
A aplicação de coadjuvantes de tecnologia no tratamento
da água de irrigação nas áreas de plantio está entre as técnicas

mais eficientes para prevenir a aparição de pragas e doenças

D epois de instalada, uma pra-

ga pode causar prejuízos

irreversíveis à safra. O pro-

blema se agrava em cultivos onde a

beleza e a aparência pesam no preço

final do produto, como no caso de

flores, hortaliças e frutas que perdem

valor comercial até mesmo diante de

pequenas manchas. Por isso, a sani-

tização nas áreas de plantio figura

hoje como uma das técnicas mais se-

guras para prevenir o surgimento de

doenças e garantir uma boa safra.

Segundo o engenheiro agrô-

nomo, Alexandre Ken, os produto-

res de hortifruti podem recorrer aos

coadjuvantes de tecnologia, como o

Proxitane, utilizados no pré-plantio

e durante o cultivo. Ecologicamente

correto, o produto tem como base o

acetil hidro peróxido, que após sua

ação, se decompõe em água e oxi-

gênio. Sem deixar resíduos tóxicos

na decomposição, o produto dispen-

sa a necessidade do enxágüe, fonte

de recontaminação, na maioria das

aplicações. O Proxitane possui baixa

toxicidade e não apresenta risco aos

operadores.

Certificado e registrado pela

Agência Nacional de Vigilância Sa-

nitária (Anvisa) e pelo Ministério

da Agricultura, Pecuária e Abaste-

cimento (Mapa) como fungicida,

esporicida, bactericida e viricida, o

produto atua oxidando componentes

imprescindíveis à sobrevivência dos

microorganismos, eliminando-os e

não permitindo a formação de agen-

tes resistentes, descartando a neces-

sidade de rodízio de sanitizantes. "O

custo-benefício para o produtor é

muito significativo porque o Proxita-

ne não atinge apenas um alvo, mas

sim vários. Ele controla diversas bac-

térias, como Pseudômonas", explica

Ken.

No segmento de hortifruti, o

Proxitane é utilizado há cerca de um

ano em diferentes culturas por meio

de pulverização. Na região de São

Paulo, as culturas de tomate e alface

estão apresentando resultados positi-

vos. "Os produtores têm conseguido

melhores colheitas, livres de doenças.

Além disso, o produto vai limpo para

as gôndolas e dura mais", diz Ken.
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