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Spodoptera frugiperda: 
a lagarta que devasta 
as plantações
No Brasil, cerca de 70% da soja  
plantada apresenta tecnologia Bt.  
Assim, os índices de escape 
no controle têm aumentado, 
especialmente em soja e milho 
safrinha, causando grande 
preocupação entre os produtores.

ADVERTÊNCIAS
Este produto é perigoso à saúde humana, animal 
e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga 
rigorosamente as instruções contidas no rótulo, 
na bula e na receita, e faça-o a quem não souber 
ler. Utilize sempre os equipamentos de proteção 
individual. Nunca permita a utilização do produto 
por menores de idade.
Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Venda sob receituário agronômico.

IMPORTANTE
Denuncie. Não arrisque sua liberdade.  
Diga não aos agrotóxicos ilegais. Para 
sua proteção, respeito à saúde pública, 
ao meio ambiente e à segurança no 
trabalho, nunca use produtos falsificados 
e contrabandeados, é crime.

Disque Denúncia
Agrotóxicos Ilegais:
0800 940 7030

Informe-se sobre e realize o manejo integrado de pragas e o de resistência a doenças e plantas 
daninhas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos.

Restrições Estaduais: verificar bulas dos produtos.
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Ciclo da praga:
20 a 40 dias

3 a 4 gerações
durante o 

desenvolvimento
da cultura

 ▪ Controle rápido e eficaz;

 ▪ Ação em todas as fases da lagarta;

 ▪ Importante ferramenta no MIP (manejo 
integrado de pragas).

Atributos Atributos

Benefícios Benefícios

 ▪ Forte ação de choque;

 ▪ Ovicida, larvicida e adulticida;

 ▪ Seletivo aos principais inimigos naturais, 
especificamente a tesourinha. 

 ▪ Por desalojar a praga, aumenta sua 
exposição ao produto;

 ▪ Controle rápido e eficaz.

 ▪ Ação desalojante;

 ▪ Ação de choque;

 ▪ Maior período de controle.

Inseticida à base de metomil 215 SL 
Eficácia e seletividade no manejo de pragas.

Inseticida à base de clorpirifós 480 EC
Flexibilidade e amplo espectro de controle.

A rotação de grupos químicos e as estratégias de manejo 
são as principais ferramentas de controle da praga.
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Adaptado de Paulo A Viana 
e Enio F Costa.

Tomquelski et al. 
Chapadão do Sul.

Adaptado de 
Circular técnica 
Embrapa Nº 21.

Seletividade ao inimigo natural - tesourinha
(número de indivíduos)

Eficácia no controle de 
Spodoptera frugiperda (%)
3 DAA

Eficácia no controle de 
Spodoptera frugiperda (%)
14 DAA

Metomil apresenta 
maior seletividade 
aos inimigos naturais.

Alta eficácia do metomil 
quando comparado a outros 
ingredientes ativos.

Alto efeito de controle de choque 
do clorpirifós quando comparado 
a outros ingredientes ativos.

Alternância de grupos químicos; Excelentes produtos para o gerenciamento do manejo de resistência; Soluções complementares e eficazes.   


