SOJA
Orientações para o Manejo da Resistência a Inseticidas
Baixar orientações detalhadas
sobre Manejo da Resistência a
Inseticidas
www.bit.do/mri-irac

Consultar Modos de Ação de
Inseticidas
www.bit.do/moa-irac
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Somente aplique inseticidas se a densidade populacional da praga atingir o nível de controle.

vegetativo
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Siga as orientações dos fornecedores das sementes
sobre a recomendação para pulverização foliar.

Utilize janelas* de aplicação de inseticidas.

Refúgio (mínimo de 20% da área)

Rotacione inseticidas com diferentes modos de ação.

Janela de
pré-plantio

No caso de utilização de sementes tratadas, pode-se
realizar pulverização de um inseticida com mesmo modo
de ação apenas dentro da janela de 30 dias.
Dê preferência para os inseticidas seletivos aos inimigos
naturais.
Não repita a mesma mistura pronta de inseticidas. Caso
for utilizada uma mistura, recomenda-se não utilizar
inseticidas que apresentem o mesmo mecanismo de
ação na próxima janela ou em rotação.
Evite inseticidas para os quais há casos comprovados
recentemente de resistência na região do cultivo.
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Elimine plantas tigueras e espontâneas.
Faça rotação de culturas.
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Distância máxima de 800 m da plantação de soja Bt.

Legenda

Faixas dentro do campo da cultivar Bt são preferíveis.
Inseticida foliar
Inseticida aplicado em tratamento de sementes
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Grupos de Modo de Ação (códigos fictícios)

* Janela = período de uma geração da praga

Observe doses e níveis de ação recomendados em bula
para pulverização foliar.
O uso de pulverização com inseticida foliar com Bacillus
thuringiensis não é recomendado para o refúgio.

