PROTEJA A

APOIO

SUA LAVOURA
CONTRA A FERRUGEM ASIÁTICA

cumpra o período do
VAZIO SANITÁRIO DA SOJA

OBTENHA SUCESSO

15 de junho a 15 de setembro

CUMPRA O VAZIO SANITÁRIO

PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE
DA FERRUGEM ASIÁTICA DA SOJA

CSA
Conselho de
Sanidade Agropecuária

Instituído pela resolução SEAB
nº120/2007 com base na Lei Estadual
11.200 de 13/11/95 e IN nº2/2007 do
MAPA, dispõe de medidas de
controle da ferrugem asiática no
cultivo da soja e estabelece
competências para eliminação de
plantas vivas ou remanescentes de
soja até 14 de junho de cada ano.
INFORMAÇÕES

www.seab.pr.gov.br
Núcleos Regionais da SEAB,
EMATER ou Engenheiro Agrônomo.

DIGA SIM à Sanidade Agrícola
o interesse é seu

CSA
Conselho de
Sanidade Agropecuária

VAZIO SANITÁRIO

Identificação da doença no início é
essencial para um controle eficiente.

O QUE É?
Período de 90 (noventa) dias com ausência
total de plantas vivas de soja.

POR QUE 90 DIAS?
Para que o fungo da ferrugem não
sobreviva até a próxima safra de soja.

O QUE FAZER?

Diminuir a possibilidade de ocorrência da
doença no período vegetativo.

Monitorar a partir da emergência da
cultura e intensificar próximo à floração.

Reduzir o número de aplicações de
fungicidas para o controle da doença.

Observar a folha contra
a luz procurando
pontuações escuras.
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Causada pelo fungo Phakopsora
pachyrhizi. Identificada no Brasil em
2001 se espalhou rapidamente por todas
as regiões produtoras.

Ferrugem asiática da soja
em estádio avançado

Atenção para as primeiras semeaduras e
nos locais com maior acúmulo de umidade.

Coletar folhas dos terços médio e inferior
das plantas.

FERRUGEM ASIÁTICA DA SOJA

O principal dano causado
pela ferrugem é a desfolha precoce, que impede
a completa formação
dos grãos, com redução
de produtividade.

Reduzir a presença do fungo da
ferrugem nas primeiras semeaduras da
soja.

Constatada ferrugem próximo a sua
lavoura, fique atento.

Eliminar plantas voluntárias de soja e não
cultivar soja no período de 15 de junho a
15 de setembro.

Condições climáticas
favoráveis à cultura da
soja também são favoráveis à ferrugem.

OBJETIVOS DO MONITORAMENTO

MONITORAMENTO

No verso da folha a
presença de saliências
semelhantes a pequenas feridas ou bolhas
confirmam a ferrugem.

ELIMINE PLANTAS VIVAS
DE SOJA ATÉ 14 DE JUNHO
E COMPROMETA-SE COM ESSA MEDIDA

DE CONTROLE DA DOENÇA

Esporos do fungo no verso
da folha de soja

Obtenha sucesso
CUMPRA O VAZIO SANITÁRIO
Participe do CSA
do seu município.

VAZIO SANITÁRIO DA SOJA
15 de junho a 15 de setembro

CSA
Conselho de
Sanidade Agropecuária

www.fundepecpr.org.br
Este é um informe técnico, não jogue fora, pode ser útil para consulta.
O Meio Ambiente agradece.

