Aspectos Fitossanitários
• O reconhecimento e a identificação do patossistema e de
seus aspectos epidemiológicos é condição fundamental
para um manejo fitossanitário eficiente;
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Alternaria porri (Ellis) Cif., sendo frequentemente confundida
com a mancha de Stemphylium vesicarium. O fungo sobrevive
de uma estação de cultivo para outra em restos de cultura.
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Para informações agronômicas adicionais, por favor, entre em
contato com o representante de sementes local. Desenvolvido
em parceria com o departamento de Tecnologia,
Desenvolvimento e Agronomia da Monsanto. Os resultados
individuais podem variar e o desempenho pode variar de local
para local e de ano para ano. Este resultado pode não ser um
indicador dos resultados que você venha a obter uma vez que
as condições locais de cultivo, solo e clima podem variar. Os
produtores devem avaliar os dados de vários locais e anos.
SEMPRE LEIA E SIGA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO DOS
DEFENSIVOS AGRÍCOLAS. As recomendações neste artigo são
baseadas em informações obtidas a partir das fontes citadas e
devem ser usadas como uma referência rápida para
informações. O conteúdo deste artigo não deve ser substituído
pela opinião profissional de um produtor, agricultor, agrônomo,
patologista e profissionais similares que lidam com cada cultura
específica. A MONSOY NÃO GARANTE A PRECISÃO DE
QUAISQUER INFORMAÇÕES OU CONSULTAS TÉCNICAS
FORNECIDAS NESTE DOCUMENTO E DECLARA NÃO TER
RESPONSABILIDADE
POR
QUALQUER
RECLAMAÇÃO
REFERENTE A ESTAS INFORMAÇÕES OU ORIENTAÇÕES.
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