aumentado nos 
últimos anos, possibilitando que o agricultor adote o maior número possível de tecnologias para o 
manejo de nematoides.

 Clariva Sky é uma oferta composta por dois produtos da Syngenta: Clariva, um nematicida 
biológico, e Epivio Sky, um bioestimulante. O produto une as melhores tecnologias biológicas para 
o fortalecimento da soja, gerando plantas mais robustas.

MAIOR VOLUME DE RAIZ 
• Maior absorção de nutrientes;
• Melhor eficiência no uso da água;
• Menores estresses causados por nematoides e outros fatores.

MAIOR ALTURA DE PLANTAS 
• Sistema radicular bem desenvolvido;
• Fornecimento de nutrientes que favorecem o crescimento de parte aérea.

MAIOR PRODUTIVIDADE 
• Plantas bem desenvolvidas e suportando melhor os estresses iniciais;
• Lavoura mais bem estabelecida;
• Melhores condições de alcançar maiores produtividades.

A solução Clariva Sky possibilita que a planta expresse seu máximo 
potencial genético. Entre os principais benefícios, o produto oferece:
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em várias regiões do Cerrado.
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FORTENZA® DUO: 
PODEROSO TRATAMENTO DE SEMENTES INSETICIDA 
ABAIXO E ACIMA DO SOLO

 Fortenza® Duo é composto pela combinação de Fortenza, Cruiser e Maxim Advanced, 
oferecendo controle superior e de amplo espectro para pragas acima e abaixo do solo.

Com foco na cultura de soja, Fortenza® Duo é o mais poderoso tratamento 
de sementes inseticidas do mercado e combate mais de 10 pragas, que são: 

TRATAMENTO DE SEMENTES: 
Como ter uma lavoura de soja mais firme e vigorosa desde o plantio

CORÓ (LYOGENIS FUSCUS)

CUPIM-DE-MONTÍCULO (PROCORNITERMES TRIACIFER)

HELICOVERPA (HELICOVERPA ARMIGERA)

LAGARTA-DAS-FOLHAS (SPODOPTERA ERIDANIA)

LAGARTA-ROSCA (AGROTIS IPSILON)

LAGARTA-DA-SOJA (ANTICARSIA GEMMATALIS)

MOSCA-BRANCA (BEMISIA TABACI BIÓTIPO B)

LAGARTA-ELASMO (ELASMOPALPUS LIGNOSELLUS)

TAMANDUÁ-DA-SOJA (STERNECHUS SUBSIGNATUS)

LAGARTA FALSA-MEDIDEIRA (PSEUDOPLUSIA INCLUDENS)

TORRÃOZINHO (ARACANTHUS MOUREI)

VAQUINHA-VERDE-AMARELA (DIABROTICA SPECIOSA)
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Fortenza® Duo é uma oferta que contempla os produtos Fortenza 600 FS, Cruiser 350 FS e Maxim 
Advanced. Cruiser 350 FS é um produto com restrição de uso para Rhopalosiphum rufiabdominale, 
pulgão-da-raiz, no Estado do Paraná. Informe-se sobre e realize o manejo integrado de pragas. 
Descarte corretamente as embalagens e os restos de produtos.

https://www.syngenta.com.br/sites/g/files/zhg256/f/fortenza_600_fs.pdf?token=1535645488
https://www.syngenta.com.br/sites/g/files/zhg256/f/cruiser_350_fs_2.pdf?token=1601379048


 Conheça mais sobre os princípios ativos de Fortenza® Duo e seu modo de ação no 
controle de pragas da soja:

 O ingrediente ativo é distribuído através da água no sistema radicular, protegendo as 
plantas das pragas de solo. Ciantraniliprole também é absorvido pelas raízes e move-se para 
cima, controlando as pragas que estão acima da superfície.

 Considerando as propriedades físico-químicas do Ciantraniliprole, não é surpresa que o 
ativo tenha uma boa absorção radicular e promova a translocação no tecido foliar mesmo em 
situações de baixa umidade do solo.

 Considerado um modulador do receptor de rianodina, sua molécula liga-se ao receptor 
nas células musculares do inseto e faz com que o canal permaneça aberto. Como resultado, 
acontece a contração muscular descontrolada, paralisando os músculos do inseto, que para 
de se alimentar e, consequentemente, morre.

Ciantraniliprole
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Como ter uma lavoura de soja mais firme e vigorosa desde o plantio

20



TRATAMENTO DE SEMENTES: 
Como ter uma lavoura de soja mais firme e vigorosa desde o plantio

 O princípio ativo é um inseticida neonicotinoide, que apresenta propriedades  
lipo/hidrofílicas balanceadas e ótima solubilidade em água. Isso resulta em alta disponibilidade 
no solo, rápida absorção nas raízes e boa distribuição na planta.

 A maioria dos inseticidas atinge o sistema nervoso do inseto, local de alta 
vulnerabilidade. O Tiametoxam interfere em um receptor específico no sistema nervoso, 
chamado de receptores nicotínicos de acetilcolina.

 A ilustração abaixo mostra uma visão simplificada da sinapse dos neurônios de um 
inseto, que transmite sinais elétricos de uma célula nervosa para outra:

Tiametoxam 

Com o efeito residual prolongado 
de Fortenza® Duo, você protege 
as sementes, o investimento e a 
produtividade da sua lavoura.
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SYNGENTA: 
SEMPRE AO LADO DO SOJICULTOR
 Agora que você já conhece as principais pragas, doenças e nematoides que podem atacar a 
lavoura de soja em seu estádio inicial, é importante escolher os métodos adequados para aumentar 
a sanidade da plantação e obter mais produtividade, tomando os cuidados necessários desde o 
momento de escolha das sementes. 

 Com um portfólio completo para tratamento de sementes de soja, a Syngenta busca 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. Assim, impulsionamos o campo e todo o 
agronegócio brasileiro da soja.

Syngenta e você: conectados dentro e fora do campo.
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https://www.portalsyngenta.com.br/portfolio-de-produtos


Para restrição de uso nos Estados, consulte a bula.


