
Interno  -  11.2020 Brasil

Case: Sustentabilidade e eficiência na Argentina
Solução: Zidua® Pack
Segmento: Agroindústria

Sustentabilidade e 
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Contexto

Desafio
A crescente resistência das ervas daninhas aos herbicidas na Argentina, especialmente nos cultivos de 
soja, amendoim e milho, é uma ameaça para os produtores agropecuários do país. As perdas ocasionadas 
pelas ervas daninhas são consideradas um dos principais problemas da agricultura, cujo objetivo é produzir 
mais com menos, buscando preservar a sustentabilidade dos sistemas de produção, tanto em aspectos 
ambientais, como sociais e econômicos. 

Segundo o Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria – SENASA, da Argentina, o motivo 
dessa resistência das ervas daninhas é o processo 
biológico evolutivo que seleciona organismos 
resistentes à aplicação constante do mesmo 
princípio ativo. As consequências desse fenómeno 
refletem nas perdas econômicas dos agricultores 
argentinos que, segundo a Asociación Argentina 
de Productores de Siembre Directa (Aapresid), 
estimam-se em mais de US$ 1 milhão. 

Uma pesquisa comprovou que o herbicida Zidua®, 
da BASF, teve um menor valor de impacto ambiental 
em comparação à outras soluções. Por meio de 
uma fórmula desenvolvida pela Universidad de 
Conrrel, o Coeficiente de Impacto Ambiental 
(EIQ), aponta dados do impacto ambiental e da 
saúde do uso de fitossanitários e outas práticas 
agronômicas
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Solução
Para ajudar a resolver este problema, a Divisão de Soluções para Agricultura da BASF lançou o Zidua® 
Pack, um herbicida de pré-semeadura para soja, milho e amendoim para o controle das principais ervas 
daninhas de folha larga, que proporciona 15 dias a mais de permanência no solo do que outros herbicidas 
residuais e oferece a maior velocidade e força de controle do segmento.

Além disso, Zidua® Pack oferece uma grande versatilidade devido à seletividade dos cultivos principais, 
um intervalo de aplicação mais curto, menos dependencias das condições climáticas e não tem restrições 
na rotação dos cultivos. 

O uso desta tecnologia, combinada com um manejo correto e boas práticas agrícolas, se converte em uma 
ferramenta estratégica para que o produtor agropecuário produza mais e melhor. O novo herbicida satisfaz 
as necessidades do agricultor que trabalha com as ervas daninhas mais difíceis de controlar. Assim, é 
possível obter maiores rendimentos, custo otimizado e um produto de maior qualidade.



Aimar Pena, gerente de Cultivos de 
Milho, Girassol, Sorgo, Arroz e Algodão 
da BASFArgentina, sinaliza que, quanto 
menor este número seja, melhor. “A 
utilização de Zidua  Pack, em conjunto com 
outras práticas culturais como a semeadura 
direta e os cultivos de serviços nos permitiu 
baixar a 1/3 dos valores acumulados na 
campanha. 
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Resultados
Existe uma fórmula desenvolvida pela Universidad de Conrell, o Coeficiente de Impacto Ambiental (EIQ), 
que estabelece um valor para os agricultores que expressa dados do impacto ambiental e na saúde do 
uso de fitossanitários e outras práticas agronómicas. Foi comprobado que Zidua® teve um menor valor 
de EQI em comparação com outras soluções e, assim, se converte no herbicida com o valor mais baixo 
de EQI em comparação aos principais competidores. 

De acordo com Aimar Pena, o herbicida foi capaz de controlar o nascimento subsequente de conyza spp 
até mesmo onde não se tinha domínio de seu surgimento. Os mesmos resultados foram obtidos para as 
ervas daninhas primavera-verão presentes no ensaio, como Amaranthus e Eleusine.

A BASF, junto com a Aapresid, criou a Service Crops Network. O grupo é destinado a realizar estudos de 
campo sobre essa tecnologia por meio de processos e testes de eficácia do Zidua® Pack contra outros 
sistemas de produção e herbicidas tradicionais. O novo herbicida atende às necessidades do agricultor, 
que se depara com plantas daninhas de difícil controle. Ao ter o domínio sobre a plantação, que necessitam 
de água, espaço e luz com a cultura principal, é possível ter um maior rendimento, custo otimizado e maior 
qualidade do produto.

Com base em outros estudos realizados nos EUA e publicados na revista científica WSSA em 2014, Aimar 
comenta que a solução não se degrada com a luz do día, enquanto outros produtos podem perder até 
6,25% de sua concentração por dia que eles passam expostos à radiação solar no solo. Isso permite que 
o Zidua® Pack permaneça no solo por mais tempo do que a concorrência, esperando o início da chuva.

Os testes mostraram que o momento mais importante da aplicação foi na semeadura anterior à da cultura, 
onde o herbicida Zidua® Pack teve um excelente desempenho para as plantas daninhas presentes em 
qualquer um dos sistemas de manejo testados.
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Rede de transformação
Econômico: número reduzido de entrada no campo, promovendo uma gestão ecoeficiente, onde há 
menor consumo de água, volume do produto, combustível e mão de obra. O uso de Zidua® Pack ainda 
tem perda mínima no solo, com tecnologias de processos como semeadura direta e cultivo de serviços.

Ambiental: menos dependência das condições climáticas e menor emissão de gases causadores 
do efeito estufa.

ODS 12 – garantir modalidades de consumo e 
produção sustentável

ODS 17 – revitalizar a Aliança Mundial para o 
Desenvolvimento Sustentável

Sustentabilidade e eficiência. Respeito ambiental e produtividade. Agricultura e inovação. 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Jeito E


