


É uma doença que aparece principalmente em solos frios, 
contudo, atualmente, estamos vivenciando uma alta 
amplitude térmica, com noites frescas a frias e dias quentes 
e chuvosos. É preciso ficar atento à real oportunidade de 
incidência de rizoctoniose. 

  

Característica 
Doença que infecta inicialmente os brotos, antes e após a 
emergência, afetando o estande e a uniformidade da 
lavoura. Também provoca cancros avermelhados na base 
das ramas e enrolamento das folhas, que se confunde com 
o ataque do vírus do enrolamento das folhas de batata 
(PLRV), como ilustra a Figura 1. Plantas afetadas, às vezes 
apresentam tubérculos aéreos  

Podridão-radicular - Batata 

 Fungo de solo (Rhizoctonia solani) 
Figura 1: Plantas acometidas por Rhizoctonia 

Fonte: Canal Rural 



PULSOR 240 SC é um fungicida sistêmico de translocação 
lenta, aplicado no sulco de plantio, com efeito preventivo e 
curativo. 

Seu alto poder residual garante que ele continue agindo 
até o final do ciclo da batata. Único produto do mercado 
que controla todas as raças de Rhizoctonia até o final do 
ciclo, melhor custo-benefício em relação aos outros 
produtos do mercado. Além do controle da Rhizoctonia, 
Pulsor SC entrega tubérculos de melhor qualidade e com 
maior porcentagem de batata tipo especial. Sinônimo de 
eficácia e alta produtividade. 

 

Como acertar no controle? 
Utilização de produtos fitossanitários no tratamento da batata-semente 
e aplicações em sulco de plantio é a garantia da lavoura sadia. 



Trabalhos realizados com Pulsor 240 SC, na safra 2021, 
demonstraram que nas áreas que foram  tratadas com 
Pulsor, houve controle de Rhizoctoniose e, também, como 
benefício secundário, notou-se o controle de Canela-preta 
(Pectobacterium carotovorum subsp. Carotovorum),  como 
se observa nos gráficos a seguir: 

Curiosidades 
Pulsor: proteção que vai além. 

Fonte: Corteva, 2021 

Incidência de canela-preta 

P R É - C O L H E I T A  



Pulsor 240 SC X Padrão Produtor 

Deformidade das 
folhas causadas por 
Rhizoctonia 

Enfraquecimento, com 
tombamento das ramas 
devido à canela-preta 

Fonte: Corteva, 2022  



Pulsor: Excelente vigor radicular 

Padrão 
Produtor 

Pulsor 
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