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A peça que faltava 
para proteger a soja Bt 
das Spodopteras.

Especialista em bioinseticidas para lagartas, a AgBiTech é uma 
empresa australiana que fornece produtos de ponta, contribuindo 
para uma agricultura mais rentável e sustentável. Presente no Brasil 
desde 2016, a empresa combina experiência a campo com inovação 
científica, desenvolvendo soluções altamente eficazes para o manejo 
de lagartas que facilitam e otimizam o manejo do produtor. Sua fábrica 
está localizada em Dallas/EUA, nesta que é a mais moderna unidade 
produtora de baculovírus do mundo.

Siga rigorosamente as instruções contidas no rótulo, na bula e receita. Utilize 
sempre os equipamentos de proteção individual. Nunca permita a utilização do 
produto por menores de idade. Faça o manejo integrado de pragas. Descarte 
corretamente as embalagens e restos de produtos. Uso exclusivamente agrícola.
CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO.
VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRONÔMICO.
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Bioinseticida à base de baculovírus, Lepigen espalha controle 
desde os primeiros sinais da praga, com excelente custo-benefício 
e máxima proteção para a sua soja Bt.

Altamente
seletivo
aos inimigos
naturais

Compatibilidade
com defensivos 
químicos

Proteção
eficaz 
e econômica contra 
as Spodopteras

Eficiente 
no manejo 
de resistência

ALVO: Spodoptera frugiperda, S. eridania e S. cosmioides.
FORMULAÇÃO: Suspensão Concentrada (SC).
DOSE: 50 ml/ha.
INGREDIENTE ATIVO: AcMNPV (Grupo 31 – IRAC Internacional).
CULTURAS: produto desenvolvido com foco para Soja Bt.
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MOMENTO IDEAL DE APLICAÇÃO:

Começar as aplicações de Lepigen no início da infestação de 
Spodoptera, com lagartas recém-eclodidas. Reaplicar caso haja 
reinfestação, de acordo com o monitoramento.

Melhores 
resultados de 
controle de 
S. frugiperda 
obtidos nos 
tratamentos com 
Lepigen isolado 
e associado 
com inseticidas 
químicos.
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POSICIONAMENTO EM SOJA (Bt)
BAIXA PRESSÃO 
(até 2 Spodopteras spp. pequenas/metro)
Lagartas recém eclodidas (até 2 mm) 
aplicar Lepigen sozinho.

ALTA PRESSÃO 
(> 2 Spodopteras spp. /metro)
Presença de lagartas maiores que 2 mm aplicar 
Lepigen associado a inseticida de choque.

V0 Vn / R1 R9

Melhor controle de S. frugiperda com Lepigen 
aplicado isolado e associado a inseticidas.

% Controle

*DA1A - dias após a 
primeira aplicação.
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