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Uso de bioestimuladores paraUso de bioestimuladores para
ativação da defesa natural deativação da defesa natural de

plantas contra patógenosplantas contra patógenos



Composição praguicida, uso, método de controle de
patógenos de plantas, método de controle de propagação

de insetos e processo de obtenção de proteínas de
fungos

RESUMO: A invenção propõe resolver problemas associados
a doenças causadas por patógenos e/ou pragas em plantas
através do desenvolvimento de biopesticidas compostos por
extratos obtidos de fungos. Foi demonstrado que, ao
vaporizar esses extratos em plantas, ocorre a indução de
uma resistência sistêmica. A defesa é ativada longe do local
da infiltração e, quando um patógeno tenta atacar a planta,
não consegue ou tem sua infecção limitada em função desta
resposta de defesa.

DESAFIOS E OBJETIVOS: O Brasil é o 4o maior produtor
global de alimentos. Para garantir a produtividade das
culturas, o agronegócio brasileiro investe bilhões de reais
em insumos para evitar ataques por pragas e patógenos.
A imensa maioria dos insumos utilizados é composta por
químicos que afetam em diversos níveis do ambiente ao
consumidor final. O objetivo desta inovação é propiciar o
controle de pragas e patógenos de forma ecologicamente
sustentável, sem prejuízo ao ambiente e aos
consumidores.  Além  deste  objetivo, visa-se soluções que 
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mitiguem prejuízos associados a doenças virais
que na maioria das vezes não têm como ser
controladas, restando ao produtor descartar a
produção quando acometida por viroses.

SOLUÇÃO: Trata-se de produtos derivados de
fungos que, ao serem aplicados nas plantas, as
estimulam a ativar vias de defesa, fazendo com
que fiquem protegidas contra ataques por pragas
e patógenos. A solução apresenta comprovada
ação antiviral e pode proteger diferentes plantas
contra uma gama de distintos patógenos, com a
vantagem adicional de ser um produto orgânico.
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