


• TECNOLOGIA PARA MINIMIZAÇÃO DE ESTRESSE AMBIENTAL
(Tecnologia Anti Estresse)

• TECNOLOGIA PARA O MANEJO DE RESISTÊNCIA DE PLANTAS
DANINHAS



Primeira tecnologia desenvolvida pela Dana 
Agro

✓O VIGOR DE PLANTULA 

✓O SISTEMA RADICULAR

✓IAF (clorofila e fotossíntese)

✓Stay green (retardo senescência)

✓SANIDADE (estrutural e químico)

✓PEGAMENTO DE FLORES E FRUTOS (reduz etileno)

✓PESO DE GRÃOS

✓PRODUTIVIDADE



DANFIRE

TECNOLOGIA DE QUEBRA DA RESISTÊNCIA



Problema com a Resistência no 
Brasil

• Primeiro caso de Resistência foi registrado em 1957, por mais de 30
anos os casos de resistência detectados foram poucos, no entanto
nos últimos 10 anos esse numero passou pra mais de 300, sendo
que hoje são registrados mais de uma espécie resistente por ano e a
mais de um mecanismo de ação.

• “A estimativa do custo de resistência, apenas na área de soja no
Brasil, está em torno de R$ 9 bilhões/safra, gastos com o manejo
das espécies resistentes mais a competição imposta a cultura.



Estimativa do custo do controle em dólar de 
Amargoso + buva resistente
Estimativa do custo do controle em dólar de 
Amargoso + buva resistente



QUAL O MERCADO??

Capim amargoso

Buva

Milho RR

50 milhões de Lts
graminicida= R$2 bilhões 

/safra 

100 milhões de Lts
latifolicida= R$5 bilhões 

/safra 

20 milhões de Lts graminicidas= 
R$1 bilhões /safra



Solução dos problemas!!!

• Tecnologia focada na necessidade do mercado atual
• Mecanismo de ação diferente dos existentes 
• Opção para ser usada em parceria com diversas tecnologias 

transgênicas
• Performance de controle excelente de capim amargoso, buva
• Tem efeito de controle sobre outras espécies tolerantes
• Não causa dano ao ambiente 
• Potencial para outros problemas de resistência



Como funciona a Tecnologia para 
quebra da resistência
• Nossa tecnologia Tem ação fisiológica promovendo distúrbio na rota

metabólica da planta, levando a planta a formação de vários
compostos tóxicos (espécie de oxigênio reativo - ROS) além do
aumento da produção de etileno, perfazendo um rápido
esgotamento da planta para se defender dessa condição, e
permitindo que o herbicida ( no caso específico, glifosato ou outra
tecnologia transgênica) faça o controle das espécies resistentes.



Controle da buva
Buva com 14 cm, 12 horas após aplicação Buva com 28 cm, 96 horas após aplicação



Fitotoxicide 48 horas após 
aplicação



Controle Capim amargoso
C. amargoso com 12 folhas, 72 horas após 

aplicação



Toxicidade 72 horas após 
aplicação



Controle capim amargoso dessecação

Roundup + Danfire D4Roundup + Danfire D3Testemunha



Controle c. amargoso – pós 
emergência 

Roundup Roundup + Dafire D3



• FACILIDADE DE APLICAÇÃO

• EFICIENCIA DE CONTROLE

• TEM SELETIVIDADE PARA AS CULTURAS

• REDUZ O TEMPO PARA DESSECAÇÃO DAS PLANTAS DANINHAS

• RESIDUAL DE CONTROLE PROLONGADO EM PLANTAS PERENES

• É USADO EM PARCERIA COM OUTRAS TECNOLOGIAS

• TEM BAIXA TOXICICIDADE

• NÃO AGRIDE O MEIO AMBIENTE PODE SER REGISTRADO COMO ADJUVANTE OU 

SAFFENERS

•

Vantagens do uso da tecnologia:

Custo de controle das p.d é reduzido em pelo menos 40% do custo atual;
O i.a. tem baixa toxicidade e pode ser registrado como adjuvante/saffeners

Reduz o número de aplicação de herbicidas no ambiente
Pode ser usado com diferentes tecnologias transgênicas

Pode flexibilizar a época de plantio

Vantagens do uso da tecnologia:

Custo de controle das p.d é reduzido em pelo menos 40% do custo atual;
O i.a. tem baixa toxicidade e pode ser registrado como adjuvante/saffeners

Reduz o número de aplicação de herbicidas no ambiente
Pode ser usado com diferentes tecnologias transgênicas

Pode flexibilizar a época de plantio



Produto exclusivo

•Produto único com demanda do mercado

•Mecanismo de ação único

• Sustentável ecologicamente

• Sustentável economicamente

• Tecnologia “amiga”



Contato:

• Celular (43) 99684-8510

• E-mail: danaagroscience@gmail.com; danaagro@danaagro.com.br 

mailto:danaagroscience@gmail.com

