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Aliado no controle de nematoides

Natureza física:
sólida, pó molhável

• Controle biológico;
• Dificulta a propagação de doenças;
• Produto biológico, menor impacto ao meio ambiente;
• Nematicida microbiológico;
• Protege as raízes.

N E T T U S



NETTUS® é um nematicida biológico à base de 
Paecilomyces lilacinus, um fungo saprófito que 
pode ser encontrado naturalmente em diversos 
tipos de solo. Esse micro-organismo possui uma
capacidade de crescer e se adaptar a uma ampla 
faixa de pH de solo e é bastante competitivo em
campo. Caracteriza-se por afetar diretamente a 
capacidade reprodutiva dos nematoides, seja 
parasitando os ovos, onde ele penetra e destrói 
o embrião, ou atacando as fêmeas sedentárias, 
que são colonizadas e mortas, e ainda pode 
infectar nematoides nas fases móveis (J2). 
Por isso tem se mostrado muito eficiente na 
supressão de nematoides.

Aliado no controle de nematoides

Tratamento de sementes:

Recomendações de aplicações:
Para recomendação de aplicação consulte o Departamento Técnico da NOOA.

Composição ConcentraçãoClasse

Paecilomyces lilacinus isolado
UEL PAE 10

Nematicida microbiológico 7,5 x 109 UFC por grama de produto
comercial (300 gramas/kg p.c.)

Modo de uso:
Aplicação sobre o solo:

Diluir a dose recomendada do produto na proporção de 500 mL de calda/100 kg de sementes. A mistura deve ser agitada até completa
homogeneização.

Recomenda-se aplicar nas horas mais frescas do dia, preferencialmente no final da tarde. Evitar aplicação em condição de temperatura acima
de 27ºC ou na presença de ventos fortes (velocidade acima de 10 Km/hora), bem como com umidade relativa do ar abaixo de 70%.
A escolha dos equipamentos a serem utilizados para aplicação deste produto poderá sofrer alterações a critério do Engenheiro Agrônomo,
tomando-se o cuidado de evitar sempre a deriva e perdas do produto por evaporação.

Para a aplicação deve-se utilizar pulverizador costal ou de barra, calibrado para trabalhar com pressão e volume de calda
constante.


