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Produtor 

Rural 
Atenção ao manejo de 

plantas daninhas e 
colheita da soja

O Brasil foi notificado pela China da lista

de espécies de plantas daninhas

consideradas quarentenárias naquele

país, cujas sementes não podem estar

presentes na produção de soja brasileira.

Adote sempre as boas práticas agrícolas

no manejo de todas as plantas daninhas.

PLANTAS DANINHAS

QUARENTENÁRIAS

São as de IMPORTÂNCIA

ECONÔMICA POTENCIAL PARA A

ÁREA EM PERIGO, onde ainda não

estão presentes, ou, quando

presentes, não se encontrem

amplamente distribuídas, sob

controle oficial.



A RESPONSABILIDADE É DE TODOS!

Em função dos riscos e prejuízos reais a toda a cadeia produtiva de soja foi instaurado no

âmbito da Câmara Setorial da Cadeia da Soja do Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento (MAPA), um grupo de trabalho com a participação das entidades

representantes do setor na busca de evitar a ocorrência destas pragas nas cargas de soja,

por meio de campanha de adoção das boas práticas de:
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Porque as plantas daninhas podem ser 

um problema no Campo?



Quais as práticas recomendadas 

no manejo de plantas daninhas? 
Controlar as plantas daninhas de forma correta, seguindo as boas práticas agronômicas e os

conceitos do Manejo Integrado de Plantas Daninhas (MIPD), ajuda na diminuição no custo de

produção.

https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/219420/1/p.-265-280-de-SP-17-2020-online.pdf
https://boaspraticasagronomicas.com.br/artigos/plantas-daninhas/
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/207197/1/ID44829-2019v19n235p26Cultivar.pdf


As plantas daninhas listadas a seguir devem ter atenção redobrada, 

por serem consideradas quarentenárias na China:

NOME COMUM NOME CIENTÍFICO

Capim Farpado Aegilops triuncialis (syns. Aegilops squarrosa)

Carpineira Ambrosia artemisiifolia

Aveia Avena barbata

Aveião Avena sterilis ludoviciana (Durieu) Nyman

Carrapicho, Timbête Cenchrus echinatus L.

Cipó, chumbo, cipó, dourado, fios de ovos, aletria, 

cuscuta, espaguete
Cuscuta spp.

Crotalaria Crotalaria spectabilis

Leiteira, amendoim bravo, flor de poetas, café do diabo Euphorbia heterophylla

Maria pretinha Solanum torvum Sw

Capim massambará Sorghum halepense

Tríbulo, abrolho terrestre Tribulus alatus Delile

Carrapichão, quiabinho Xanthium spp

Sorgo Sorghum almum

https://www.gbif.org/pt/species/8002952
https://www.gbif.org/pt/species/2942727

