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É bem antes do plantio, nos laboratórios e nos campos experi-
mentais que os pesquisadores dão início ao trabalho que torna a 
agricultura brasileira cada vez mais forte. 

Os números da produção agrícola do País indicam não apenas 
uma dimensão quantitativa de sua importância, mas são também 
indicativos de um longo processo de modernização tecnológica da 
agroindústria. Nesse processo, é cada vez mais forte a atuação das 
cooperativas. 

As recomendações agronômicas descritas nessas páginas pelo 
CPA (Centro de Pesquisa Agrícola) da Copacol, estão de acordo 

com as características regionais de produção de soja e milho de inverno e tem o objeti-
vo principal de contribuir para o desenvolvimento tecnológico agrícola dos associados 
e demais produtores do Oeste do Paraná, onde o processo produtivo está presente, em 
sua maioria, em pequenas propriedades rurais amparadas pelo sistema cooperativista.

Palavra do Presidente

Valter Pitol
Diretor Presidente



1. Vazio cultural: Pré semeadura da soja 
No sistema de produção de soja + milho 2ª safra, este é o único período do ano onde as 

áreas agrícolas estão em vazio cultural. Durante esse período do ano, recomenda-se fazer o 
manejo de plantas daninhas, correção e conservação do solo. Cuidados especiais devem ser 
tomados para manejar e prevenir a seleção de novas plantas daninhas resistentes. Deve-se 
amostrar o solo, promover as adequações para conservação do solo e fazer a aplicação dos 
corretivos e condicionadores quando necessário. 

1.1 Amostragem do solo

A amostragem permite avaliar os teores 
de nutrientes disponíveis no solo, a fi m de 
calcular a correção e reposição de nutrien-
tes para as plantas. A amostragem do solo é 
o primeiro passo antes de defi nir a correção 
e a adubação do sistema de produção.

Profundidade de coleta: 0 – 20 cm 
Área máxima por amostra: até 30 ha
Número de sub amostras: 10 - 20

 
1.2 Calagem 

A calagem tem por objetivo fornecer Ca 
e Mg, elevar o pH e saturação de bases, au-
mentando a disponibilidade dos nutrientes 
do solo e a efi ciência de uso dos nutrientes 
adicionados via fertilizantes. A recomenda-
ção da Copacol para solos argilosos (>40% 

de argila) é aplicar calcário quando a satura-
ção de bases for inferior a 55% e elevar para 
até 70%. Já para solos arenosos (<40% de 
argila), a recomendação é aplicar calcário 
quando a saturação de bases for inferior a 
45 % e elevar até 55 %.

Qual a dose de calcário que 
devo aplicar?

NC (t/ha) = [(V2 – V1)*CTC]/PRNT
NC : necessidade de calcário (t/ha)
V1:  saturação de bases na análise (%)
V2 : saturação de bases desejada (%)
CTC:  CTC da análise de solos (cmolc/dm³)
PRNT: Poder relativo de neutralização total (%)
Em sistema plantio direto deve-se apli-

car 50% da dose calculada pelo método de 
saturação de bases.

Calcário dolomítico ou calcí-
tico?

Relação Ca/Mg < 2,0 = Calcítico

Cuidados com a aplicação 
de calcário
Regular o equipamento de aplicação;
Aplicar uniformemente sobre a área;
Evitar aplicação com ventos fortes;
Dimensionar adequadamente a lar-

gura da faixa de trabalho para evitar sobre-
posições ou falhas.
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1.3 Gessagem

Os solos da região conhecidamente 
apresentam baixo teor de enxofre (S). O 
gesso agrícola (CaSO4), além de ser a fonte 
mais barata de S fornece cálcio (Ca) e com-
plexa alumínio em profundidade, favorecen-
do o crescimento radicular e melhorando o 
desenvolvimento das plantas principalmen-
te em condições de estresse hídrico. 

nitrogênio. Porém, devido à difi culdade 
de aplicação nesse momento, as aplica-
ções normalmente ocorrem antecedendo 
a cultura da soja. Nas aplicações antes 
do cultivo da soja deve-se ter maiores 
cuidados com as doses. Doses elevadas 
favorecem o acamamento e podem inter-
ferir no processo de fi xação biológica do 
nitrogênio. Os trabalhos realizados pelo 
CPA indicam que a dose ideal de cama de 
frango a ser aplicada antes da cultura da 
soja é de 10 t/alq. 

A dose de gesso a ser trabalhada, varia 
em função do teor de argila do solo. Para o 
cálculo da dose de gesso em kg/alq, deve-
se multiplicar a porcentagem de argila do 
solo por 60.

1.4 Cama de frango
A cama de frango é um insumo abun-

dante na região da Copacol e tem papel 
importante na melhoria da fertilidade do 
solo. Em média uma cama de frango com 
10 lotes apresenta 25 a 30 kg/t de nitro-
gênio (N), 32 a 36 kg/t de fósforo (P) e 28 
a 30 kg/t de potássio (K).

A melhor época para aplicação da cama 
de frango é antecedendo a cultura do mi-
lho, devido ao melhor aproveitamento do 

Produtividade de 523 lavouras comerciais (9.217 alq) com 
e sem aplicação de gesso em duas épocas de semeadura 
safra 14/15

1.5 Manejo de plantas daninhas

O manejo de plantas daninhas deve 
ocorrer logo após a colheita do milho e con-
templar as diferentes espécies presentes na 
área. Algumas destas espécies merecem 
atenção especial como o caso da buva e o 
capim amargoso. 

O uso de culturas intercalares pode ser 
uma ótima opção nas áreas colhidas ainda 
no mês de junho, que além de suprimir a 
emergência das plantas daninhas, protege 
o solo contra a erosão. A aveia preta (Avena 
strigosa) é a espécie mais recomendada.

Resposta a aplicação de cama de frango antes da seme-
adura da soja, ensaio conduzido por 6 safras (Fávero, 
2012)

y (receita) = -41,873x2 + 355,95x + 4933
R² = 0,9984

y (produção)= -0,0712x2 + 0,7182x + 8,238
R² = 0,9968
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1.5.1 Buva (Conniza spp.).
Esta planta daninha foi selecionada para 

a resistência ao herbicida glifosato e encon-
tra-se presente em toda região desde 2007. 
O período de germinação e emergência da 
buva na região é concentrado nos meses de 
junho e julho, coincidindo com o vazio cul-
tural. O uso de herbicidas pré-emergentes é 
uma das estratégias recomendadas para o 
manejo dessa planta daninha. 

Efeito do pré-emergente 60 dias após a aplicação (A) ,  
comparado a testemunha sem aplicação (B) e efeito da 
aplicação sequencial (D) comparada a aplicação somente 
de glifosato + 2,4-D (C).

Testemunha sem aplicação de herbicida (A) comparado 
a uma aplicação de cletodin (B) duas aplicações de cle-
todim com intervalo de 17 dias (C) e duas aplicações de 
cletodim com intervalo de 26 dias (D).

  Quando este manejo não for possível, 
para o controle de plantas de buva maiores 
de 10 cm recomenda-se o manejo sequen-
cial, que consiste da aplicação de glifosato 
+ 2,4-D com uma segunda aplicação de um 
produto de contato entre 7 a 10 dias após. 
Consulte sempre seu agrônomo para adotar 
a melhor estratégia de manejo.
1.5.2 Amargoso (Digitaria 
insularis)

Esta espécie também apresenta resistên-
cia ao herbicida glifosato. Diferente da buva, 
apresenta germinação durante todo o ano, o 
que difi culta o seu manejo. Além disso esta 
planta é perene, permanecendo na lavoura 
por vários cultivos quando não manejada. 

Para o controle desta invasora, se faz 
necessária a utilização de herbicidas grami-
nicidas (Inibidores de ACCase). Normalmen-
te, somente uma aplicação não resolverá o 
problema. Quando a segunda aplicação for 
necessária, observa-se que intervalos entre 
25 a 30 dias entre as aplicações, apresentam 
melhores efi ciências no controle.

A B

C

A B

C D D
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Cobertura de aveia preta

Recomenda-se aos produtores que rea-
lizem o manejo das plantas daninhas logo 
após a colheita do milho, quando as mes-
mas estão nos estádios iniciais de desenvol-
vimento e/ou estioladas pelo milho.



Em função da dependência dos grami-
nicidas para seu controle, existe risco de 
resistência dessa espécie ao grupo químico 
de herbicidas chamado ACCase. A utilização 
de herbicidas pré-emergentes é uma das 
estratégias para diminuir a pressão de sele-
ção, retardando a ocorrência da resistência. 

1.6 Fertilização com boro 

O Boro é o micronutriente mais defi -
ciente nos solos da região da Copacol. Sua 
correção pode ser realizada junto a aplica-
ção dos herbicidas para manejo de plantas 
daninhas da área. Existem vários produtos 

*Equivalente ácido de glifosato
**Consulte sempre seu Engenheiro Agrônomo

Produtos recomendados para o manejo de 
invasoras na pré-emergência da soja

que podem ser utilizados, entre eles o ácido 
bórico e o octaborato de sódio. 

Deve-se tomar cuidado com o pH da 
calda de aplicação, pois o ácido bórico di-
minui e o octaborato aumenta o pH da cal-
da. A mistura pode melhorar ou reduzir a 
efi ciência do herbicida aplicado, dependen-
do do pH ideal ao funcionamento de cada 
herbicida.
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Produto Comercial Ingrediente ativo Concentração 
g/L ou kg

Boral® sulfentrazona 500
Classic® clorimurom-etílico 250
Dual Gold® metolacloro 960
Flumyzin® flumioxazina 500
Spider® diclosulam 840
Vezir® imazetapir 106

Roundup Original® glifosato 360*
Roundup Transorb® glifosato 480*
Roundup WG® glifosato 720*
Zapp Qi® glifosato 500*

Aminol® 2,4-D 806
DMA® 2,4-D 806
Navajo® 2,4-D 970
U 46® 2,4-D 806

Gramocil® paraquate + diuron 200 + 100
Heat® saflufenacil 700

Poquer® clethodim 240
Select® clethodim 240
Verdict® haloxifope-P-metílico 124,7

Pré-emergentes

Glifosatos

2,4-D

Produtos de contato

Graminicidas

Ácido bórico

Manejo pré-semeadura



Na fase de semeadura da soja o produtor adiciona a maior parte do custo de produção ao 
solo e os cuidados devem ser redobrados com objetivo de estabelecer o estande adequado 
de plantas para altas produtividades. 

2.1 Escolha do cultivar

2. Semeadura e Adubação

Principais cultivares de soja utilizadas e recomendações para região da Copacol na safra 2016/17

*DEM – Dias da emergência a maturação; *S – Susceptível; *MS – Moderadamente Susceptível; *MR – Moderadamente 
resistente; *R – Resistente;* B – altitude abaixo de 500 m; *A – Altitude acima de 500 m. 

Imagem dos ensaios no CPA, dez/2014
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Cultivar Período de 
semeadura

Grupo de 
Maturação

Ciclo 
médio 
(DEM)

População 
(plantas/m2)

Altitude Mancha 
aureolada Mancha alvo Fitoftora Nematoides  

de galha

POTÊNCIA RR 18/09 - 05/10 6,7 133 20 - 25 B R S R R
PONTA IPRO 20/09 - 05/10 6,6 130 22 - 26 B MR S S S
M 6410 IPRO 18/09 - 10/10 6,4 129 20 - 25 A/B S MR S S
GARRA IPRO 20/09 - 05/10 6,3 129 22 - 26 A/B MS SI MR S
DM 6563 IPRO 25/09 - 10/10 6,3 128 24 - 27 A/B MS S S S
SYN 1163 RR 25/09 - 10/10 6,3 128 22 - 26 A/B R S S S
NK 7059 RR 20/09 - 10/10 6,2 127 25 - 32 B R R R S
M 6210 IPRO 20/09 - 10/10 6,2 127 24 - 27 B MS S S S
AS 3610 IPRO 20/09 - 10/10 6,1 126 22 - 26 A/B S S S S
DM 6458 IPRO 25/09 - 10/10 6,0 125 24 - 27 A/B MS MS S S 
BS 2606 IPRO 20/09 - 10/10 6,0 123 25 - 30 A/B MS SI S SI
NA 5909 RR 28/09 - 20/10 5,9 122 22 - 30 A/B MS S R S
VTOP RR 25/09 - 20/10 5,9 122 24 - 30 A/B R R R S
TMG 7062 IPRO 20/09 - 10/10 6,0 122 25 - 30 A/B S S S S
M 5947 IPRO 25/09 - 20/10 5,9 120 25 - 30 A/B R S S S
SYN 1257 RR 01/10 - 25/10 5,7 119 27 - 32 A R S S S
SYN 1258 RR 28/09 - 20/10 5,8 119 25 - 30 A SI SI S R
APOLO RR 15/10 - 30/10 5,5 114 26 - 30 A R S S S

*tecnologia Inox®



2.2 Qualidade de sementes
As sementes carregam o potencial ge-

nético das cultivares. Para obtenção de al-
tas produtividades com soja é fundamental 
o uso de sementes com alta germinação e 
vigor. 

A produção de sementes da Copacol é 
realizada na região de Abelardo Luz – SC, 
reconhecida nacionalmente como a “capital 
nacional da semente de soja”, por possuir 
características ambientais adequadas (alti-
tude >900 m, baixa temperatura na colheita 
e baixa incidência de percevejos) e produto-
res especializados na produção de semen-
tes. 

2.3 População de plantas
A determinação da população de plantas 

é fator fundamental para obter altas produti-
vidades em soja. É muito importante ajustar 
a população em função da época de semea-
dura do cultivar, quando a semeadura é efe-
tuada no início do período recomendado para 
a cultivar deve-se usar população maior, no 
decorrer da época preferencial deve-se dimi-
nuir o número de sementes por área. 

Toda produção de sementes da Copacol 
passa por um intenso processo de controle 
de qualidade através do seu laboratório de 
sementes. Os lotes de sementes passam por 
até 8 avaliações antes de chegar aos produ-
tores, garantindo a melhor semente de soja.

 

 Visão geral dos campos de produção

Teste de germinação e vigor

Teste de germinação no solo

09

Padrão de desenvolvimento de plantas de soja em dife-
rentes densidades populacionais (plantas/m linear).

26 18 15 13 12 10 7 5



Cuidados para o sucesso 
no estande de plantas:

Fazer a dessecação com antecedência 
de 30 dias, evitando a presença de pragas re-
manescentes no momento da semeadura;
Utilizar sementes de alta qualidade;
Corrigir o poder germinativo da semen-

te na regulagem;
Regular antecipadamente a semeadora;
Iniciar a semeadura após 48 horas da 

ocorrência de chuvas intensas;
Tratar a semente com fungicida e inse-

ticida;
Semear com profundidade de 3 – 5 cm;
Semear com velocidade abaixo de 6 

km/h;
Utilizar lubrifi cante ou polímeros para 

melhorar a fl uidez da semente na semeadora;
Utilizar o sulcador nas semeadoras para 

melhorar a descompactação do sulco de seme-
adura;
Regular o sulcador para que a semente 

fi que a mais de 5 cm distante do fertilizante;
Verifi car a previsão do tempo, vislum-

brando precipitação em até 7 dias após a se-
meadura e evitando chuvas pesadas após se-
meadura;
Reduzir a população em solos de alta 

fertilidade.

2.4 Tratamento de sementes
O tratamento de sementes com inseticidas 

e fungicidas protegem as plântulas do ataque 
de pragas e fungos, evitando perdas de estan-
des. As sementes ainda podem ser veículo para 
aplicação de inoculantes e micronutrientes.

2.4.1 Inseticida
Existem vários inseticidas no mercado para 

tratamento de sementes, deve-se preferir utili-
zar aquele tratamento que possui ação sobre 
as pragas que ocorrem com maior frequência 
na região, baseado na identifi cação e monitora-
mento das áreas.

2.4.2 Fungicidas
Algumas doenças necrotrófi cas como: 

mancha purpura, mofo branco, fusarium e 
antracnose podem ser transmitidas via se-
mentes de uma lavoura para outra. Para evi-
tar essa contaminação é necessário efetuar 
uma boa assepsia das sementes, para isso re-
comenda-se o uso de fungicida no tratamento 
de sementes.

Micélios e esporos de fungos nas sementes

*Indicação baseada em ensaios conduzidos no CPA 2011-2016.

*Indicação baseada em ensaios conduzidos no CPA 2009-2016.

Inseticidas para uso em tratamento de 
sementes recomendados para controle das 

principais pragas da região da Copacol

Fungicidas para uso em tratamento de semen-
tes recomendados para controle das principais 

doenças presentes na semente de soja.
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Cropstar®, 300 Cercobin 500®, 150
Cropstar®, 500 Derosal 500®, 100

Cruiser®, 100 Derosal Plus®, 200
Cruiser®, 250 Maxim XL®,  100

Dermacor®, 100 Spectro®, 33
Standak Top®, 100 Standak Top®, 200
Standak Top®, 200 Vitavax-Thiram®, 250

Ruim Baixo Bom Ótimo Ruim Baixo Bom Ótimo
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Anualmente o CPA realiza ensaios para 
avaliação do mais adequado tratamento 
para controlar as doenças presentes nas 
sementes produzidas pela Copacol. O Tra-
tamento de Semente Industrial (TSI) da Co-
pacol já é feito com os produtos e doses 
adequadas para garantir o bom controle das 
doenças presentes nas sementes.

 A inoculação de soja é uma práti-
ca de baixo custo e fundamental para altas 
produtividades. Para produzir 170 sc de 
soja são exportados 556 kg de N o que é 
equivalente há uma fertilização de 25 sc de 
ureia (45 % de N), considerando o aprovei-
tamento de 100 % do nitrogênio aplicado 
(Madalosso, 2015). As bactérias do gênero 
Bradyrhizobium tem a capacidade de forne-
cer todo o N necessário à soja. O uso de 
estirpes selecionadas de Bradyrhizobium 
anualmente resulta em um incremento mé-
dio de 8 % na produtividade segundo a Em-
brapa. Devido à sensibilidade das bactérias 
ao armazenamento, temperatura e produtos 
usados no tratamento de sementes, o CPA 
da Copacol recomenda que a inoculação 
através das sementes de soja seja realizada 
a menos de 24 horas da semeadura. A ino-
culação pode ser feita com inoculantes líqui-
dos, recobrindo as sementes e/ou turfosos 

aplicados direta-
mente na caixa 
de semeadura. 
Outra forma que 
facilita opera-
cionalmente a 
inoculação da 
soja é o uso de 
inocultante no 

sulco de semeadura através da adaptação 
de um equipamento na semeadora, porém 
neste caso são recomendadas 2 doses de 
inoculante por hectare.

Imagem do experimento conduzido no CPA, 2016.

2.4.3 Cobalto e Molibdênio
Na composição dos grãos de soja 38 % 

é proteína, que é formada pelo nitrogênio 
(N) gerado da fi xação simbiótica na raiz da 
soja. O cobalto (Co) é um micronutriente útil 
à soja, pois faz parte na formação do nódulo 
pela bactéria do gênero Bradyrhizobium. Já 
o molibdênio (Mo) é o micronutriente res-
ponsável pela transformação no N pela enzi-
ma nitrogenase na planta. O aporte de Co e 
Mo anualmente a soja é uma recomendação 
ofi cial para soja no Brasil, deve-se fornecer 
2,5 e 25 g/ha de cobalto e molibdênio, res-
pectivamente. Como são quantidades muito 
baixas, a melhor forma de fornecer esses 
micronutrientes é através do tratamento de 
sementes. O cobalto não apresenta mobili-
dade na planta quando aplicado via foliar.
 2.4.4 Inoculação

2.5 Adubação 
A reposição da exportação de nutrientes 

é necessária para manter os níveis de nu-
trientes do solo e sustentar a produtividade 
das culturas ao longo dos anos. Na cultu-
ra da soja a reposição do fósforo (P) e do 
potássio (K) representam a maior fração do 
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Sementes tratadas com TSI da Copacol



Modelo 3 - Uso de formulados comerciais

Além da exportação temos perdas de 
fertilizantes no sistema por fi xação, lixivia-
ção e erosão do solo. A recomendação do 
CPA para suprir as necessidades do sistema 
de produção e aumento de produtividade 
é de 160 kg/ha de P2O5 e 150 kg/ha K2O, 
visando uma produtividade de 170 sc/alq 
de soja e 270 sc/alq de milho no inverno. 
A seguir temos alguns modelos de sistema 
de adubação que permitem suprir essas ne-
cessidades.

Modelo 2 - Uso de formulados 
comerciais concentradas

Para o P mineral, a recomendação do CPA 
é o uso sempre, no sulco de semeadura, de-
vido à alta taxa de adsorção do solo argiloso 
da região de basalto. Já para o K, podemos 
fracionar a aplicação em antecipação à cultu-
ra e/ou em pós-semeadura, devido à alta CTC 
do solo argiloso e baixo risco de lixiviação.
Cuidados com a adubação 
da soja
Planejar o modelo de adubação junta-

mente com seu agrônomo baseado na análise 
de solos;
Regular a semeadora antecipadamen-

te;
Não usar mais que 80 kg/ha de K2O na 

linha de semeadura;
Não usar mais que 4 toneladas/ha de 

cama de frango; 
Em solo arenoso, fazer o fracionamen-

to da aplicação de KCL;
Regular os equipamentos de aplicação 

a lanço, para não formar faixas na lavoura;

¹Os modelos acima apresentados visam uma adubação 
mínima para repor os nutrientes exportados com a pro-
dutividade média do projeto (170 + 270), para produções 
maiores e recuperação dos teores no solo, consulte seu 
Agrônomo.²A análise de solos é fundamental para monito-
ramento e recomendação da adubação nos solos.

Exportação de nutrientes pela soja e milho

*adaptado Madalosso (2015)

N P K S

Soja 54,5 5,2 20,1 4,8
Milho 16,3 3,6 4,7 1,2

N P2O5 K2O S

Soja (170 sc/alq) 229 50 100 32
Milho (270 sc/alq) 110 55 38 8
Total 339 105 138 40

Exportação 
  ------------kg/tonelada de grãos----------

Exportação de fertilizantes P 440

 -------------------kg/ha------------------

Modelo 1 - Uso de formulados comerciais 
e cama de frango

Modelo 1 Produto Quant. N P2O5 K2O S
t/ha

Antecipado Gesso 1,5 0 0 0 195
Antecipado Cama 3,2 19 93 96 13
Soja 4-24-12 0,2 8 48 24 6
Milho 10-15-15 0,2 20 30 30 6
Pós milho 27-00-00 0,05 14 0 0 0
Total 61 170 150 220

 -------------kg/ha---------

Modelo 2 Produto Quant. N P2O5 K2O S
t/ha

Antecipado Gesso 1,5 0 0 0 195
Soja 11-52-00 0,17 19 88 0 0
Pós soja 00-00-60 0,15 0 0 90 0
Milho 18-46-00 0,17 31 78 0 0
Pós milho 27-00-00 0,05 14 0 0 0
Pós milho 00-00-60 0,1 0 0 60 0
Total 64 166 150 195

 -------------kg/ha---------

Modelo 3 Produto Quant. N P2O5 K2O S
t/ha

Antecipado Gesso 1,5 0 0 0 195
Soja 04-24-12 0,35 14 84 42 11
Pós soja 00-00-60 0,11 0 0 66 0
Milho 12-31-17 0,25 30 78 43 8
Pós milho 27-00-00 0,05 14 0 0 0
Total 58 162 151 214

 -------------kg/ha---------

custo de produção. 
 Quando 

pensamos em 
um modelo 
de adubação 
que considera 
dois cultivos, 
p r e c i s a m o s 
elaborar a me-
lhor estratégia 

com base no custo/benefício visando à ex-
pectativa de produção e manutenção dos 
teores de nutrientes no solo. 
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3.1 Cuidados com a limpeza 
do pulverizador

Nesse período ocorrem as primeiras 
aplicações de defensivos nas lavouras de 
soja. É importante a correta limpeza do 
equipamento, pois as aplicações para ma-
nejo de plantas daninhas em pré-semeadu-
ra da soja, engloba diversos produtos que 
podem causar desde fi totoxidade leve, até a 
perda da área.

3. Estádio vegetativo da soja (V2 - Vn)

Sintomas de fi totoxidade severa em área de soja pela má 
limpeza do pulverizador

Durante a fase vegetativa da soja, é indicado estabelecer um plano de manutenção da 
área foliar e de controle das plantas invasoras que podem comprometer o potencial produ-
tivo das plantas de soja estabelecidas. A atenção dos agricultores nesta fase deve se voltar 
para o manejo de plantas daninhas e o monitoramento das pragas e doenças.

3.2 Manejo de plantas daninhas
O momento de controle de plantas dani-

nhas apresenta grande interferência na pro-
dutividade da soja. A partir do estádio V2 
(primeiro trifólio expandido) a competição 
já compromete a produtividade. Sendo as-
sim, nesse momento a lavoura já deve estar 
sem a presença de plantas daninhas.

Algumas espécies como trapoeraba e 
Estádios ideais para o manejo de trapoeraba e corda-de-
viola 

corda-de-viola apresentam tolerância ao 
herbicida glifosato, assim para o efi ciente 
controle, as aplicações de herbicida devem 
ser realizadas aos primeiros estádios des-
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Estádio Ideal para o controle de gramíneas (Papuã)



Alguns produtos possuem boa efi ciência 
no controle de milho voluntário, porém me-
nor efi ciência no controle do capim amargo-
so e vice-versa, conforme pode ser observa-
do na fi gura a seguir.

Produtos indicados para o manejo de 
milho RR e capim amargoso em 

pós-emergência da soja

*Indicado para o controle de: M1 - Milho com até 3 folhas; 
M2 - Milho com até 6 folhas; AM – Capim amargoso.

Efeito da aplicação de dois produtos A e B em milho vo-
luntário (parte superior) e capim amargoso (parte inferior)

A B

C D

Redução de produtividade em função 
da competição com milho

tas plantas daninhas.
Outra planta daninha que possui elevada 

capacidade de competição com a cultura da 
soja é o milho voluntário. Os dados do CPA 
mostram que uma planta de milho por m2, 
tem a capacidade de reduzir 14% da produ-
tividade da soja. 

Em função do crescente uso da tecnolo-
gia RR em milho semeado na segunda safra, 
o produtor deve fi car atento para adicionar 
ao glifosato no manejo pós-emergente da 
soja, produtos que tenham controle efi ciente 
sobre o milho voluntário. 

No manejo pós-emergente da cultura, 
ainda pode-se efetuar o controle de possí-
veis rebrotas e plântulas de capim amargoso 
emergidas após o manejo de plantas dani-
nhas realizado na pré-emergência. 

Plantas de milho por m2 Redução de produtividade (%)

0,0 0,0
0,1 1,4
0,3 4,2
0,5 7,0
1,0 13,6
2,0 25,7
4,0 45,4
6,0 59,2
8,0 67,0
10,0 68,8
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Produto 
Comercial Ingrediente ativo Concentração 

g/L ou kg Controle* 

Fusilade® fluasifope-P-
butílico 250 M2

Panther® quizalofope-P-
tefurilico 120 M2 + AM

Podium® fenoxaprope-P-
etílico 110 M2

Poquer® cletodim 240 M1 + AM

Select® cletodim 240 M1 + AM

Targa® quizalofope-P-
etílico 50 M2 + AM

Verdict®
haloxifope-P-

metílico 124,7 M2 + AM



3.3 Manejo de doenças
Em função dos trabalhos conduzidos pelo 

CPA nas últimas 4 safras, dentro das condi-
ções normais de pressão de doenças, não re-
comendamos a aplicação de fungicidas nos 
estádios iniciais da cultura da soja (V4 – V6). 
Diversos produtos foram testados e não fo-
ram encontradas diferenças signifi cativas 
para o manejo de doenças nesse período.

Apesar dos resultados, recomenda-se o 

monitoramento da lavoura nesse período, 
sendo a aplicação de fungicidas necessária 
em condições de elevada pressão de doen-
ças nos estádios iniciais, principalmente da 
ferrugem da soja (Phakopsora pachyrhizi).

3.4 Manejo de pragas
No início do ciclo da cultura da soja, norma-

mente a pressão de pragas tem fi cado abaixo 
dos níveis de controle. Nesse período podem 
ocorrer diferentes espécies de lagartas e vaqui-
nhas. Recomenda-se o monitoramento, e quan-
do necessária a aplicação, dar preferência para 
a utilização de inseticidas seletivos, favorecendo 
a multiplicação de predadores e inimigos natu-
rais dos insetos e praga que auxiliam no con-
trole. Devido a difi culdade do monitoramento 
via pano de batida, deve-se avaliar o ataque e 
a presença das pragas nos trifólios mais jovens 
das plantas conforme a fi gura abaixo.

Helicoverpa armigera atacando trifólios da soja
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3.2.1 Resistência à herbicidas 
O uso frequente de herbicidas com o 

mesmo modo de ação tem causado a se-
leção de populações resistentes no mundo 
todo. Somente no Brasil são mais de 40 
espécies catalogadas com resistência aos 
diversos herbicidas (CBCPD, 2016). No Pa-
raná no ano de 2016 foram identifi cadas po-
pulações resistentes ao herbicida glifosato 
de Pé de galinha (Eleusine indica) e Capim 
branco (Chloris polydactyla). Além destas 
espécies, foram identifi cadas populações 
resistentes ao glifosato de Caruru (Amara-
thus palmeri) no Estado do Mato Grosso, 
esta espécie apresenta elevada capacidade 
de crescimento e potencial de dano, sendo a 
principal planta daninha para cultura da soja 
e algodão nos EUA (Weedscience, 2016).
Cuidados para evitar a re-
sistência e entrada de plantas 
daninhas na região:
Fazer a limpeza das máquinas de colheita 
quando trocar de lavoura;
Usar herbicidas de diferentes modos de 

ação;
Usar herbicidas pré-emergentes;
Controlar quando a população de plantas 

daninhas está com baixa infestação e nos está-
dios iniciais;
Comunicar a equipe agronômica de pos-

síveis plantas que não são controladas pelos 
herbicidas;
Eliminar através da incineração possíveis 

plantas que não controladas pelos herbicidas.

Inimigos naturais de insetos praga. A - Campoletis sp. 
(parasitoide de lagartas) e B - Podisus sp. 

A A B



4.1 Manejo de pragas
 A partir do R1 temos um histórico 

de intensifi cação do ataque de percevejos, 
lagartas e ácaros na soja.

4.1.1 Percevejos
 O percevejo é considerado a prin-

cipal praga da soja na região Oeste do PR. 
Dentre as espécies que ocorrem na cultura 
da soja, o percevejo marrom (Euschistus he-
ros) e o percevejo barriga verde, (Dichelops 
melacanthus) tem maior predominância em 
relação às demais, causando perdas signifi -
cativas na soja e no milho de inverno se não 
manejados adequadamente.

O percevejo marrom apresenta uma ca-
racterística de sobrevivência no período de 
inverno chamada “Diapausa”. Essa caracte-
rística permite ao inseto a sobrevivência dos 

4. Estádio R1 – R8 da soja

adultos no período de inverno, que fi cam es-
condidos na vegetação adjacente às áreas de 
produção de soja e retornam a colonizar as 
áreas a partir do fi nal do mês de outubro. O 
monitoramento é fundamental para o mane-
jo dessa praga.

Recomen-
da-se o con-
trole químico 
quando a po-
pulação atingir 
2 percevejos 
(ninfas a partir 
3º instar e/ou 
adultos) por 
pano de batida.

Euschistus heros

Flutuação de percevejos marrons (Euschistus heros), adul-
tos e ninfas, durante a safra de soja na região da Copacol 
(média de 45 lavouras), safra 2013/2014.

Durante a fase reprodutiva da soja, algumas práticas de manejo são fundamentais para 
manutenção do potencial produtivo da cultura, durante esta fase, a soja estabelece o número 
de vagens por planta e o peso de grãos, principais componentes de rendimento da cultura. 
O monitoramento e controle das pragas e doenças devem ser intensos e constantes neste 
período, evitando o aumento das populações de pragas e severidade das doenças, visando 
minimizar o potencial de dano. O conhecimento da biologia das pragas e doenças, da forma-
ção dos componentes de rendimento da soja, das condições climáticas e da tecnologia de 
aplicação de defensivos são fatores chaves para efi ciência dos manejos.
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Dichelops melacanthus



4.1.2 Lagartas
As principais lagartas que atacam a cultura 

da soja durante esta fase são: lagarta da soja 
(Anticarsia gemmatalis), lagarta falsa medidei-
ra (Chrysodeixis includens), lagarta helicover-
pa (Helicoverpa armigera) e lagarta das vagens 
(Spodoptera eridania).

Para o correto manejo das lagartas reco-
menda-se o monitoramento visando identifi car 
e quantifi car as lagartas presentes na lavoura. 
Nos estádios reprodutivos, os cuidados devem 
ser redobrados com a Helicoverpa e a Spodop-

tera, pois estas lagartas se alimentam de va-
gens e causam danos diretos à produção.

A Copacol utiliza de uma estratégia de ma-
nejo e monitoramento integrado de pragas, 
dentre as ferramentas que a equipe agronô-
mica utiliza, está a armadilha de feromônio 
sexual, que atrai e captura os adultos “mari-
posas”. Com base no número de mariposas 
capturadas nas armadilhas e conhecendo a 
biologia da praga, estimam-se possíveis picos 
populacionais das lagartas, facilitando a pro-
gramação das práticas de manejo que serão 
adotadas na área, evitando possíveis contra-
tempos que possam comprometer o controle. 

O controle químico com inseticidas é a prá-
tica mais utilizada no manejo desta praga, em 
função da sua praticidade e efi ciência. Porém 
em função do uso repentino algumas molécu-
las vêm perdendo efi ciência safra após safra.

*Consulte sempre seu Engenheiro Agrônomo ** o uso de 
neonicotinóides isolados exercem pressão de seleção para 
indivíduos resistentes *** o uso de neonicotinóides e no 
período de fl orescimento da cultura da soja e proibido.

Lagarta da soja  Lagarta falsa medideira

Lagarta Helicoverpa  Lagarta das vagens

Armadilha de feromônio para captura de mariposas

Flutuação da população de adultos e larvas no campo de 
Chrysodeixis includens na safra de soja 2014/2015
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Produtos recomendados para o manejo de 
percevejos na cultura da soja 
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Produto Comercial Ingrediente ativo Concentração 
g/L ou g/kg

Connect®
beta-ciflutrina  + 

Imidacloprido 12,5 + 100

Eforia® lambdacialotrina + 
tiametoxam 106 + 141

Engeo Pleno® lambdacialotrina + 
tiametoxam 106 + 141

Galil®
bifentrina + 

imidacloprido 50 + 150

Orthene® acefato 750

Perito® acefato 970

Talisman® bifentrina  + 
carbosulfano 50 +150



4.1.2.1 Soja Bt
 Desde a safra 2013, os agricultores 

da região têm a opção de uso da biotecno-
logia como estratégia de manejo de lagartas 
em soja, através da soja de tecnologia Intac-
ta®. O controle destas lagartas é conferido 
por uma proteína Bt (Cry 1Ac) que apresen-
tando alta efi cácia de controle sobre as prin-
cipais lagartas que atacam a cultura da soja, 
são elas: lagarta da soja (Anticarsia gemma-
talis), lagarta falsa medideira (Chrysodeixis 
includens) e lagarta helicoverpa (Helicover-
pa armigera), lagarta das maçãs (Heliothis 

*análogo de pirazol (AP); oxadiazina (O); espinosinas (E); 
carbamatos (C); hidrazida (H); benzoiluréia (B); organo-
fosforados (O); diamidas (D); piretróides (P). * Consulte 
sempre seu Engenheiro Agrônomo.

virescens), broca das axilas (Crocidosema 
aporema), lagarta elasmo (Elasmopalpus 
lignosellus). 

Esta ferramenta de controle deve ser as-
sociada as demais práticas do MIP, visando 
maior efi ciência de controle. 

A adoção do refúgio de 20% da área a 
uma distância de aproximadamente 800 
metros da soja Intacta é uma prática de ex-
trema importância que visa a preservação e 
longevidade desta biotecnologia, pois retar-
da o avanço da resistência pela produção de 
indivíduos suscetíveis nas áreas de refúgio 
as quais cru-
zaram com 
os indivídu-
os resisten-
tes, gerando 
fi lhos que 
serão con-
trolados pela 
t e c n o l o g i a 
Bt. 

Produtos recomendados para o manejo de 
lagartas na cultura da soja
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Spodoptera frugiperda atancando 
plântula de soja

Recomendações e cuida-
dos para o uso da biotecnologia
A tecnologia Intacta® não tem ação 

sobre a lagarta das vagens (Spodoptera sp.);
Deve-se adotar a estratégia de refúgio 

(semear 20 % da área cultivada com soja 
não Bt) para preservação da tecnologia;
Utilizar cultivares já adaptado a re-

gião;
A tecnologia não tem ação sobre 

outras pragas, como percevejos, ácaros e 
mosca branca, portanto o monitoramento é 
indispensável nestas áreas.

4.1.3 Ácaros
Em safras com menor precipitação e al-

tas temperaturas poderemos ter a presença 
de ácaros, causando danos na soja. Os prin-

Produto 
Comercial Ingrediente ativo Grupo 

químico
Concentração 

g/L

Ampligo® lambda cialotrina + 
clorantraniliprole P + D 50 + 100

Atabron® clorfluazuron B 50

Avatar® indoxacarbe O 150

Belt® flubendiamida D 480

Certero® triflumurom B 480

Curyom® lufenurom + 
profenofós B + OR 50 + 500

Dimilin® diflubenzurom B 250

Exalt® espinetoram E 120

Game® lufenurom B 50

Intrepid® metoxifenozida H 240

Lannate® metomil C 215

Larvin® tiodicarbe C 800

Match® lufenurom B 50

Nomolt® teflubenzurom B 150

Pirate® clorfenapir AP 240

Premio® clorantraniliprole D 200

Tracer® espinosade E 480

AP análogo de pirazol
O oxadiazina
E espinosinas
C carbamatos
H hidrazida
B benzoiluréia
OR organofosforados
D diamidas
P piretróides

0

2

4

6

8

10

12

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

N
úm

ero de lagartas (>1 cm
)/pano de batida

N
úm

er
o 

de
 m

ar
ip

os
as

/a
rm

ad
ilh

a

Plusinae (Adulto) Plusinae (Larva)



Reboleiras causadas pelo ataque de ácaros

Produtos recomendados para controle de 
ácaros em soja.

*consulte sempre seu Engenheiro Agrônomo.

Produto Comercial Ingrediente ativo Concentração 
g/L

Abamex® abamectina 18
Oberon® espiromesifeno 240
Kraft® abamectina 36
Potenza sinon® abamectina 18

cipais ácaros que ocorrem na região são: 
ácaro rajado (Tetranychus urticae), ácaro 
vermelho (Tetranychus evansi), ácaro ver-
de (Mononychellus planki) e ácaro branco 
(Polyphagotarsonemus latus).

 A recomendação do CPA, é que se faça o 
monitoramento das áreas, e com a  ajuda de 
uma lupa pode-se identifi car a presença de 
ácaros. Em caso de alta infestação e previ-
são de baixa precipitação para os dias após 
o monitoramento, recomenda-se efetuar o 
manejo da população de ácaros com acari-
cidas específi cos, cuja a aplicação deve ser 
efetuada no início de formação de reboleiras.
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4.1.4 Estratégias antiresistên-
cia de insetos 

A resistência de pragas à inseticidas e 
biotecnologias (Bt) é uma característica ge-
nética natural e herdável das espécies, ou 
seja, mesmo antes da adoção destas estra-
tégias de controle já se tem indivíduos resis-
tentes, porém em número muito reduzido, 

sendo imperceptível em nível de campo. A 
medida que aplicamos inseticidas repentina-
mente ou implantamos a soja Bt sem adoção 
do refúgio, induzimos esta população de in-
setos a uma pressão de seleção, em que os 
insetos suscetíveis são controlados e os re-
sistente sobrevivem, aumentando a popula-
ção dos indivíduos resistentes, onde consta-
ta-se em nível de campo falhas de controle.

 
Algumas estratégias antir-

resistência devem ser adotadas 
com intuito de preservamos as 
tecnologias disponíveis:
Monitoramento (pano de batida e ar-

madilha de feromônio);
Associação de práticas de controle 

(MIP);
Adoção do Refúgio;
Rotação de princípios ativos;
Uso de inseticidas seletivos visando 

preservar os inimigos naturais;
Evitar o uso repentino de um único 

inseticida;
Tecnologia de aplicação (garantir 

quer o produto atinja o alvo e esteja na con-
centração letal ao inseto praga),
Conhecer a dinâmica da praga, biolo-

gia, hospedeiros para sabermos como ma-
nejá-la.
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4.2 Doenças
As principais doenças que ocorrem na 

cultura da soja na região durante esta fase 
são ferrugem asiática (Phakopsora pachyrhi-
zi) e mancha alvo (Corynespora cassiicola).
4.2.1 Mancha Alvo

A mancha alvo é uma doença necrotrófi -
ca, ou seja, sobrevive nos restos da cultura 
podendo também infectar sementes. Seu 
aumento nos últimos anos deve-se, princi-
palmente, ao uso de cultivares sensíveis e 
uso de fungicidas com baixa efi cácia para 
seu controle. Condições de elevada umidade 
relativa do ar favorecem a infecção por esta 
doença. 
Entre as medidas de con-

trole podem ser citadas:  
Utilização de cultivares resistentes;
Tratamento de sementes com fungi-

cidas;
Rotação de culturas;
Rotação de cultivares suscetíveis/re-

sistentes;
Controle químico com fungicidas.

Folha com sintoma de mancha alvo em detalhe 
(cv NA 5909 RG)

4.2.2 Ferrugem Asiática
A ferrugem da soja é uma das doenças 

mais agressivas que atacam a cultura, po-
dendo reduzir em até 90% o potencial pro-
dutivo da cultura. Em lavouras com eleva-
da severidade da doença, as folhas da soja 
caem muito antes dos grãos estarem com 
enchimento pleno, o que faz com que a mas-
sa de grãos seja reduzida e por consequên-
cia, a produtividade diminuída.
As principais estratégias 

de manejo da ferrugem asiática:
Utilização de cultivares de ciclo pre-

coce; 
Semeaduras no início da época reco-

mendada;
Eliminação de plantas de soja volun-

tárias na entressafra; 
Ausência de cultivo de soja na safri-

nha, por meio do vazio sanitário;
Monitoramento da lavoura desde o 

início do desenvolvimento da cultura;
Utilização de fungicidas preventiva-

mente;
Utilização de cultivares com gene de 

resistência.

Folha de soja com lesões de ferrugem asiática

Em função do baixo custo e boa perfor-
mance, fungicidas do grupo dos bezimida-
zóis foram utilizados continuadamente para 
o controle dessa doença. Em função desse 
aumento no uso (maior pressão de seleção), 
ocorreu o processo de resistência a esse 
grupo, sendo que a população do fungo está 
insensível a esses fungicidas.
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4.2.2.1 Ferrugem asiática e 
a resistência à fungicidas

A ferrugem da soja em função da elevada 
capacidade de produção de esporos, apre-
senta grande variabilidade genética. Esta 
variabilidade associada à extensão de culti-
vo com soja no Brasil e o uso de fungicida 
como uma das únicas estratégias de ma-
nejo, tem ocasionado a seleção de biótipos 
resistentes. Já foram detectadas populações 
do fungo resistentes aos fungicidas do gru-
po dos triazóis e mais recentemente, das es-
trobilurinas. 

A mutação detectada que ocasionou a 
resistência às estrubilurinas é classifi cada 
como parcial, ou seja, algumas moléculas 
perderam mais a efi ciência de controle que 
outras. Os dados demonstram que as estru-
bilurinas menos afetadas por essa mutação 
são a trifl oxistrobina e picoxistrobina.

Ensaios com fungicidas no CPA com o produto azoxistro-
bina + ciproconazol, safra 2014 (A) e 2016 (B), demons-
trando a perda da efi ciência pelo processo de resistência 
(estádio da soja R6)

A B

Triazóis, estrubilurinas, assim como as 
carboxamidas, são fungicidas de sítio es-
pecífi co, ou seja, atuam em somente um 
local da célula do fungo para inibir seu 
desenvolvimento. Para estes fungicidas 
existe maior probabilidade de ocorrência 
do processo de resistência.

Outro grupo de fungicidas chamados 
de multissítios tem ação em vários locais 
da célula do fungo, sendo que até hoje não 
foi relatada a resistência a esses fungici-
das. Esses foram os primeiros a serem 
descobertos e utilizados para proteção de 
cultivos, porém, em função de sua menor 
efi ciência em comparação aos fungicidas 
de sítio específi co e necessidade de inter-
valos entre aplicação menores, pararam de 
ser utilizados em lavouras de grãos. Com 
o processo de resistência e diminuição da 
efi ciência dos fungicidas de sítio específi -
co, esse fungicidas voltaram a ser estuda-
dos e utilizados nas lavouras de soja.  

O aumento da diversidade química 
com o uso de fungicidas protetores com 
múltiplos sítios de atuação nos patógenos 
constitui-se de uma importante alternativa 
para o manejo da resistência, evitando que 
ocorra resistência para outros grupos quí-
micos como os das carboxamidas, além 
de melhorar a performance dos produtos 
afetados.
Entre as estratégias antir-

resistência podem ser citadas:
Integrar o uso de fungicida como 

outras estratégias de manejo;
Utilização de fungicidas multissítio; 
Rotacionar modos de ação entre as 

aplicações;
Utilizar no máximo 2 aplicações do 

mesmo ativo por ciclo de cultivo;
Utilizar as doses recomendadas do 

fungicida;
Utilizar os fungicidas preventiva-

mente e não como erradicantes.
4.2.3 Momento e interva-

los de aplicação
O momento de iniciar as aplicações 

é importante para o sucesso no mane-
jo das doenças na soja. As cultivares de 
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soja indeterminadas apresentam um pico 
de desenvolvimento de área foliar que ini-
cia próximo ao fl orescimento. O atraso da 
aplicação nesse período resulta em baixa 
penetração de fungicida no terço inferior 
da planta, devido ao elevado crescimento 
de área foliar, favorecendo a entrada e de-
senvolvimento de doenças. A recomenda-
ção do CPA é monitorar as áreas e caso 
não seja constatada a presença das doen-
ças até este período, iniciar as aplicações 

Momento adequado para a aplicação de fungicidas na 
cultura da soja (folhas entre as linhas se tocando e ainda 
é possível visualizar o solo)

no estádio R1 e/ou no fechamento da en-
trelinha. 

Os intervalos devem ser inferiores a 18 
dias entre uma aplicação e outra. Quanto 
mais favoráveis as condições ambientais 

Proteção do rendimento da soja em função de diferentes 
intervalos de aplicação de fungicidas, safra 2013/2014, 
CPA Copacol.
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para o desenvolvimento das doenças, menor 
deve ser o intervalo entre as aplicações. 
Quais fungicidas devo 
utilizar?

O CPA recomenda o uso de fungicidas 
que apresentam boa efi ciência para as 
principais doenças presentes na região. 
O uso constante de fungicidas com o 
mesmo modo de ação tem selecionado 
biótipos resistentes aos produtos. Em 
função disso, é necessário elaborar uma 
estratégia de uso visando a longevidade 
das moléculas disponíveis no mercado. 

Neste âmbito, o uso de fungicidas 
protetores (multissítios) também é 
recomendado, visando melhorar a 
efi ciência de controle nas aplicações e 
principalmente, minimizar o risco de 
resistência para os fungicidas que ainda 
apresentam boa performance. Quanto aos 
protetores, alguns cuidados devem ser 
observados:
Produtos à base de cobre 

podem causar fi totoxidade na cultura, 
principalmente, quando o pH da calda 
fi car baixo (ácido), vários produtos para 
fertilização foliar e a base de fosfi tos 
tem a característica de acidifi car a calda, 
portanto, não se recomenda a mistura 
destes produtos nessas aplicações;
Evitar a mistura de produtos à base 

de cobre com fungicidas que já apresentam 
a possibilidade de ocasionar fi to (Fox®, 
Horos®, etc.). Para estes, recomenda-se 
a utilização de protetores do grupo dos 
ditiocarbamatos (mancozebe), que podem 
até atenuar a expressão da fi totoxidade;
Pelas suas características, as doses 

recomendadas são elevadas, portanto, 
aplicações destes produtos com baixos 
volumes de calda podem apresentar 
problemas de entupimento de fi ltros e 
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pontas de aplicação;
Em caso de semeadura de cultivares 

suscetíveis à mancha alvo, recomenda-
se adotar estratégias de manejo que 
englobem fungicidas com ação sobre esta 
doença.  Dos fungicidas disponíveis no 
mercado Fox®, Orkestra® e Ativum EC® 
são os que apresentam melhor efi ciência.

Cuidados com o manejo de 
doenças

Monitorar a presença de ferrugem 
no início do desenvolvimento da lavoura 
de soja;
Ficar alerta para avanço dos 

focos da doença através dos programas 
de monitoramento, como é o caso do 
consórcio antiferrugem;
Trabalhar preventivamente as 

aplicações de fungicida;
Utilizar os produtos mais efi cientes 

nas primeiras aplicações;
Iniciar as aplicações no estádio R1 

e/ou no fechamento da entrelinha caso a 
ferrugem ainda não tenha ocorrido;
Manter um intervalo de aplicação 

inferior a 18 dias; 
Utilizar as doses recomendadas de 

fungicidas;
Utilizar os adjuvantes recomendados 

para os fungicidas;
Observar sempre as previsões 

meteorológicas antecipando as aplicações 
caso necessário; 
Rotacionar modos de ação utilizados 

na mesma safra;
Não utilizar mais de duas vezes o 

mesmo produto na mesma safra;
Adotar estratégias diferentes para 

controle das doenças em cultivares de 
soja sensíveis e tolerantes à mancha alvo;

Trabalhar com fungicidas protetores 
para minimizar o risco de resistência 
e melhorar a efi ciência de controle nas 
aplicações;
Os triazóis puros não tem efi ciência 

para o controle da ferrugem;
As estrubilurinas tem apresentado 

biótipos resistentes na região;
Consulte sempre seu Agrônomo 

para adotar a melhor estratégia de manejo 
de doenças.

 4.2.4 Mancha aureolada 
Nas últimas safras têm ocorrido 

esporadicamente uma mancha foliar 
denominada de mancha aureolada. Até 
o momento não existe comprovação de 
nenhum organismo como responsável 
pela expressão dessa mancha. É possível 
constatar que o fenômeno é dependente 
da safra, ocorrendo mais em alguns anos 
que em outros. Foi observado ainda no 
CPA, que existe variabilidade de expressão 
dessa mancha nos diferentes cultivares, 
porém não houve correlação da presença 
dessa mancha com a produtividade dos 
diferentes cultivares. Não foi observado 
controle dessa mancha pela aplicação de 
produtos fungicidas. Assim os fatores que 
a causam, os impactos que gera e práticas 
de manejo que minimizem sua expressão 
ainda não são conhecidas.

Lesão de mancha aureolada (cv M 6410 IPRO)
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4.2.5 Resultados dos trabalhos conduzidos no CPA
Severidade da ferrugem (SEV), porcentagem de controle (CON) em relação à testemunha sem 

fungicida, desfolha causada por ferrugem asiática (DES), produtividade (PRO) e porcentagem 
de redução de produtividade (RP) em relação ao tratamento com a maior produtividade, para os 
diferentes tratamentos, safra 2015/2016, CPA Copacol

Fungicida (dose em kg ou L/alq) Ingrediente ativo (empresa) RP (%) CON (%)
*DPX-R0G79 (1,5) picoxistrobina + benzovindiflupyr (DuPont) 147,1 a 0,0 17,5 d 68,5 34,5 e
Elatus (0,5) + Nimbus (1,5) azoxistrobina + benzovindiflupyr (Syngenta) 142,9 a 2,9 18 d 67,5 40,3 e
*UPL 2000 (5,0) + Agris (0,5%v/v) mancozebe + azoxistrobina + tebuconazol (UPL) 137,2 b 6,7 22,9 d 56,6 43,8 e
*MIL FF 0675-13 (5,0) + Nimbus  (2,5) picoxistrobina + tebuconazol + mancozeb (Adama) 137,1 b 6,8 20,3 d 62,2 47,8 e
Fox (1,0) + Áureo (0,25% v/v) trifloxistrobina + protioconazol (Bayer) 136,9 b 6,9 26,3 c 47,4 49,5 d
*Fox Xpro (1,2) + Aureo (0,25%) bixafen + protioconazol + trifloxistrobina (Bayer) 136,8 b 7,0 22,3 d 59,1 51,3 d
Aproach Prima (0,72) + Nimbus (1,8) picoxistrobina + ciproconazol (Du Pont) 133,3 b 9,4 21 d 61,6 53,3 d
SphereMax (0,5) + Áureo (0,25% v/v) trifloxistrobina + ciproconazol (Bayer) 133,1 b 9,5 26,3 c 48,8 54,5 d
Orkestra SC (0,85) + Assist (1,2) piraclostrobina + fluxapyroxad (Basf) 129,9 b 11,7 30,7 c 38,8 57,0 d
Ativum EC (2,0) + Assist (1,2) piraclostrobina + epoxiconazol + fluxapyroxad (Basf) 127,7 c 13,2 28,6 c 46,9 60,0 d
*UPL 2000 (4,2) + Agris (0,5%v/v) mancozebe + azoxistrobina + tebuconazol (UPL) 125,1 c 14,9 25,2 c 52,8 60,8 d
Horos (1,2) + Nimbus (1,2) picoxistrobina + tebuconazol (Adama) 123,5 c 16,1 29,5 c 41,2 61,8 d
*OFA 061 (0,72) + Nimbus (0,5 % v/v) azoxistrobina + ciproconazol (Ourofino) 122,6 c 16,7 30,2 c 42,0 68,8 c
Priori Xtra (0,72) + Nimbus (1,5) azoxistrobina + ciproconazol (Syngenta) 119,1 d 19,0 31,1 c 39,0 73,5 c
Priori (0,5) + Nimbus (1,5) azoxistrobina (Syngenta) 117,9 d 19,9 38,7 b 21,8 79,5 b
Alto 100 (0,72) ciproconazol (Syngenta) 116,6 d 20,7 39,7 b 18,2 79,5 b
Folicur (1,2) tebuconazol (Bayer) 115,4 d 21,6 40,7 b 13,9 83,3 b
Testemunha .. 107,8 e 26,8 47,1 a 0,0 94,0 a
Média 128,3
CV (%) 4,35

PRO (sc/alq) DES (%)SEV (%)
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*Produtos não registrados. Médias seguidas de mesma letra na coluna, não diferem pelo teste de Scott-Knott a 5%. 
Resultados referentes a 3 aplicações iniciadas em estádio R1

Visão geral dos ensaios com fungicidas no CPA, 2016
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Produtos recomendados para manejo 
de dessecação em soja

*consulte sempre seu Engenheiro Agrônomo

4.4 Colheita da soja
 O momento da colheita é o último 

passo para o sucesso da lavoura de soja, 
alguns cuidados especiais podem reduzir 
perdas e melhorar o resultado da safra.

Cuidados na colheita:
Estar atento às previsões climáticas 

de precipitação;
Fazer manutenção, lubrifi cação e re-

gulagem antecipada da colhedora;
Havendo condições climáticas favo-

ráveis, iniciar a colheita com umidade dos 
grãos abaixo de 15 %;
Monitorar as perdas, visualizando se 

as perdas estão acontecendo na plataforma, 
saca palhas e/ ou peneiras;
Verifi car os grãos quebrados e impu-

rezas na massa de grãos;
Ajustar as regulagens da colhedora 

de acordo com as condições climáticas nos 
diferentes períodos do dia.

Perdas pela dessecação em soja, 
CPA Copacol, safra 2014/2015 

*dados estimados a partir de ensaio conduzido no CPA Co-
pacol na safra 2014/2015.

Aplicação (dias antes 
da colheita sem 

dessecação)

Produtividade 
(sc/alq)

Redução de 
produtividade

1 172,7 0,0%
2 172,8 0,1%
3 172,7 0,2%
4 172,4 0,5%
5 171,9 0,9%
6 171,2 1,5%
7 170,3 2,1%
8 169,2 2,9%
9 167,9 3,8%
10 166,3 4,8%
11 164,6 5,9%
12 162,7 7,1%
13 160,6 8,4%
14 158,3 9,9%
15 155,8 11,5%
16 153,1 13,1%
17 150,1 15,0%
18 147,0 16,9%
19 143,7 18,9%
20 140,2 21,1%

Produto 
Comercial Ingrediente ativo Concentração g/L

Finale® glufosinato - sal de 
amônio

200

Gramoxone® paraquate 200

Helmoxone® paraquate 276

Laredo® paraquate 276

Liberty BCS® glufosinato - sal de 
amônio

200

Orbit® paraquate 200

Paradox® paraquate 200

Reglone® diquate 200

Tocha® paraquate 200

4.3 Dessecação em soja

Benefícios da dessecação:
Facilitar a colheita dos grãos;
Escalonamento da colheita e semea-

dura (milho 2ª safra) com consequente oti-
mização do uso de máquinas (colhedora e 
semeadora);
Uniformização da maturação e redu-

ção de impurezas nos grãos; 
Redução do custo de secagem dos grãos;
Aproveitamento de melhores condi-

ções comerciais da soja;
Antecipação da semeadura do milho de 

inverno, aumentando o potencial produtivo e 
reduzindo risco de perdas por geadas e secas.

O momento adequado para fazer a des-
secação em soja é quando todas as plantas 
e vagens atingiram o ponto de maturação fi -
siológica, isso ocorre quando temos mais de 
80 % das vagens com coloração amarelada.

A dessecação antecipada pode causar 
perdas signifi cativas de produtividade, de-
vido à retirada da área foliar da soja. Reco-
menda-se sempre consultar um Engenheiro 
Agrônomo antes de adotar esse manejo.



Um dos fatores mais importantes para o sucesso do milho de inverno (2º safra)  no Oeste 
do Paraná é a época de semeadura. A partir de janeiro ocorre redução da soma térmica diária, 
infl uenciando diretamente no ciclo do milho. Semeaduras antecipadas promovem grandes ga-
nhos em produtividade e redução de riscos com geada. Este fato exige uma agilidade por parte 
dos produtores para efetuar a colheita da soja e em seguida semear o milho com efi ciência. 

5.1 Eliminação de plantas 
daninhas

Após a colheita da soja, ocorrem plantas 
daninhas remanescentes na lavoura, como 
trapoeraba, capim marmelada, capim col-
chão, dentre outras. Recomenda-se efetuar 
uma dessecação para eliminar essas plantas 

daninhas, pois 
além de com-
petirem com o 
milho, por água, 
luz e nutrientes, 
são abrigo para 
diversas pragas, 

principalmente, o percevejo, potencializando 
o dano e reduzindo produtividade do milho.

5.2 Semeadura do milho
A semeadura do milho é uma etapa im-

portante no processo produtivo, onde se 
inicia a construção do potencial produtivo 
da lavoura. O estande de plantas é um dos 
principais componentes do rendimento do 
milho, pois interfere no número de espigas 
por área. Nesta fase o produtor aplica na la-
voura mais de 70 % do custo de produção 
do milho de inverno. Erros cometidos du-
rante esse processo podem comprometer 
signifi cativamente a safra.

5.2.1 Época de semeadura
Em geral quanto mais cedo for a seme-

adura do milho melhores serão os resulta-
dos. O milho é uma planta C4 que tem seu 
crescimento e desenvolvimento baseado na 

5. Semeadura e adubação do milho 2º Safra

temperatura e luminosidade. Dias longos e 
temperaturas elevadas favorecem o seu de-
senvolvimento. A partir de 21 de dezembro o 
fotoperíodo diário reduz ao longo do tempo 
até 21 junho, portando as semeaduras mais 
antecipadas encontram maior luminosidade 
e temperatura, que interferem diretamente na 
produtividade da cultura. Desta forma, a épo-
ca de semeadura é um dos fatores primor-
diais quando se almeja altas produtividades 
no milho de inverno, infl uenciando direta-
mente sobre as condições ambientais que es-
tarão disponíveis ao longo do ciclo da planta.

A medida que atrasamos a semeadura do 
milho a produtividade reduz linearmente, ou 
seja, para cada dia de atraso na semeadura 
tem-se uma redução média de produtividade 
de 6,2 sc/alq (154 kg/ha). Este valor pode 
variar para mais ou para menos conforme 
o híbrido utilizado, sendo que híbridos com 
ciclo mais precoce tendem a perder menos 
produtividade em relação a híbrido com 

Trapoeraba, pós colheita de soja

Redução de produtividade do milho em função do atraso 
na semeadura, safra 2016, Cafelândia-PR  (média de dois 
híbridos)
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Dias da emergência a colheita de um híbrido com acúmulo 
de 1350 GDU, safra 2015, Cafelândia PR

ciclo mais tardio.
Considerando o mesmo híbrido semeado 

em janeiro e fevereiro observa-se que com 
o atraso da semeadura, necessita-se de um 
período maior de tempo para acumular a 
mesma soma térmica.  

As semeaduras antecipadas também 
evitam possíveis danos por geadas que 
normalmente ocorrem no Oeste do Paraná a 
partir do mês de junho.

T - usar produtos com desempenho para turcicum    P – usar produtos específi cos para pinta branca

5.2.2 Híbridos
A escolha do híbrido é fator chave para 

o sucesso na produção de milho. O conhe-
cimento das principais características como 
precocidade, qualidade de grãos, biotecno-
logia e sensibilidade as principais doenças 
que ocorrem na lavoura, são de extrema 
importância para o posicionamento dos hí-
bridos de acordo com as características da 
área, da época de semeadura e manejo a ser 
adotado. 

Anualmente o CPA junto à equipe agro-
nômica elabora a recomendação de híbri-
dos para região. A recomendação leva em 
consideração os experimentos realizados 
no CPA (época de semeadura, população, 
competição de cultivares, avaliações de sus-
cetibilidade a doenças, etc.). Para aumentar 
a confi abilidade dos resultados, estes dados 
são confrontados com as informações de 
desempenho a campo relatadas pela equipe 
agronômica e a qualidade dos grãos na re-
cepção das unidades.

Recomendação de híbridos para o cultivo na região de atuação da Copacol acima de 500 m de altitude, 2017
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Data de emergência do milho

Região Alta

Época de 
semeadura Híbrido População final 

(plantas/ha)
Aplicações de 

fungicida
Qualidade de 

grãos Potencial Acamamento Pinta branca Turcicum

AG 8780 55.000 3 (P) Média Alto SI
AS 1633 55.000 2 Média Alto SI SI
AS 1661 60.000 2 Média Alto SI
CD 3612 60.000 2 Média Alto SI
DKB 330 55.000 2 Alta Médio

FORMULA TL 55.000 3 (P) Média Alto
FORMULA VIP 60.000 3 (P) Média Alto

MG 30A37 60.000 2 Alta Alto
MG 580 60.000 2 Média Médio SI
MG 652 55.000 2 Média Alto SI
NS 50 55.000 2 (P) Média Alto SI
P 2830 55.000 2 (P) Média Alto SI
P 3380 55.000 2 (P) Média Alto SI
P 4285 55.000 2 Alta Alto

RB 9006 55.000 2 Média Alto SI
AG 9000 55.000 2 (P) Média Médio SI
AS 1661 55.000 2 Média Médio SI
CD 3612 55.000 2 Média Médio SI
DKB 330 50.000 2 Alta Médio

FORMULA TL 50.000 3 (P) Média Médio
MG 30A37 50.000 2 Alta Médio

P 3340 50.000 2 (T) Alta Médio
P 3380 50.000 2 (T) Média Médio SI
CD 316 55.000 2 (P) Alta Baixo
P 3161 55.000 2 (T) Alta Baixo

legenda

Região baixa

Época de 
semeadura Híbrido População final 

(plantas/ha)
Aplicações de 

fungicida
Qualidade de 

grãos Potencial Acamamento Pinta branca Turcicum

AG 8780 55.000 3 (P) Média Alto SI
AS 1661 60.000 2 Média Alto SI

BALU 280 58.000 2 (T) Média Médio
CD 3612 60.000 2 Média Alto SI
DKB 290 55.000 2 Baixa Alto SI
DKB 330 55.000 2 Alta Médio

FORMULA 55.000 3 (P) Média Alto
LG 6030 55.000 2 (P) Alta Médio

MG 30A37 60.000 2 Alta Alto
MG 580 60.000 2 Média Médio SI
MG 652 58.000 2 Média Alto SI
NS 50 50.000 2 Média Alto
P 3380 55.000 2 (P) Média Alto SI
P 4285 58.000 2 Alta Alto

RB 9006 55.000 2 Média Alto SI
STATUS 55.000 2 (P) Alta Alto
2B210 50.000 2 Média Médio SI

CD 3612 55.000 2 Média Médio SI
DKB 330 50.000 2 Alta Médio

FORMULA 50.000 3 (P) Média Alto
MG 30A37 55.000 2 Alta Alto

P 3380 55.000 2 (P) Média Médio SI
RB 9110 55.000 2 Média Médio SI
P 3161 58.000 2 (T) Excelente Médio
P 4285* 55.000 2 Excelente Médio

legenda
T - usar produtos com performance para turcicum
P - produtos especificos para pinta branca
* - indicado para solo arenoso

Janeiro

Resistente SI - Sem informaçãoSuscetível Moderadamente resistente

1-15 de 
fevereiro

Após 15 de 
fevereiro

Janeiro

SI - Sem informaçãoResistenteModeradamente resistenteSuscetível

1-10 de 
fevereiro

Após 10 de 
fevereiro



5.2.3 Adubação
A escolha do híbrido (genética) e posi-

cionamento de época de semeadura defi nem 
o potencial máximo da lavoura. Para chegar 
o mais próximo possível deste potencial, é 
necessário disponibilizar os nutrientes es-
senciais para a cultura no momento e na 
quantidade adequada. A fertilidade do solo 
(física, química e biológica) infl uencia dire-
tamente na construção e expressão do po-
tencial produtivo do milho. A adubação da 
cultura do milho precisa estar alinhada ao 
planejamento feito antes da semeadura da 
soja (vide item 2.5), a fi m de corrigir o solo 
quando necessário e repor os teores expor-
tados pelos grãos.

5.2.3.1Nitrogênio em milho
A decomposição da palhada de soja é a 

principal fonte de N para o milho cultivado em 
sequência da soja, é um dos fatores de suces-
so para o sistema de produção soja/milho 2ª 

Recomendação de híbridos para o cultivo na região de atuação da Copacol abaixo de 500 m de altitude, 2017

safra. Após a colheita da soja, ocorre o forne-
cimento de 12 a 15 kg/ha de N por tonelada 
de matéria seca produzida, totalizando apro-
ximadamente 60 kg/ha de N com as médias 
de produtividade regionais. 

Além do N residual da cultura da soja, o 
fertilizante utilizado no sulco de semeadura 
é outra importante fonte de N mineral. Re-
comenda-se usar sempre formulações que 
contenham altos teores de N. As mais usadas 
são 10-15-15, 12-15-15, 11-19-14 e 13-18-
14. Porém, quando se buscam elevadas pro-
dutividades de milho (>250 sc/alq), o uso do 
formulado e o N residual da palha de soja não 
suprem a necessidade da cultura, necessitan-
do de complementação. Esta deve ser forne-
cida via adubação de cobertura e inoculação.

A adubação nitrogenada com fertilizantes 
químicos (ureia, nitrato de amônia, sulfato de 
amônia, etc.), deve ser realizada no estádio de 
V3 – V4 (3 a 4 folhas verdadeiras). A quanti-
dade a ser aplicada varia de acordo com ex-
pectativa de produção e época de semeadura.
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Região Alta

Época de 
semeadura Híbrido População final 

(plantas/ha)
Aplicações de 

fungicida
Qualidade de 

grãos Potencial Acamamento Pinta branca Turcicum

AG 8780 55.000 3 (P) Média Alto SI
AS 1633 55.000 2 Média Alto SI SI
AS 1661 60.000 2 Média Alto SI
CD 3612 60.000 2 Média Alto SI
DKB 330 55.000 2 Alta Médio

FORMULA TL 55.000 3 (P) Média Alto
FORMULA VIP 60.000 3 (P) Média Alto

MG 30A37 60.000 2 Alta Alto
MG 580 60.000 2 Média Médio SI
MG 652 55.000 2 Média Alto SI
NS 50 55.000 2 (P) Média Alto SI
P 2830 55.000 2 (P) Média Alto SI
P 3380 55.000 2 (P) Média Alto SI
P 4285 55.000 2 Alta Alto

RB 9006 55.000 2 Média Alto SI
AG 9000 55.000 2 (P) Média Médio SI
AS 1661 55.000 2 Média Médio SI
CD 3612 55.000 2 Média Médio SI
DKB 330 50.000 2 Alta Médio

FORMULA TL 50.000 3 (P) Média Médio
MG 30A37 50.000 2 Alta Médio

P 3340 50.000 2 (T) Alta Médio
P 3380 50.000 2 (T) Média Médio SI
CD 316 55.000 2 (P) Alta Baixo
P 3161 55.000 2 (T) Alta Baixo

legenda

Região baixa

Época de 
semeadura Híbrido População final 

(plantas/ha)
Aplicações de 

fungicida
Qualidade de 

grãos Potencial Acamamento Pinta branca Turcicum

AG 8780 55.000 3 (P) Média Alto SI
AS 1661 60.000 2 Média Alto SI

BALU 280 58.000 2 (T) Média Médio
CD 3612 60.000 2 Média Alto SI
DKB 290 55.000 2 Baixa Alto SI
DKB 330 55.000 2 Alta Médio

FORMULA 55.000 3 (P) Média Alto
LG 6030 55.000 2 (P) Alta Médio

MG 30A37 60.000 2 Alta Alto
MG 580 60.000 2 Média Médio SI
MG 652 58.000 2 Média Alto SI
NS 50 50.000 2 Média Alto
P 3380 55.000 2 (P) Média Alto SI
P 4285 58.000 2 Alta Alto

RB 9006 55.000 2 Média Alto SI
STATUS 55.000 2 (P) Alta Alto
2B210 50.000 2 Média Médio SI

CD 3612 55.000 2 Média Médio SI
DKB 330 50.000 2 Alta Médio

FORMULA 50.000 3 (P) Média Alto
MG 30A37 55.000 2 Alta Alto

P 3380 55.000 2 (P) Média Médio SI
RB 9110 55.000 2 Média Médio SI
P 3161 58.000 2 (T) Excelente Médio
P 4285* 55.000 2 Excelente Médio

legenda
T - usar produtos com performance para turcicum
P - produtos especificos para pinta branca
* - indicado para solo arenoso

Janeiro

Resistente SI - Sem informaçãoSuscetível Moderadamente resistente

1-15 de 
fevereiro

Após 15 de 
fevereiro

Janeiro

SI - Sem informaçãoResistenteModeradamente resistenteSuscetível

1-10 de 
fevereiro

Após 10 de 
fevereiro



Curva de dose resposta a aplicação de nitrogênio na cul-
tura do milho segunda safra 2015, Cafelândia-PR. Dose 
de máxima resposta 74 kg/ha de N. ** Signifi cativo a 1% 
pelo teste F.

Outra alternativa visando fornecimento 
de nitrogênio para a cultura do milho e via 
fi xação biológica com Azospirillum brasilen-
se que contribui na fi xação de nitrogênio po-
dendo fornecer até 25 kg de N para o milho 
(Embrapa 2012). A utilização do inoculante 
via tratamento de sementes ou sulco de 
semeadura tem apresentado maior desem-
penho e resposta em produtividade. Isso se 
deve em função destas bactérias atuarem 
como promotoras de crescimento radicular, 
por produzirem e disponibilizarem as plan-
tas, além do N, hormônios promotores de 
crescimento, que melhoram o desenvolvi-
mento das raízes aumentando a efi ciência 
de uso do N. Outra forma de aplicação de 
Azospirillum é via aérea no estádio V3-V4 (3 
a 4 folhas verdadeiras).

Cuidados na adubação do 
milho:
Calcular a adubação e regular antecipada-
mente a semeadora;
Não aplicar mais de 80 kg/ha de K2O na 
linha de semeadura, pois doses maiores 
levam a salinização da linha;
Evitar doses acima de 100 kg/ha de P2O5, 
na linha de semeadura, principalmente, em 
espaçamento normal (70-90 cm). A alta dose 
de P compete com absorção de Zn;
Solos que apresentam baixo teor de Zn 
usar formulações minerais que contenham 
esse nutriente.

Planta de milho em estádio V3

Fertilizantes minerais

5.2.4 Tratamento de sementes
O tratamento de sementes visa proteger 

as sementes e plântulas de milho contra o 
ataque de doenças e pragas, sendo uma im-
portante ferramenta para garantir o estande 
de plantas.

5.2.4.1 Fungicida no TS
O uso de fungicidas no tratamento de 

sementes de milho é recomendado para o 
controle de fungos presente nas sementes e 
para proteção da rizosfera das plântulas con-
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A

tra o ataque de fungos de solo. Os principais 
fungos presentes no solo que ocasionam 
problemas nas sementes e plântulas de mi-
lho podendo ocasionar podridões de colmo 
mais tardiamente são: antracnose (Colleto-
trichum graminicola) Fusariose (Fusarium 
moniliforme e F. graminearum), diplódia 
(Stenocarpella maydis e S. macrospora), 
Macrophomina (Macrophomina phaseoli-
na), Pythium (Pythium aphanidermatum), 
Aspergillus fl avus e Penicillium sp. 

Produto Comercial Ingrediente ativo Concentração 
g/L

Derosal Plus® carbendazim + tiram 150 + 350

Maxim XL® fludioxonil  + metalaxil-M 25 + 10

Maxim Advanced® fludioxonil + metalaxil-M + 
tiabendazol 25 + 10 + 15

Vitavax-Thiram® carboxina + tiram 200 + 200

Produto Comercial Ingrediente ativo Concentração 
g/L

Cropstar® imidacloprido + tiodicarbe 150 + 450

Cruiser® tiametoxam 350

Imidacloprid Nortox® imidacloprido 480

Picus® imidacloprido 600

Poncho® clothianidin 600

Saddler® tiodicarbe 350

Standak Top® fipronil + piraclostrobina + 
tiofanato-metílico 250 + 25 + 225

Principais fungicidas recomendados para tratamento de 
sementes de milho

5.2.5.2 Inseticida no TS
A utilização de inseticidas no tratamento 

de sementes é recomendada visando a pro-
teção das plântulas de milho e redução da 
população de pragas, principalmente perce-
vejos existentes na área. As principais pragas 
que ocorrem são os percevejos (Dichelops 
melacanthus e Euschistus heros), lagartas 
(Spodoptera frugiperda e Agrotis ipsilon) e 
vaquinhas (Diabrotica speciosa).  

Dichelops melacanthus            Agrotis ípsilon

O tratamento de sementes com insetici-
das é importante, mas em muitos casos não 
é sufi ciente. Para tanto é necessário monito-

rar os níveis populacionais das pragas nos 
estádios iniciais da lavoura, complementan-
do o tratamento de sementes com a aplica-
ção aérea de inseticidas quando necessário.

Produto Comercial Ingrediente ativo Concentração 
g/L

Derosal Plus® carbendazim + tiram 150 + 350

Maxim XL® fludioxonil  + metalaxil-M 25 + 10

Maxim Advanced® fludioxonil + metalaxil-M + 
tiabendazol 25 + 10 + 15

Vitavax-Thiram® carboxina + tiram 200 + 200

Produto Comercial Ingrediente ativo Concentração 
g/L

Cropstar® imidacloprido + tiodicarbe 150 + 450

Cruiser® tiametoxam 350

Imidacloprid Nortox® imidacloprido 480

Picus® imidacloprido 600

Poncho® clothianidin 600

Saddler® tiodicarbe 350

Standak Top® fipronil + piraclostrobina + 
tiofanato-metílico 250 + 25 + 225
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**Cropstar®, 300
*Cruiser®, 120

***Standak Top®, 250
***Poncho®, 350

***Imidacloprido Nortox®, 1000
***Saddler®, 2000

* Dose em ml/60.000 sementes
** Dose em ml/ha
*** Dose em ml/100 kg sementes Ruim Baixo Bom Ótimo

Devido as características de solubilidade 
dos produtos utilizados no tratamento de 
sementes, é importante redobrar a atenção 
em períodos de elevada precipitação, onde 
os produtos acabam solubilizando mais no 
solo, reduzindo a absorção e, consequente-
mente, a concentração dos ativos nas plân-
tulas de milho, diminuindo o período de re-
sidualidade efetiva. 

Inseticidas recomendados para o tratamento de sementes 
de milho.

Cuidados no tratamento de 
sementes de milho: 

Não utilizar volume de calda superior a 
600 ml/sc de semente;
Quando forem utilizados produtos 
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5.2.7 Operação de semeadura

Dicas importantes:
Verifi car a previsão climática;
Fazer manutenção, lubrifi cação e regula-

gem prévia da semeadora;
Ajustar os discos da semeadora após o tra-

tamento das sementes;
Garantir que o fertilizante fi que a 5 cm ao 

lado e abaixo das sementes;
Não semear em solo com alta umidade;
Semear a uma profundidade de 3 a 5 cm;
Conferir a distribuição, população e profun-

didade das sementes no sulco de semeadura;
Semear em velocidade inferior a 6 km/h. 

que contenham tiodicarbe na formulação, 
tratar as sementes próximo a data de seme-
adura;
Híbridos sem biotecnologia efi ciente 

para controle de lagartas, adotar o uso de 
produtos com ação sobre Spodoptera frugi-
perda;
Utilizar polímeros e lubrifi cantes nas 

sementes para melhorar a fl uidez nos meca-
nismos da semeadora;
Quando usar da estratégia de inocula-

ção de sementes, fazer a operação no mes-
mo dia da semeadura;
Utilizar as doses e produtos recomen-

dados pelo seu engenheiro agrônomo;

5.2.5 Arranjo de plantas
 O ajuste populacional no milho per-

mite as plantas explorarem o máximo dos 
recursos disponíveis (água, luz e nutrientes) 
para expressão do potencial produtivo. As 
condições ambientais encontradas na se-
gunda safra na região Oeste do Paraná fa-
vorecem o desenvolvimento de doenças no 
milho. Experimentos conduzidos pelo CPA, 
demonstram que o aumento da população 
de plantas tem potencializado problemas de 
qualidade dos grãos. A população de plan-
tas deve ser ajustada a cada híbrido, local 
e época de semeadura. O gráfi co a seguir 
demonstra o efeito da época de semeadura 
e população de plantas no rendimento de 
grãos. Em semeaduras antecipadas, a res-
posta de incremento de plantas por área na 
produtividade é superior.

Além da população, o espaçamento entre 
linhas da cultura interfere no arranjo entre 
plantas. Alguns estudos indicam que es-
paçamentos entre linhas entre 0,6 a 0,7 m 
são os mais adequados para a produção de 
milho em segunda safra. No entanto, tem-se 
observado que a variação no espaçamento 

apresenta baixo grau de impacto na produti-
vidade da cultura. 

Outros fatores muitas vezes não obser-
vados, como a uniformidade de emergência 
das plântulas, propiciada pela adequada re-
gulagem da semeadora, condições de umi-
dade e compactação do solo no momento 
da semeadura e velocidade de trabalho do 
maquinário, tem impacto na produtividade 
superior ao do espaçamento entre linhas. 
Recomenda-se a adequação do espaçamen-
to entrelinhas ao equipamento disponível 
para realização da colheita do milho. 
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Rendimento de grão em função do número de plantas por 
m² em duas épocas de semeadura
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 6.1 Manejo de percevejos no milho
O percevejo é uma praga que vem se adap-

tando e aumentando sua população ano a ano no 
sistema de produção, causando prejuízos aos pro-
dutores, principalmente, o percevejo barriga-ver-
de (Dichelops melacanthus). O Percevejo barriga 
-verde tem como característica o dorso (costas) 
de coloração marrom-acinzentada e a parte infe-

rior do corpo (barriga) de coloração verde-clara. 
O período em que esta praga tem potencial para 
causar danos desde leve até severo na cultura 
do milho, vai desde a emergência até o estádio 
V5 (plantas com cinco folhas completamente 
expandidas), porém em função a variabilidade 
que ocorre entre os híbridos, utiliza-se como 
referência o diâmetro do colmo (2 a 2,5cm) ao 
invés de número de folhas. O dano do percevejo 
na cultura do milho ocorre devido a introdução 
do aparelho bucal na planta (dano mecânico) e 
injeção de toxinas (dano químico), sendo que a 
intensidade do dano é dependente do tempo em 
que o percevejo fi ca se alimentando, estádio da 
cultura, híbrido, época de semeadura, fertilidade 
do solo e população da praga, podendo muitas 
vezes, comprometer totalmente a produtividade.  

6. Estádio de emergência até V10 do milho
Este período e de extrema importância na cultura do milho, pois é onde ocorre o esta-

belecimento do estande de plantas e defi nição do potencial produtivo da lavoura. Algumas 
práticas de manejo são de extrema importância neste período, entre elas o controle de 
plantas daninhas e pragas visando permitir que a planta construa e expresse seu máximo 
potencial produtivo. 
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Dano 
Severo

Dano 
Moderado

Dano 
Leve

Sem
Dano

Escala de dano de percevejo barriga-verde:
- Dano Leve = apenas perfurações nas folhas
- Dano Moderado = perfurações nas folhas e redução de estatura
- Dano Severo = Planta completamente atrofi ada “dominada”, encha-
rutada, planta perfi lhando, redução acentuada no porte.

Redução de rendimento em função do nível de dano do 
percevejo barriga verde em diferentes híbridos, Cafelân-
dia 2016.

Sem Dano

Dano Leve

Dano Moderado

Dano Severo

Espigas de milho com diferentes intensidades de dano no 
período crítico do milho, híbrido AS 1661 PRO

A partir dos dados de redução de pro-
dutividade em função do nível de dano de 
percevejo, criou-se uma equação de perda, 
com o objetivo de facilitar a estimativa de 
produtividade em nível de campo em função 
da intensidade do dano de percevejo ou esti-
mar a produtividade real se o percevejo não 
tivesse causado danos, sendo que:

onde:
PD= produtividade obtida (sc/ha)
EP = estimativa de produtividade (sc/ha)
SD = N° de plantas sem dano 
DL = N° de plantas com dano leve
DM = N° de plantas com dano moderado
DS = N° de plantas com dano severo
NP= N° de plantas avaliadas

PD = EP. ((SD.1) + (DL.0,88) + (DM.0,68) + (DS.0,31))  
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Durante o período crítico da cultura do 
milho ao ataque de percevejo, recomenda-se 
fazer o monitoramento intensivo das áreas, 
observando a presença desta praga na pa-
lhada, nas plantas daninhas e na planta de 
milho. 

Devido à difi culdade de visualização da 
praga em função das suas características 
ecológica de fi car escondida na palhada e de 
movimentação nos horários mais quentes 
do dia, realizamos um estudo no CPA com 
objetivo de entender quais os horários de 
maior movimentação e exposição da praga 
visando facilitar o monitoramento e também 
as aplicações de inseticidas como observa-
do no gráfi co a baixo.

Com base nos resultados visualizados 
no gráfi co acima, recomendamos sempre 
que possível a realização do monitoramento 
nos horários de maior exposição da praga 
assim como as aplicações de inseticidas, 
lembrando que deve-se levar em conta os 
demais fatores que infl uenciam na tecnolo-
gia de aplicação, como: temperatura, umi-
dade relativa do ar e velocidade do vento.

O nível de controle para tomada de de-
cisão sobre a aplicação de inseticidas é de 
0,5 percevejos/m² ou 1 percevejo a cada 10 
plantas.

Número de percevejos em diferentes horários do dia

Produtos recomendados para 
manejo de percevejos no milho:

*consulte sempre seu Engenheiro Agrônomo

A utilização de inseticidas deve ser crite-
riosa, respeitando os níveis de controle e as 
condições de aplicação, lembrando que o uso 
inadequado desta medida de controle pode 
selecionar indivíduos resistentes, difi cultando 
ainda mais o controle devido as poucas alter-
nativas disponíveis. A adoção do manejo inte-
grado de pragas é uma prática que maximiza 
o controle do percevejo devido a associação 
de diversas práticas de manejo (químico, cul-
tural, físico, mecânico e biológico).

6.1.1 Manejo Integrado de 
Percevejo:

“Associar práticas de manejo visando maior 
efetividade no controle”
Monitoramento (palha, planta daninhas e 

planta de milho);
Manejo de sistema de produção (mane-

jar na soja pensando no milho);
Manejo de plantas daninhas (ex: trapoe-

raba) que servem de abrigo para os percevejos;
Manejo de milho voluntário;
Reduzir perdas na colheita da soja e do 

milho (fonte de alimento para o percevejo);
Época de semeadura “quanto mais cedo 
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Exposição do Percevejo Barriga Verde

Produto Comercial Ingrediente ativo Concentração 
g/L ou g/kg

Connect®
beta-ciflutrina  + 

Imidacloprido 12,5 + 100

Eforia® lambdacialotrina + 
tiametoxam 106 + 141

Engeo Pleno® lambdacialotrina + 
tiametoxam 106 + 141

Galil®
bifentrina + 

imidacloprido 50 + 150

Karate Zeon® lambdacialotrina 50

Plantinum Neo® lambdacialotrina + 
tiametoxam 106 + 141

Talisman® bifentrina  + 
carbosulfano 50 +150
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melhor” (condições ideais para o desenvolvi-
mento inicial do milho e menor migração de 
percevejo das áreas de soja para o milho);
Adubação Nitrogenada (maior veloci-

dade de desenvolvimento inicial escapando do 
período crítico);
Escolha do Híbrido que tenha maior de-

senvolvimento inicial do colmo;
Tratamento de sementes e complemen-

tação com aplicação aérea, se necessário;
Rotacionar ingredientes ativos, reduzin-

do a pressão de seleção de indivíduos resisten-
tes;
Uso de produtos seletivos para maior 

preservação de inimigos naturais;

6.2 Manejo de lagartas
Dentre as diversas espécies de lagartas que 

atacam a cultura do milho, a lagarta do cartu-
cho do milho (Spodoptera frugiperda) é consi-
dera a principal lagarta desta cultura. 

A lagarta apresenta algumas característica 
que facilitam a identifi cação em nível de campo, 
dentre elas a coloração pardo-escura, esverde-
ada ou preta com um Y invertido na cabeça, 
bem destacado e a presença de quatro pontos 
no fi nal do dorso (costas). Outra característica 
desta lagarta é a grande quantidade de hospe-
deiros (polífaga) dentre os quais estão grande 
parte das gramíneas e leguminosas cultivadas, 
favorecendo a sobrevivência da praga na área. 
A lagarta no seu tamanho máximo mede apro-
ximadamente 4 a 5 cm e a duração do período 
larval (período em que causa dano na cultura) 
varia entre 12 a 30 dias, sendo infl uenciado, 
principalmente, pela temperatura, quanto mais 
alta mais rápido é este período. 

O potencial de dano desta lagarta se não 
controlado é alto, comprometendo o potencial 
produtivo da lavoura. Alguns estudos demos-
tram que em condições de altas infestações a 
produtividade pode ser reduzida em mais de 
55% (Chiaradia,2007; Cruz et al.,2008). Os 
danos provocados são: redução do estande 

de plantas (ataque inicial logo após a emer-
gência), desfolhadora (reduzindo a área foliar 
e comprometendo a fotossíntese) e danos no 
cartucho (podendo comprometer todo o de-
senvolvimento das plantas).

O controle deste inseto/praga deve seguir 
os princípios do manejo integrado de pragas, 
realizando o monitoramento das lavouras, 
principalmente, nos estádios iniciais de de-
senvolvimento da cultura, sendo que o nível 
de ação para realização do controle é 10% das 
plantas apresentando raspagem.

 O controle dessa lagarta é difícil em função 
do hábito de se alojar no cartucho do milho, 
o que difi culta o manejo através de insetici-
das devido a mobilidade dos ativos e difi cul-
dade em acertar o alvo. Outra alternativa, que 
associada as demais práticas de manejo, tem 
contribuído para o manejo desta praga, são as 
biotecnologias com o uso de proteínas Bts, 
que vieram ao Brasil com intuito de resolver o 
problema desta lagarta, porém como a lagarta 
é polífaga e possui alta taxa de multiplicação, 
associado ao mau manejo de refúgio, levaram 
a resistência às tecnologias Bt a S. frugiperda a 
algumas proteínas. 

As áreas de milho convencional e Bt pre-
cisam ser monitoradas e em caso de ataque, 
as aplicações de inseticida devem acontecer na 
fase de raspagem da lagarta.

S. frugiperda na folha de milho
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Ataque de S. frugiperda, fase de raspagem

Produtos recomendados 
para controle da lagarta do 
cartucho do milho:

Biotecnologias disponíveis

Consulte sempre seu Engenheiro Agrônomo

Consulte sempre seu Engenheiro Agrônomo

Além de depreciar a produtividade do 
milho, quando não controladas, as lagartas 
podem migrar para as espigas. Os danos 
causados nas espigas são como uma porta 
aberta para a entrada de fungos, que podem 
prejudicar a qualidade dos grãos do milho.

Danos causados por lagartas em espigas facilitando a 
infecção por fungos

Cuidados com manejo de 
lagartas em milho:
Conhecer a biotecnologia adotada;
Tratar as sementes com produtos que 
tenham ação sobre lagartas;
Fazer área de refúgio (10% com híbrido 
convencional);
Monitorar e se necessário fazer aplica-
ção de inseticidas na fase de raspagem do 
milho;
Utilizar volume de calda acima de 160 L/
ha para controlar S. frugiperda no milho. 

Nome Comercial   Proteína Bt Insetos alvo Herbicidas

TL® Cry1Ab lagartas -

Yield Gard (Y)® Cry1Ab lagartas -

Herculex (H)® Cry1F lagartas glufosinato

Intrasect (YH)® Cry1Ab + Cry 1F lagartas glufosinato

Viptera (VIP)® VIP3Aa20 lagartas

TL Viptera (VIP3)® Cry1Ab + VIP3Aa20 lagartas glifosato

PRO® Cry1A.105 + 
Cry2Ab2 lagartas -

Power Core (PW)® Cry1A.105 + 
Cry2Ab2 + Cry1F lagartas glifosato + 

glufosinato

PRO2® Cry1A.105 + 
Cry2Ab2 lagartas glifosato

PRO3® Cry1A.105 + 
Cry2Ab2 + Cry3Bb1 

lagartas + 
vaquinhas glifosato

Yield Gard VT® Cry3Bb1 vaquinhas -

Produto Comercial Ingrediente ativo Concentração 
g/L ou g/kg

Ampligo® lambda cialotrina + 
clorantraniliprole 50 + 100

Avatar® indoxacarbe 150

Bazuka® metomil + metanol 216 + 386

Belt® flubendiamida 480

Brilhante® metomil 215

Certero® triflumurom 480

Exalt® espinetoram 120

Intrepid® metoxifenozida 240

Lannate® metomil 215

Larvin® tiodicarbe 800

Match® lufenurom 50

Premio® clorantraniliprole 200

Rimon® novalurom 100

Tracer® espinosade 480
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6.3 Manejo de vaquinhas
A vaquinha verde amarela (Diabrotica spe-

ciosa) vem causando sérios danos nas lavou-
ras de milho segunda safra, preocupando agri-
cultores e técnicos em função do potencial de 
dano, principalmente das larvas. É facilmente 
identifi cada em nível de campo, pois apresen-
ta coloração verde com manchas amarelas de 
formato oval. Já a larva mede em 12mm de 
comprimento com aspecto esbranquiçado.

Tanto o adulto como a larva causam danos 
na cultura do milho, sendo o adulto (vaquinha) 
causando danos nas folhas “desfolhadora” e a 
larva possui hábito subterrâneo, alimentando-
se das raízes do milho. As plantas atacadas 
tem menor sistema radicular, absorvem menos 
água e nutrientes além de fi carem mais suscetí-
veis ao acamamento. 

Os sintoma típicos do ataque desta larva são 
pequenos orifícios na raízes adventícias e bra-
çais e em condições de ataque severo a planta 
expressa o famoso “pescoço de ganso”. 

A intensidade do dano varia em função do 
estádio da cultura e a população da praga, quan-
to mais cedo ocorrer o dano maior é perda de 
produtividade. Alguns estudos demonstram 
que a presença de 3,5 larvas por planta nos es-
tádios iniciais de desenvolvimento do milho já 
são capazes de comprometer o desenvolvimen-
to radicular (Viana et al.,2002).

As principais estratégias de controle para 
esta praga é o tratamento de sementes com 

neonicotinoides, porém apresentam baixa efi ci-
ência de controle sobre as larvas devido ao bai-
xo período de proteção “residual”. No entanto 
apresenta um bom controle sobre adultos con-
tribuindo para redução na população inicial. A 
utilização de biotecnologias Bt (Cry 3 Bb1) que 
apresentam controle sobre a larva, controle quí-
mico do adulto via aplicação aérea de produtos 
à base de piretróides e neonicotinóides e outras 
práticas de manejo cultural que permitam o 
desenvolvimento do sistema radicular sem ne-
nhum impedimento (físico e químico), fazendo 
com que o milho tenha uma maior tolerância ou 
recuperação ao ataque desta praga.

6.4 Manejo de plantas daninhas
A obtenção de altas produtividade está rela-

cionada com a interação do genótipo (genética 
dos híbridos) e o ambiente (condições onde as 
plantas são cultivadas). Dentre os fatores que 
interferem na formação do potencial produtivo 
direta e indiretamente são as plantas daninhas, 
que são vegetais que crescem em determinados 
lugares que são indesejáveis para o produtor 
(ex. trapoeraba, buva, amargoso, milho volun-
tário, soja guaxa...). 

A competição com plantas daninhas reduz 
a produtividade do milho, pois competem por 
água, luz e nutrientes. Alguns estudos demos-
tram que se não realizado o manejo adequada-
mente a produtividade poderá ser reduzida en-
tre 13 e 88% (Pitelli et al.,2002) indiretamente 
pois servem como abrigo e alimentação para 
algumas pragas como o percevejo. 

Existe um período na cultura do milho que 
se houver plantas daninhas competindo com 
a cultura, a redução de produtividade é mais 
acentuada o chamado “Período Crítico de Com-
petição com Plantas Daninhas” iniciando no 
estádio V2 (segunda folha aberta) até o estádio 
V8 (oitava folha aberta), período que deve ser 
realizado o manejo de plantas daninhas. 

O manejo de plantas daninhas normalmen-

Danos de Diabrótica (adultos)
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te é realizado via aplicação de herbicidas. Alguns 
cuidados devem ser tomados na escolha de qual 
herbicida utilizar, dose, época de aplicação (pré-
-emergente ou pós-emergente), planta daninhas 
presente na área, tamanho da planta daninhas, 
estádio da cultura do milho e seletividade do pro-
duto. 

Nos ensaios realizados no CPA, observamos 
uma maior efi ciência no controle das plantas da-
ninhas quando realizou-se o manejo de desse-
cação pré-semeadura e complementou-se com 
aplicação pós-emergência, principalmente para 
trapoeraba.

A seguir estão os principais produtos reco-
mendados para o manejo de plantas daninhas 
na cultura do milho, lembrando que o glifosato 
só pode ser aplicado pós-emergente naqueles 
híbridos que tenham resistência genética a este 
herbicida.

Produtos recomendados 
para o controle de plantas 
daninhas em milho:

*Uso em milho geneticamente modifi cado RR
**Consulte sempre seu Engenheiro Agrônomo

Outro método de controle que tem contri-
buído para o manejo de plantas daninhas é a 
cobertura do solo (palhada), onde observa-se 
uma menor emergência de plantas daninhas 
(buva, amargoso, trapoeraba) devido a bar-
reira física que impede a entrada de luz, além 
de algumas plantas produzirem compostos 
alélopáticos que inibem ou reduzem o desen-
volvimento de algumas plantas daninhas. 

Práticas culturais que possibilitam um 
melhor desenvolvimento inicial e vigoroso da 
cultura do milho como: fertilidade do solo, 
adubação, controle de pragas e doenças. 
Esses fatores contribuem para o manejo de 
plantas daninhas, aumentando a capacidade 
competitiva do milho.

A adoção de diversas práticas de manejo 
(química, física, cultural e biológica) e o uso 
racional de herbicidas, maximizam o controle 
destas ervas e contribuem para uma maior 
longevidade das moléculas herbicidas, pois 
reduzem o número de aplicações necessárias 
e, consequentemente, a pressão de seleção 
também é reduzida.

6.4.1 Uso correto da tecnolo-
gia RR em milho

A área semeada com tecnologia RR em 
milho segunda safra tem aumentado. Alguns 
aspectos devem ser observados no uso dessa 
tecnologia para evitar a alta pressão de sele-
ção em função da aplicação intensiva de glifo-
sato no sistema de produção e o surgimento 
de mais espécies resistentes

Algumas estratégias devem ser adotadas 
visando retardar ou minimizar este risco: a 
não utilização do herbicida glifosato isolado, 
utilização de produtos pré-emergentes, uso 
de doses recomendadas e aplicação no está-
dio correto das plantas daninhas.

Produto 
Comercial Ingrediente ativo Concentração g/L 

ou kg

Callisto® mesotriona 480

Primatop® atrazina + simazina 250 + 250

Primestra Gold® atrazina + 
metolacloro 370 + 290

Primóleo® atrazina 400

Sanson® nicossulfurom 40

Soberan® tembotriona 420

*Roundup milho® glifosato 480

*Zapp Qi® glifosato 500
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A rotação de culturas incluindo milho no 
sistemas, é uma importante ferramenta para 
o manejo de plantas daninhas, pois permite a 
rotação de grupos químicos de herbicidas no 
sistema de produção reduzindo o uso intensi-
vo de um único só herbicida. A combinação 
de produtos, além de melhorar a efi ciência de 
controle, retarda o aparecimento de espécies 
resistentes e consegue entregar a área com 
menor infestação de plantas daninhas para a 
cultura seguinte. 

Milho voluntário na soja

Outro ponto importante, é que ao utilizar 
essa tecnologia, no planejamento de manejo 
de plantas daninhas da soja, já devem estar 
contemplados herbicidas específi cos para 
o controle do milho voluntário, pois se não 
manejado serve de abrigo e alimento para 
os percevejos, principalmente barriga verde, 
mantendo a população alta no sistema, poten-
cializando os danos na cultura do milho que é 
semeado após a colheita da soja.
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7.1 Manejo de doenças
O sistema de produção de milho no inverno 

é realizado em monocultura. Esse fator favo-
rece o desenvolvimento de doenças e aliado 
a isso, o clima enfrentado pela cultura no in-
verno (baixa umidade e temperaturas amenas) 
também favorece a infecção de um grande 
número de fungos e bactérias fi topatogênicas. 
O manejo químico com o uso de fungicidas 
é uma das estratégias que deve ser utilizada 
pelos produtores para minimizar as perdas de 
produtividade, qualidade de grãos e problemas 
com acamamento.
7.1.1 Doenças da cultura do 
milho

As principais doenças que ocorrem nas 
lavouras de milho da região são: Helmintos-
poriose (Exserohilum turcicum), pinta branca 
(Pantoea ananatis), cercosporiose (Cercospo-
ra zeae-maydis) e ferrugem polissora (Pucci-
nia polysora).

Helmintosporiose (Exserohilum turcicum)
Esta doença apresenta elevado potencial 

de ocasionar perdas. Caracteriza-se por gran-
des lesões elípticas, que podem chegar a 20 
cm de comprimento. As lesões apresentam 
coloração marrom e dentro delas pode ser 
observada a esporulação do fungo (pontos 
negros). Normalmente é uma doença que 
inicia a infecção nas folhas baixeiras da plan-
ta, podendo em condições favoráveis infec-
tar rapidamente todas as folhas da planta de 
milho. O inóculo inicial está nos resíduos da 
safra anterior que fi cam sobre o solo. Além 

7. Estádio V10 a colheita do milho
Durante esse período os produtores devem estar focados em manejar adequadamente as do-
enças do milho. Neste período, praticamente todos os custos de produção do milho já foram 
aplicados. O investimento com fungicidas representa uma pequena fatia do custo total, sendo um 
dos insumos que proporciona maior retorno econômico neste sistema de produção. O banco de 
dados de experimentos no manejo de doenças da cultura do milho segunda safra, demostra que 
o potencial produtivo pode ser reduzido a 50 % caso não seja realizado o manejo adequado.

disso, pode permanecer em culturas como o 
sorgo, ou ainda, em plantas daninhas como a 
vassourinha (Sorghum halepense). A ocorrên-
cia de temperaturas entre 20 e 25 °C e longos 
períodos de molhamento foliar é altamente fa-
vorável a infecção e desenvolvimento do fun-
go. Na ocorrência das condições favoráveis, a 
doença pode iniciar logo nos estádios iniciais 
da cultura (V4-V6). Existe entre os híbridos a 
variabilidade genética para a resistência a essa 
doença, sendo o uso de cultivares resistentes 
uma das estratégias de manejo a ser adotada. 
A rotação de culturas e eliminação de plantas 
hospedeiras também constitui uma importante 
ferramenta no controle dessa doença. Quando 
utilizados híbridos suscetíveis, o manejo quí-
mico com fungicidas é fundamental, sendo ob-
servado nos ensaios do CPA que o aumento na 
carga de triazól na mistura de fungicidas (tria-
zól + estrubilurina), favorece o controle dessa 
doença. Entre os triazóis, a adição de propico-
nazol a essas misturas tem trazido boas res-
postas. 

Folha de milho com lesões características de helmintospo-
riose
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Mancha branca (Pantoea ananatis)
A mancha branca é uma das principais 

doenças da cultura do milho, podendo oca-
sionar grandes perdas. Pode permanecer no 
solo em resíduos da cultura ou infestando 
outras espécies, como por exemplo, a planta 
daninha milhão (Digitaria sp.). As lesões des-
ta doença são pequenas (<1 cm) e circulares, 
inicialmente apresentam aspecto aquoso que 
se tornam necróticas com coloração palha. 
Em alta severidade, as lesões coalescem (se 
unem) podendo destruir toda a área da folha. 
Normalmente o progresso dessa doença é 
maior após o pendoamento da cultura. 

Lesões características de mancha branca em milho

As condições ideais para a infecção e 
progresso dessa doença, são temperaturas 
amenas próximas a 20°C, umidade relativa 
elevada e longos períodos de precipitação. 
Em função do melhor desenvolvimento da 
doença em temperaturas mais amenas, as 
semeaduras mais antecipadas podem desfa-
vorecer o patógeno, sendo uma das estraté-
gias de manejo. Existe variabilidade genética 
que confere a resistência de alguns híbridos 
a essa doença, sendo esta outra estratégia de 
manejo que pode ser adotada. Rotacionar hí-
bridos suscetíveis com resistentes dentro de 
uma mesma área em diferentes safras pode 
auxiliar a diminuir a pressão desta doença.  
Porém muitos híbridos que apresentam essa 
característica, não possuem o potencial pro-
dutivo desejado pelos produtores, assim o 
manejo químico, quando semeados híbridos 
suscetíveis, torna-se uma importante estra-
tégia de manejo. Tratando-se de manejo quí-
mico, a maioria dos fungicidas não apresenta 

boa performance no controle dessa doença, 
sendo os produtos com os ativos mancozebe 
ou fl uxapiroxade os mais indicados no caso 
de semeaduras com híbridos sensíveis.

Efeito da resistência genética na severidade de mancha 
branca, hibrido com elevado grau de tolerância (A) e eleva-
da suscetibilidade (B)

Cercosporiose (Cercospora zeae-maydis)
Os sintomas dessa doença são manchas 

cinzas com disposição retangular, acom-
panhando as nervuras das folhas de milho. 
Caracteriza-se pela permanência nos restos 
de cultura da lavoura, sendo estes a fonte de 
inóculo inicial. Os esporos são transportados 
até as plantas pelo vento e respingos de chu-
va. As condições de temperaturas entre 25 e 
30°C e umidade relativa acima de 90% são as 
condições ideais para que ocorra a penetração 
e desenvolvimento da doença nas lavouras de 
milho. O milho é o único hospedeiro deste pa-
tógeno, portanto a rotação de culturas é uma 
prática recomendada para seu manejo, além 
da utilização de híbridos resistentes e o ma-
nejo químico com fungicidas.

Lesões de cercosporiose e lavoura com elevada severidade 
da doença

A

B
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Ferrugem polissora (Puccinia polysora)
Os sintomas característicos dessa doença 

são pústulas circulares a ovais, com forma-
ção de esporos de coloração marrom clara 
(ferrugem). Pode ocasionar perdas elevadas, 
porém sua ocorrência tem sido esporádica na 
região de atuação da Copacol. Trata-se de um 
fungo biotrófi co, ou seja, necessita de plantas 
vivas para sobreviver no período de entres-
safra. No caso de ocorrência a aplicação de 
fungicidas é uma estratégia efi ciente para seu 
controle. A maioria dos produtos à base de 
triazóis + estrubilurinas apresenta boa perfor-
mance no manejo desta doença.

Folha de milho com a presença de ferrugem polissora

7.1.2 Manejo químico das 
doenças da cultura do milho

O manejo químico constitui uma das fer-
ramentas para o controle de doenças da cul-
tura, sendo que seu uso deve estar sempre 
associado a outras práticas de manejo para 
potencializar os resultados e garantir a efi cá-
cia dos produtos por um período mais longo. 
Alguns fatores que interferem na efi cácia do 
controle das doenças como produtos, doses, 
épocas e intervalos de aplicação devem ser 
observados. 

Épocas, intervalos e número de aplicação de 
fungicidas

A época de aplicação de fungicidas deve 
levar em consideração a suscetibilidade do 
híbrido às diferentes doenças, as condições 
climáticas e ao início da incidência da doença. 
Para saber a quais doenças o híbrido que está 
sendo semeado é suscetível, consulte o técni-
co que lhe assiste. 

Época de aplicação de fungicida em dois híbri-
dos de milho, Cafelândia-PR, safra 2015

*V10 – 10 folhas; VT – pré pendoamento; VT20 – pós pendoamento; 
Produtos utilizados nas aplicações: Priorixtra+Tilt. **Consulte 
sempre seu engenheiro agrônomo. Médias seguidas de mesma letra 
na coluna, não diferem pelo teste de Scott-Knott a 5 %

Trabalho realizado no CPA tem demons-
trado as aplicações realizadas na fase de 
pré-pendoamento (estádio VT) trazem os me-
lhores resultados, porém todas as épocas de 
aplicação de fungicida incrementaram a pro-
dutividade do milho. O número de aplicações 
também é variável em função do híbrido utili-
zado, em geral as respostas econômicas má-
ximas têm fi cado entre duas e três aplicações.

AG 9010 Formula Média

Sem aplicação 225,9 198,8 212,4 c

V10 237,7 246,1 241,9 b

VT20 258,1 249,2 253,7 b

VT 262,8 252,7 257,8 b

V10+VT20 279,3 263,7 271,5 a

VT+VT20 287,5 278,7 283,1 a

V10+VT 296,2 283,8 290,0 a

V10+VT+VT20 295,3 288,2 291,7 a

Média 267,9 257,7 262,8

Época de 
aplicação -------------Produtividade sc/alq------------
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Fungicidas recomendados para o milho, safra 2017

Produtos e perdas por doenças
Cada produto apresenta uma resposta dife-

rente para as diferentes doenças. Cada situação 
(híbrido, condição climática, doença...) existe um 
produto ou combinação de produtos que entrega 
uma melhor resposta. Para isso, é importante co-
nhecer a performance dos produtos para o con-
trole das diferentes doenças que atacam a cultu-
ra, a suscetibilidade e/ou resistência do híbrido 
escolhido para a semeadura e condições ideais 
para o desenvolvimento de cada patógeno.

Na safra 2014 foi testada a aplicação de 
fungicidas em 49 híbridos, sendo que o incre-
mento médio de produtividade foi de 58 sc/alq 
e em vários híbridos a diferença de produtivi-
dade foi superior a 100 sc/alq. Os resultados 
de todos os trabalhos realizados pelo CPA 
apontam para as mesmas respostas, sendo 
que a utilização de fungicidas nesse sistema de 
produção é fundamental para atingir elevadas 
produtividades. 

As doenças diminuem a área foliar do milho 
e com isso ocorre a redução da quantidade de 

Efeito de perda de área foliar e redução da massa de grãos 
em função de doenças, Híbrido Sprint TL, A: Com fungicida; 
B: Sem fungicida. Cafelândia 2012

A B

Efeito da aplicação de 
fungicida no milho segunda 
safra (média de 49 híbridos), 
Cafelândia – PR, 2014

7.2 Manejo de pulgões
O pulgão do milho (Rhopalosiphum mai-

dis) pode ocorrer em todos os estádios da 
cultura, porém, normalmente ocorre no perí-
odo em que o milho está próximo ao pendo-
amento pois as folhas não estão totalmente 
abertas, fornecendo proteção e uma condição 
favorável para o crescimento desta praga. O 
pulgão do milho possui coloração verde-ama-
relada a azul-esverdeado, com pernas e ante-
nas de coloração preta. 

Fungicida AG 9010 Fórmula

Priori Xtra® + Cercobin® 318,4 Aa 302,7 Aa 310,6 a
Orkestra® 294,0 Ba 322,3 Aa 308,1 a
Priori Xtra® + Unizeb Gold® 310,7 Aa 296,1 Aa 303,4 a
Opera® 308,0 Aa 290,1 Aa 299,0 a
Priori Xtra® + Tilt® 276,7 Ab 301,0 Aa 288,9 b
Nativo® 283,6 Ab 291,5 Aa 287,5 b
Priori Xtra® + Fegatex® 286,4 Ab 285,4 Aa 285,9 b
Abacus® 278,2 Ab 292,5 Aa 285,3 b
Priori Xtra® 255,6 Bc 307,7 Aa 281,6 b
Elatus® 284,1 Ab 276,5 Ab 280,3 b
Azimut® 280,3 Ab 264,1 Ab 272,2 c
Fox® 264,0 Ac 258,5 Ab 261,3 c
Testemunha 238,5 Ac 232,9 Ac 235,7 d

Média 283,0 A 286,3 A 284,6

Fungicida Nome Técnico Concetração (g.i.a/L)

Abacus® piraclostrobina + epoxiconazole 260 + 160

Aproach Prima® picoxistrobina + ciproconazole 200 + 80

Azimut® azoxistrobina + tebuconazole 120 + 200

Elatus® azoxistrobina + benzovindiflupir 150 + 300

Nativo® trifloxistrobina + ciprocanazole 100 + 200

Opera® piraclostrobina + epoxiconazole 133 + 50

Orkestra® piraclostrobina + fluxapiroxade 333 + 167

Priori Xtra® azoxitrobina + ciproconazole 200 + 80

Score® difenoconazole 250

Tilt® propiconazole 250

Unizeb Gold® mancozebe 750

Média

Variável Sem fungicida Com Fungicida Variação

Produtividade (sc/alq) 252 B 310 A 58,0%

Umidade dos grãos (%) 22,3 B 23,8 A 1,5%

Massa de mil grãos (g) 291,3 B 328,1 A 36,8%

Avariados (%) 8,0 A 4,7 B 3,3%

Falência de colmo (%) 68,9 A 39,7 B 29,2%

Proteína bruta (%) 8,7 A 8,4 B -0,3%

Extrato etéreo (%) 3,9 B 4,0 A 0,1%

Energia metabolizavel 
(Kcal/kg) 3547,8 B 3561,0 A 13,2%

fotoassimilados que são translocados para os 
grãos. Assim, a principal causa de redução da 
produtividade pelas doenças do milho é a dimi-
nuição da massa dos grãos.

Além do incremento de produtividade, a 
aplicação de fungicidas diminui a quantidade 
de grãos avariados, diminui a falência de col-
mos e melhora as características bromatológi-
cas dos grãos de milho. Quando as folhas do 
milho são destruídas pelas doenças, visando a 
sobrevivência da espécie, a planta de milho re-
tira as reservas de nutrientes contidas no col-
mo para terminar o processo de formação dos 
grãos. Com isso os colmos fi cam mais fracos e 
a lavoura mais sensível ao acamamento.
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Em condições ideais de temperatura e 
umidade, os pulgões possuem grande capa-
cidade de multiplicação, algumas pesquisas 
demonstram que cada fêmea pode gerar até 
seis ninfas (fi lhos) por dia, razão pela qual a 
população aumenta rapidamente no campo 
(Pereira & Salvadori, 2007). As condições 
favoráveis para seu desenvolvimento são: 
temperatura amena e períodos de clima seco 
(pouca chuva).

Pulgão do milho na fase de pré pendoamento

Os danos que essa praga causa na cultura 
do milho podem ser diretos devido a sucção 
de seiva que enfraquece a planta, além de li-
berar uma solução açucarada com aspecto 
grudento que permite o desenvolvimento de 
fumagina (coloração cinza) e também difi cul-
ta a polinização. Os danos indiretos ocorre 
devido esta praga servir como vetor na trans-
missão de viroses como o “mosaico comum 
do milho”.

O monitoramento das plantas é fundamen-
tal para a tomada de decisão sobre o controle, 
devendo-se tomar cuidado em condições de 
clima seco, pois a praga evolui rapidamente. 
Se constatado alta população nos estádios 
iniciais (> 100 pulgões por planta), recomen-
da-se realizar o controle.

As principais formas de controle são bio-
lógico, químico e genético. O controle bioló-
gico, através de inimigos naturais (predado-
res e parasitoides) como larvas e adultos de 
joaninhas, contribuem muito no controle do 

pulgão. 
O controle químico deve ser empregado 

levando em conta o nível de ação. O tratamen-
to de sementes com produtos do grupo dos 
neonicotinoides, apresentam um bom con-
trole inicial, se necessário aplicações comple-
mentares aéreas próximo ao pendoamento,  
os inseticidas do grupo dos neonicotinoides 
(tiametoxam ou imidacloprido) isolados ou a 
mistura formulada (produto pronto) de neo-
nicotinoides + piretroides (ex: Engeo Pleno®, 
Connect®, Galil®, dentre outros), apresentam 
uma boa efi ciência sobre esta praga.

Larva de joaninha predadora de pulgões

Em ensaios realizados no CPA visando 
avaliar as diferenças entre híbridos de milho 
com relação a presença de pulgões, podemos 
observar que houve diferenças na quantida-
de de pulgões entre híbridos, como podemos 
observar o gráfi co abaixo, e através de notas,  
estabeleceu-se um índice de presença de pul-
gões que vai de 0 a 1, ou seja quanto mais 
pulgão na planta mais próximo de 1 é este 
valor e vice versa.

Índice de presença de pulgões (IPP) em estádio de fl oração 
de diferentes híbridos de milho
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Os estudos com variabilidade genética 

para resistência do milho aos pulgões ainda 
são limitados, porém, algumas característi-
cas da planta como menor pilosidade pode 
facilitar o acesso da praga às plantas, folhas 
mais eretas ou cartuchos mais fechados que 
podem favorecer as colônias (proteção) e a 
concentração de alguns compostos na planta 
que podem interferir na alimentação e taxa de 
multiplicação do inseto.

7.3 Qualidade de grãos em milho
A qualidade dos grãos de milho é uma ca-

racterística que depende de muitas variáveis. 
Por isso, trabalhar em somente uma das va-
riáveis não garante a colheita de grãos de ele-
vada qualidade. A seguir estão algumas das 
principais variáveis que interferem na quali-
dade dos grãos.

Fatores que interferem na qualidade de grãos 
de milho segunda safra

Dados sumarizados do CPA

Entre os fatores que afetam a qualidade 
dos grãos, um dos mais importantes é a ge-
nética. A escolha de híbridos com conhecida 
qualidade de grãos é uma das melhores es-
tratégias para a produção de grãos com ele-
vada qualidade. A semeadura de híbridos com 
genética de baixa qualidade de grãos, não 
signifi ca que os grãos colhidos apresentarão 
obrigatoriamente elevado teor de avariados, 
porém, as chances de que isso ocorra são 

extremamente altas. Além da escolha de hí-
bridos com essa característica, a aplicação de 
fungicidas também melhora a qualidade dos 
grãos de milho.

Genética de alta qualidade de grãos (A) e baixa qualidade 
(B), conduzidas sob as mesmas condições, safra 2013

A B

A época e densidade de semeadura tam-
bém interferem na qualidade dos grãos. Em 
geral, semeaduras antecipadas apresen-
tam menores problemas de qualidade que 
semeaduras mais tardias. Quanto à popu-
lação de plantas, os trabalhos do CPA têm 
demonstrado que a elevação do número de 
plantas por área também incrementa o teor 
de grãos avariados. O aumento do número 
de plantas por área, propicia um microclima 
mais favorável ao desenvolvimento dos fun-
gos, além de que a competição intraespecí-
fi ca (entre as plantas de milho) em popula-
ções elevadas aumenta, deixando as plantas 
de milho mais susceptíveis a ocorrência de 
fungos nos grãos. 

O manejo de pragas (lagartas e perce-
vejos) com inseticidas e/ou o uso de bio-
tecnologias efi cientes para controle de 
lepidópteros, também auxilia na melhoria 
da qualidade de grãos. As lagartas podem 
romper a palha das espigas, deixando os 
grãos expostos, favorecendo assim a entra-
da de fungos. Já os percevejos, ao atacarem 
as plantas de milho nos estádios iniciais de 
desenvolvimento, podem acarretar no au-

Fator de variação Interferência (%)

Genética (híbrido) 50

Aplicação de fungicida 40

Época de semeadura 30

Densidade de plantas 25

Manejo de pragas 20

Biotecnologia 15
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mento de plantas dominadas, que produ-
zem espigas pequenas, deformadas e nor-
malmente com elevada quantidade de grãos 
avariados.

Vários fatores que auxiliam na melhoria 
da qualidade de grãos foram apresentados 
e o uso combinado destas estratégias é a 
melhor alternativa para produzir grãos de 
milho com qualidade superior. Grãos de 
baixa qualidade, além de penalizar direta-
mente o produtor pelo menor preço recebi-
do pelo produto, também elevam os custos 
da cadeia produtora de carnes, diminuindo 
a rentabilidade de todos os envolvidos.

7.4 Micotoxinas em grãos de 
milho 

As micotoxinas são substâncias produ-
zidas por fungos. A presença do fungo nos 
grãos não garante a presença de micotoxinas, 
pois sua produção só ocorre quando o fungo 
é submetido à condições de estresse, princi-
palmente, elevada variação térmica.

São substâncias altamente tóxicas, inter-
ferindo diretamente nos índices de efi ciência 
produtiva dos animais. Para diminuir seus 
efeitos, podem ser adicionados às rações ad-
sorventes, o que aumenta o custo de produ-
ção. As principais micotoxinas presentes no 
milho são:

Afl atoxinas: causada por Aspergillus fl avus 
principal problema para aves:
Ataca sistema hepático das aves;
Cancerígena;
Piora na conversão alimentar;
Pode ser transferida pela carne – con-

sumo humano.
Fumonisinas: causada por Fusarium sp.
Principal problema para aves:
FB 1; FB 2 e FB 3;
Causa perda de peso;
Diarreia;
Problemas hepáticos.
T-2: causada por Fusarium sp.

Espiga de milho atacada por Aspergillus fl avus, fungo de 
coloração acinzentada

Espiga de milho atacada por Fusarium sp., fungo de colo-
ração rósea

Principal problema para aves:
Causa problemas orais e intestinais.
Zeralenona: causada por Fusarium sp.
Principal problema para suínos:
Problemas reprodutivos;
Redução de ganho de peso;
Aumento da conversão alimentar.



7.5 Colheita do milho
A colheita dos grãos de milho é a última 

operação realizada na cultura e pode interfe-
rir na qualidade e produtividade do milho. A 
correta regulagem da máquina para evitar per-
das e quebra dos grãos é fundamental. Grãos 
quebrados favorecem o ataque de fungos e 
produção de micotoxinas, além de ocasionar 
descontos na classifi cação dos grãos. 

A umidade em que a colheita é realizada 
também interfere na qualidade dos grãos. 
Quando os grãos são colhidos mais úmidos, 
fi cam menos tempo expostos as intempéries 
climáticas, diminuindo as chances de ocor-
rência de grãos avariados. Porém, a colheita 
de grãos com umidade elevada, aumenta os 
custos de secagem dos grãos o que gera des-
contos consideráveis. 

Em média, o milho no campo reduz 0,5 
pontos percentuais de umidade a cada dia.

Perda média de umidade dos grãos de milho na safra de 
inverno, 2015, 15 híbridos, CPA.

A colheita de milho úmido associado a 
difi culdade de secagem pode gerar fi las na 
entrega da produção. Essa massa de grãos 
úmida favorece a produção de micotoxinas 
pelos fungos, portanto recomenda-se iniciar a 
colheita do milho com teor de umidade abaixo 
de 25 %, gerando o melhor custo/benefício e 
maximizando o fl uxo de safra.
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8. Tecnologia de aplicação de defensivos
A tecnologia de aplicação tem grande im-

portância na agricultura atual, pois o número 
de aplicações de defensivos vem aumentando 
ano a ano e quando se fala, principalmente, em 
controle químico, é de fundamental importân-
cia que este ativo entre em contato com o alvo 
ou com a planta com qualidade e quantidade 
correta para que o controle seja efetivo. 

A tecnologia de aplicação tem como defi ni-
ção o conjunto de técnicas que proporciona a 
correta colocação do produto biologicamente 
ativo no alvo em quantidade necessária, de for-
ma econômica, com o mínimo de contamina-
ção de outras áreas (Matuo, 1990).

Para uma correta aplicação de defensivos, 
necessitamos de conhecimentos básicos so-
bre o alvo (biologia, comportamento, estádio 
de maior suscetibilidade), características quí-
mica, física e biológicas dos produtos (for-
mulação, pH, pka, Koc, Kwo, sistemicidade, 
concentração) e características ambientais que 
infl uenciam na qualidade da aplicação e no 
comportamento do alvo (vento, chuva, orvalho, 
temperatura), visando garantir ao processo de 
aplicação, efi ciência, economia e segurança.

Dentre os maiores desafi os da tecnologia 
de aplicação estão transferir as gotas até o 
alvo, distribuí-las de forma homogênea sobre a 
superfície e proporcionar níveis de cobertura e 
depósito “residual” sufi ciente para garantir um 
controle efi caz.

Alguns itens devem ser analisados e avalia-
dos no momento da aplicação. O tamanho de 
gota é um parâmetro fundamental quando bus-
ca-se obter uma maior cobertura do alvo, po-
rém, deve-se levar em consideração o produto 
que está sendo aplicado (fungicida, inseticida 
ou herbicida), a ação deste produto (contato 
ou sistêmica) e condições ambientais, como 
velocidade do vento, temperatura e umidade, 
determinando o tamanho da gota que poderá 
ser utilizada, fazendo a escolha da ponta de 
pulverização e a pressão de trabalho que mais 
se adequa nesta situação. 

Número de gotas por cm2 em função do produto a ser utili-
zado (Fonte: Adaptado Jacto)

As principais perdas de efi ciência com a 
escolha errada do tamanho de gota pode ser 
principalmente, deriva, que é o deslocamento 
das gotas para fora do local desejado devido 
à alta velocidade do vento, baixa umidade do 
ar e tamanho inadequado de gota (muito fi na 
e fi na) acarretando falhas no controle e até 
mesmo fi totoxidade em culturas suscetíveis. 

Outro fator relacionado é a evaporação da 
gota devido à aplicações em horários inade-
quados com condições de temperatura alta, 
baixa umidade relativa do ar, sem vento e 
tamanho inadequado de gota (muito fi na e 
fi na), fazendo com que a gota evapore antes 
mesmo de alcançar o alvo, pois em condi-
ções de baixa umidade do ar, o tempo que 
a gota leva até alcançar o alvo é maior pois 
ela fi ca em suspenção no ar, favorecendo a 
evaporação, ou após alcançar o alvo evapora 
rapidamente formando um depósito de pro-
duto na superfície da folha que não é absor-
vido pela planta.

O aumento exagerado da gota (grossa e 
muito grossa) reduz a área de cobertura do 
alvo prejudicando, principalmente, produtos 
que tem ação de contato, podendo compro-
meter a efi ciência.

Produto Gotas/cm²

Inseticidas Sintemicos 20 a 30

Umidade dos grãos (%) 50 a 70

Herbicida: Pré-Emergente 20 a 30

Herbicida: Pós-Emergente - Sitemico 20 a 30

Herbicdas: Pós-Emergente - Contato 30 a 40

Fungida - Sistêmico 50 a 70

Fungicidada Contato >70
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Relação entre tamanho de gota e volume de calda e cober-
tura do alvo (Fonte: Jacto)

O volume de calda a ser utilizado também é 
de extrema importância, pois infl uencia no nú-
mero de gotas que serão geradas, infl uenciando 
na efi ciência da aplicação, principalmente, em 
produtos de ação por contato, como podemos 
visualizar na fi gura a cima.

Além dos fatores relacionados a aplicação 
(tamanho de gota, volume de calda, ponta, condi-
ções ambientais) a conservação, regulagem dos 
equipamentos de aplicação como limpeza de bi-
cos, aferição da taxa de aplicação, mangueiras, 
antigotejadores, manômetro, reparos da bomba 
hidráulica, limpeza de fi ltros, dentre outros itens 
que devem ser verifi cados antes de realizar as 
aplicações, são de extrema importância para ga-
rantir uniformidade na taxa e distribuição da apli-
cação, evitando falhas que possam comprometer 
a efi ciência de controle e elevar custos.

Sabe-se da importância da correta aplicação 
dos defensivos no campo, sendo de extrema 
importância os produtores estarem atentos aos 
detalhes dos produtos, alvos biológicos (doen-
ças, pragas e plantas daninhas), equipamentos 
e demais condições que infl uenciam nas aplica-
ções, sempre buscando a máxima efi ciência dos 
processos.
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