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controle efetivo
de NEMATOIDES?

Os nematoides causam grandes danos na agricultura,
os prejuízos superam 35 bilhões de reais por ano nas
mais diversas culturas de importância econômica no
Brasil.
Em cana-de-açúcar os danos causados pelos
nematoides são muito severos, as perdas médias
podem chegar a 30% de produtividade em médias e
altas infestações, tanto em cana planta quanto em cana
soca , desta forma, os nematoides afetam diretamente
a longevidade do canavial, reduzindo o ciclo da cultura
em aproximadamente 1 ou 2 cortes.
Para buscar a longevidade do canavial e aumentar a
rentabilidade em cana-de-açúcar é essencial buscar altas
produtividades ao longo de todo o ciclo, postergando
assim a sua renovação, desta forma o controle dos
nematoides é uma estratégia indispensável no manejo
da cultura pelo impacto negativo causado em cana
planta e em cana soca.
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A stoller traz a INOVAÇÃO que o produtor sempre
esperou para o controle de nematoides

Pochonia chlamydosporia

Benefícios da tecnologia:
Parasita de ovos
e juvenis (J1)

(Estrutura de resistência: Clamidósporos)

Ação benéfica
para a planta

Permite a melhor eficiência de
absorção de água e nutrientes

Maior persistência no solo

Pocchonia clamydosporia,
parasitando ovos de nematoides

1 - O Fungo Pocchonia clamydosporia libera
toxinas que degradam a parede do ovo
de nematoides
2 e 3 - O Fungo Pocchonia Clamydosporia
penetra nos ovos dos nematoides e
se alimentam do seu interior ( juvenis ),
consumindo totalmente.
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Fonte: N. Escudero, L. V. Lopez-Llorca. Effects on plant
growth and root-knot nematode infection of an endophytic
GFP transformant of the nematophagous fungus Pochonia chlamydosporia. Symbiosis, 2012, Volume 57, Number 1,
Page 33.

Aplicação em cana planta

Testemunha

Castro/PR - Avaliação realizada 10 dias após a aplicação.
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Aplicação em cana soca
Usina Região de Presidente Prudente

Testemunha

Resultados médios de trabalhos
montados na safra 2016/2017

Incremento médio
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Campos instalados
em diferentes regiões:

Campos instalados
em diferentes regiões:
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Com mais de 15 anos de trabalhos científicos e
de campo, comprovamos a eficiência do Rizotec
com o objetivo de trazer aos produtores segurança
técnica e resultados consistentes do nosso produto.

Bauru
Catanduva
Araçatuba

Presidente Prudente
Piracicaba

Mais de

A solução que o setor
sempre esperou para o
controle de nematoides!
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CLIQUE NOS BOTÕES ABAIXO E CONHEÇA MAIS SOBRE NOSSAS TECNOLOGIAS E SOLUÇÕES EM
NOSSO SITE E REDES SOCIAIS

Consulte sempre o
rótulo e/ou bula dos
produtos para maiores
informações de uso.

RIZOTEC - ATENÇÃO

EMERGÊNCIA:

