LANÇAMENTO
Bacillus amyloliquefaciens
Nematoide (Meloidogyne spp.)

Nematoide (Pratylenchus spp.)

Nematoide (Pratylenchus spp.)

O PRODUTO

GRUPO:
Bacillus com ação nematicida
INGREDIENTE ATIVO:
Bacillus amyloliquefaciens

ALVOS:
Nematoide das lesões (Pratylenchus
brachyurus), Nematoide das galhas
(Meloidogyne incognita e Meloidogyne
javanica)

LINHAGEM:
UMAF6614 (Universidade de Málaga)

INDICAÇÃO:
Todas as culturas

FORMULAÇÃO:
Pó Molhável (WP)

REGISTRO NO MAPA: 11.820

APLICAÇÃO:
O Chevelle é indicado para manejo de nematoides de solo.
A recomendação é realizada de forma preventiva no momento do plantio.
FORMULAÇÃO:
A formulação Pó Molhável (WP) do Chevelle tem alta solubilidade, conferindo ao produto excelente dispersão
em água e condições de aplicações no campo.
MECANISMO DE AÇÃO:
Chevelle se alimenta dos exsudados radiculares e coloniza a rizosfera das culturas, promovendo a proteção
desde a fase inicial da planta devido ao biofilme formado ao redor da raiz.
Durante o desenvolvimento em torno da raiz, o Bacillus amyloliquefaciens UMAF6614 libera metabólitos
(ex.: iturina, surfactina, fengicina entre outros) e enzimas (ex.: protease, lipase, glucanase e quitinase) que
promovem à desorientação dos nematoides no solo e também reduzem a viabilidade de ovos, paralisia e
mortalidade dos juvenis.
Chevelle é uma ferramenta que complementa o manejo integrado de nematoides em diferentes culturas e
contribui para restabelecer o equilíbrio do solo e a performance dos cultivos, através do controle de nematoides,
ciclagem de nutrientes e interação com plantas e organismos do solo.
BENEFÍCIOS:
- Redução do inóculo de doenças de solo.
- Maior sanidade e desenvolvimento radicular.
- Maior atividade na rizosfera da planta.
- Controle de nematoides.
- Incremento de produtividade.
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ARMAZENAMENTO:

koppert.com.br

ATENÇÃO: SIGA RIGOROSAMENTE AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO RÓTULO, NA
BULA E RECEITA. UTILIZE SEMPRE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
NUNCA PERMITA A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO POR MENORES DE IDADE. FAÇA O
MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS. DESCARTE CORRETAMENTE AS EMBALAGENS E
RESTOS DE PRODUTOS. USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA.
CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO.
VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRONÔMICO.

