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Estamos em meio a temperaturas altas durante o dia, há um considerável aumento no volume de 

precipitações durante as tardes e as temperaturas estão flutuando entre amenas e baixas à noite.  

Assim, está formado o cenário ideal para requeima na cultura da batata, que está iniciando a safra 

2022. 

O fenômeno La Niña se restabeleceu na primavera de 2021 e continua ativo durante o verão de 2022. 

Em janeiro de 2022, o La Niña ajudará a manter a chuva acima da média sobre o centro-norte do país 

e abaixo da média em parte da Região Sul. 

Mas, dessa vez, com eixo posicionado sobre as áreas centrais do centro-oeste e do sudeste do Brasil, 

favorecendo chuva mais frequente e volumosa sobre Minas Gerais, Rio de Janeiro, parte de São 

Paulo, Goiás e Distrito Federal. Com o La Niña estabelecido, o sul do país permanece com chuva 

irregular. Nas demais regiões, a chuva deve ser regular e volumosa, com acumulados acima da média 

histórica. 

La Niña 
Atenção dobrada aos impactos desse fenômeno na requeima 
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Gráfico Climatológico 

Temperatura e precipitação dez/2021 

Figura 1: Ilustra a variação na oscilação de 
temperatura, em curto espaço de tempo, 
variando de 33,7 °C a 19,8 C°, simultaneamente, 
com um considerável aumento no volume de 
precipitações. 
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Fortaleza e Segurança 
Desafios de performance da concorrência x Zorvec 

Atualmente, os produtores de batata dispõem de um grande número de 

fungicidas registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (mapa) para o controle da requeima. 

Mesmo em meio a uma variedade de opções, os produtos conhecidos 

não são transcolados. São produtos que permanecem na superfície foliar, 

mas estão sujeitos à remoção pela ação das chuvas e irrigação, 

reduzindo o potencial de controle da doença. O período de proteção 

desses fungicidas varia de quatro a oito dias.  

 
Zorvec™  vem para mudar tudo: tendo como característica o 

movimento sistêmico, e devido às propriedades de Zorvec™  e sua formulação 
inovadora, o produto penetra rapidamente no interior da planta e transcola 
com fluxo em direção aos pontos de crescimento, evitando assim a lavagem 
pela ação da chuva e a proteção das folhas novas, com período de proteção de 
7 a 10 dias.  
 

Figura 2: área foliar infectada 

Figura 3: caule e pecíolo infectados 
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ZORVEC - ISSO MUDA TUDO 
Zorvec® Entido®: Atributos e Benefícios 

• Novo sítio e modo de ação, que traz um controle 

superior ao manejo da requeima. 

• Atua em diferentes fases do ciclo do patógeno, 

controlando a doença em diferentes estágios de 

desenvolvimento. 

• Movimento sistêmico: oferece excelente proteção aos 

tecidos que receberam a aplicação e também protege 

novas partes da planta em desenvolvimento. 

• Excelente resistência à lavagem por chuva: devido às 

propriedades da sua formulação inovadora, o produto 

penetra rapidamente no interior da planta, evitando 

assim a lavagem pela ação da chuva.  

 

 

 

Posicionamento 
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 Como se comporta nosso produto em relação ao cenário de 

chuvas volumosas e frequentes? 

Devido à rápida absorção, ação altamente sistêmica e translaminar, 

temos a tecnologia com menor risco de perda por lixiviação do 

mercado. 

 Como Zorvec™ se comporta em meio à mistura com outros 

produtos agrícolas? 

Não há relatos de incompatibilidade de efeito químico e físico no 

que diz respeito ao Zorvec™ em ação concomitante com outros 

produtos. 

 Em comparação com os produtos comerciais já conhecidos do 

mercado, que exigem cuidado com aplicações sequenciais, 

Zorvec™ pode vir a apresentar fitoxidez? 

Não há relatos de fitoxidez dentro do posicionamento aplicado e, 

em aplicações sequenciais, Zorvec™ é seguro para o controle da 

doença, mantendo intacta a fitossanidade da cultura.  

 

Curiosidades do Campo 
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