
1

Página 12

CONTROLE DE FUNGUS 
GNATS EM VIVEIROS DE 
MUDAS PRÉ-BROTADAS 
(MPB)

Página 16

NEMATOIDES 
NA CULTURA DA 
CANA-DE-AÇÚCAR

Página 27

MANEJO INTEGRADO 
DA SPODOPTERA 
FRUGIPERDA NO 
MILHO

VIRA-CABEÇA NA 
CULTURA DO TOMATEIRO

Página 22



MIP EXPERIENCE - VOL 4

2

ÍNDICEEXPEDIENTE

EDITORIAL

CONTROLE BIOLÓGICO 
CONTRIBUI PARA A 
PRESERVAÇÃO DOS 
POLINIZADORES EM CAMPO

DE OLHO NAS PRAGAS QUE 
ATACAM O CULTIVO DE 
BATATAS

CONTROLE DE FUNGUS GNATS 
EM VIVEIROS DE MUDAS PRÉ-
BROTADAS (MPB)

NEMATOIDES NA CULTURA 
DA CANA-DE-AÇÚCAR

VIRA-CABEÇA NA CULTURA 
DO TOMATEIRO

MANEJO INTEGRADO DA 
SPODOPTERA FRUGIPERDA 
NO MILHO

..........................................................03 
 
 

..................05

 
 

..............................................................09

 
 

...........................................12 

.................................16 

................................................22 
 
 
 

............................................................27

MIP EXPERIENCE é uma revista virtual 
mensal editada pela Promip Manejo 
Integrado de Pragas.

Editor: Dr. Marcelo Poletti – CEO PROMIP

Colaboradores desta edição:

Dra. Grazielle Furtado Moreira

Dra. Adriana Aparecida Gabia

Dra. Leilane Karam 

Dr. Márcio Tavares

Projeto gráfico e diagramação: 
Linea Creativa Comunicação

Centro de Inovações Promip

Fazenda Santa Fé, Estrada Municipal CHL 332, 
Km 01 - Tujuguaba – Conchal/SP 
CEP: 13835-000 
+55 19 4040 4112 
+55 19 99910 1858 
atendimento@promip.agr.br 
promip.agr.br

mailto:atendimento@promip.agr.br


3

O AGRICULTOR É O 
VISIONÁRIO QUE 
DÁ O TOM DAS 
INOVAÇÕES 
EM CAMPO

EDITORIAL

Há um consenso instaurado de que o aumento 
da produtividade deve vir acompanhado pela 
sustentabilidade no campo, para a melhoria da 
saúde das pessoas, bem-estar, além da seguran-
ça alimentar e ambiental. Todos nós entendemos 
que é primordial criarmos soluções construtivas 
em todos os âmbitos, as quais tragam bons resul-
tados, e que mantenham o crescimento de ma-
neira sólida e com reflexos que irradiem em várias 
direções. Cada vez mais é inconcebível a adoção 
de soluções imediatistas que beneficiem indiví-
duos unilateralmente.

Essa visão é defendida e compartilhada por diver-
sos segmentos, o que inevitavelmente tem inco-
modado e consequentemente estimulado o agri-
cultor tradicional à procura por novos caminhos 
e oportunidades. Dessa forma, os anseios do ho-
mem do campo, que é o grande responsável e 
protagonista pelo crescimento do setor, influen-
ciam deliberadamente as estratégias traçadas e 
adotadas pelas indústrias de insumos e serviços, 
obrigando-as a repensar o seu modus operandi, 
tanto na oferta de soluções e pacotes tecnológi-
cos, quanto no suporte e atendimento técnico ao 
produtor rural.
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Os mais diversos fabricantes ainda estão validan-
do novos modelos para acessar e estimular seus 
canais de distribuição, pois quase já não é possí-
vel utilizar a mesma esteira tradicional para su-
portar as necessidades do novo agricultor. Para 
que as grandes agropecuárias realizem seu tra-
balho é necessário que possuam um corpo técni-
co qualificado e em sintonia com as tecnologias 
de vanguarda disponíveis no mercado. Por outro 
lado, é necessário que todos entendam que esta 
nova entrega deve ser feita sem alterar demasia-
damente a rotina do agricultor, caso contrário di-
ficilmente será aceita.

É exatamente esse o grande desafio, acelerar 
ao máximo as descobertas entendendo que o 
personagem que de fato controlará a velocidade 
com que cada suposta contribuição passará 
porteira à dentro é o agricultor. Para que isso 
aconteça o envolvimento deste grande herói em 
todas as fases da inovação, desde a concepção 
de uma nova ideia, passando pela modulação e 
validação de protótipos, testes de campo para 

o desenvolvimento e finalmente a distribuição, 
devem inevitavelmente envolvê-lo. É inconcebível 
trabalhar em qualquer solução sem consulta-lo 
ou trazê-lo para as discussões, pois o agricultor é o 
visionário que dá o tom para a adoção e absorção 
das novas tecnologias voltadas ao agronegócio.

Nivelar o conhecimento técnico e científico com 
as expectativas geradas pelo agricultor é funda-
mental para a evolução do setor. É importante 
priorizar um amplo e permanente diálogo para 
troca de experiências, que se estendam desde 
a academia passando pela pesquisa e desenvol-
vimento até extensão rural. O foco da inovação 
deve ter seu inicio e fim nas necessidades do 
campo, de geração em geração. Sem esse exercí-
cio, será sempre muito difícil emplacar tantas no-
vidades em tão alta velocidade neste ambiente.

DR. MARCELO POLETTI 
CEO E FUNDADOR - PROMIP 
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DR. MARCELO POLETTI 
CEO E FUNDADOR - PROMIP 

CONTROLE BIOLÓGICO CONTRIBUI 
PARA A PRESERVAÇÃO DOS 
POLINIZADORES EM CAMPO
As abelhas têm um papel fundamental na pro-
dução de alimentos comuns no nosso cardápio, 
como grãos, frutas, legumes e até mesmo car-
ne e leite, uma vez que as criações animais que 
fornecem estes mantimentos se alimentam ba-
sicamente de plantas forrageiras. Elas se encar-
regam da polinização e 35% de nosso suprimento 
alimentar dependem desses agentes”. Cerca de 
300 mil espécies de plantas precisam de polini-
zação animal para se reproduzir o que representa 
90% de todas as plantas com flores. Na agricultura 
não é diferente, 75% de toda a produção agrícola 
depende de polinizadores”, afirma o  Dr. Cristia-
no Menezes, pesquisador da Embrapa (Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária).

A polinização é caracterizada pela transferência 
dos grãos de pólen (gametas masculinos) de uma 
flor até as estruturas reprodutivas femininas de 
outra flor da mesma espécie. As abelhas, quando 

procuram por alimento (néctar e/ou pólen), viabi-
lizam a reprodução cruzada das plantas, graças 
aos pelos e estruturas de seus corpos nos quais 
os grais grãos se aderem e são transportados de 
flor em flor.

Um levantamento (publicado por Tereza Giannini, 
do ITVDS, em Journal of Economic Entomology) 
detectou 85 culturas que dependem da polini-
zação para se desenvolver bem, como gabiroba, 
goiaba, jambo-vermelho, murici, pepino, girassol, 
guaraná, abacate, pinhão-manso, damasco, cere-
ja, pêssego, ameixa e araticum. Os polinizadores 
não só aumentam o número de frutos como me-
lhoram seu aspecto, seu tamanho e sua qualida-
de, pois promovem maior variedade genética. No 
Brasil, as principais culturas que dependem da 
polinização são a soja, café, algodão, feijão, laran-
ja, tomate, maracujá, coco e melancia.

https://www.embrapa.br/equipe/-/empregado/353232/cristiano-menezes
https://www.embrapa.br/equipe/-/empregado/353232/cristiano-menezes
https://www.embrapa.br/
https://www.embrapa.br/
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Estranhamente nos últimos anos, um fenôme-
no tem acontecido: as abelhas estão desapare-
cendo. Em 2006, nos Estados Unidos, apicultores 
começaram a notar que colônias de abelhas es-
tavam desparecendo, ou seja, elas saíam de suas 
colmeias e não voltavam, também não deixavam 
rastros. Este fenômeno é conhecido como De-
sordem do Colapso das Colônias (DDC). Segun-
do  Denise Alves, pesquisadora da  ESALQ/USP 
(Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz/
Universidade de São Paulo), existem muitos as-
pectos que contribuem negativamente para a 
ocorrência deste fenômeno. “O desmatamento 
que reduz as áreas onde as abelhas obtêm seu 
alimento e mantêm seus ninhos, as mudanças 
climáticas que afetam a fenologia das plantas e 
o ciclo de vida das abelhas, a introdução de novas 
espécies, a transmissão de doenças entre espé-
cies. Não é um ou outro fator, são vários”, diz. No 
Brasil, o valor anual da produção agrícola que de-
pende de polinizadores foi estimado em torno de 
US$12 bilhões. Para reverter este quadro, a princi-
pal estratégia é manter áreas conservadas próxi-
mas às áreas de cultivo. Essas áreas servem de es-
toques naturais de polinizadores, principalmente 

das espécies nativas que ainda não podem ser 
manejadas pelo homem. “É muito importante 
manter um fragmento de mata nativa próximo à 
área de cultivo. Assim, as abelhas que moram no 
fragmento visitarão essa área, realizando a polini-
zação da cultura agrícola e, consequentemente, 
aumentando a quantidade e a qualidade (sabor, 
forma, redução de deformidades) dos frutos for-
mados. Dessa forma, o produtor que mantiver 
essas áreas terá o serviço gratuito de polinização 
e aumento de sua renda. Aliado e esse serviço, o 
agricultor também terá o serviço de controle de 
pragas, já que esses fragmentos de mata abri-
gam os inimigos naturais de pragas agrícolas”, 
enfatiza Denise.

O SUMIÇO DAS ABELHAS

Estudos apontam que um dos grandes responsá-
veis pelo incidente do desaparecimento das abe-
lhas é o uso indiscriminado de defensivos agríco-
las, em especial os neonicotinoides, que causam 
não apenas o desaparecimento, como também, 
a redução da população de insetos polinizadores. 
De acordo com o Dr. Cristiano Menezes, para que 
este problema não se agrave no país, são neces-
sárias algumas medidas como uso de agroquí-
micos seletivos e o controle biológico. “Alguns 
produtos químicos são compatíveis com poliniza-
dores e não afetam sua sobrevivência. A simples 
escolha desses produtos, em detrimento de ou-
tros incompatíveis, já permitirá manter o controle 
adequado de pragas e favorecer a presença de 
polinizadores. A maioria dos produtos biológicos 
para controle de pragas, por exemplo, são com-
patíveis com as abelhas e devem ser priorizados”, 
afirma.

O debate sobre as causas do desaparecimento 

O MIP E OS POLINIZADORES

Abelha nativa sem ferrão

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4764214E2
http://www4.esalq.usp.br/
http://www4.esalq.usp.br/
http://www4.esalq.usp.br/
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das abelhas chegou à mídia com grande reper-
cussão e está levando à população informações 
sobre a importância das abelhas e dos poliniza-
dores para a produtividade da maioria das cul-
turas agrícolas. Dessa forma, se antes a princi-
pal preocupação dos agricultores era afastar as 
pragas, agora a preocupação é como fazer para 
atrair as abelhas. “Os produtores precisam ado-
tar novos métodos de controle de pragas, com-
patíveis com a presença das abelhas. Com o uso 
das abelhas e do controle biológico em campo, os 
produtores aumentarão sua produtividade, além 
de gerar um produto mais saudável e não agredir 
o meio ambiente” reitera Menezes. Quando pro-
dutos incompatíveis forem necessários, é possí-
vel utilizá-los previamente ou posteriormente ao 

INTRODUÇÃO DE POLINIZADORES NAS CULTURAS

período de floração da cultura. E se for necessá-
rio aplicar durante a floração, é possível escolher 
horários de menor visitação de polinizadores. “No 
caso de agentes polinizadores manejados, como 
colmeias de abelhas, é possível retirá-los das pro-
ximidades durante o período de carência do pro-
duto utilizado e reintroduzi-los posteriormente”, 
explica o pesquisador. Segundo Menezes, a agri-
cultura orgânica pode favorecer a presença dos 
polinizadores em campo. “Como muitos produtos 
químicos utilizados para controle de pragas são 
incompatíveis com os polinizadores, a agricultura 
orgânica favorecerá o aumento da população dos 
polinizadores nesse ambiente”, afirma.

Também é possível introduzir as abelhas em 
cultivos onde não há a presença natural destes 
polinizadores. Algumas espécies de abelhas po-
dem ser multiplicadas e transportadas facilmen-
te, como a abelha africanizada (Apis melífera, a 
abelha mais comum no Brasil, presente em todo 
território nacional), as abelhas sem ferrão (Meli-
ponini) ou as mamangavas (Bombus spp.). “As 
colmeias são fechadas durante a noite, quando 
todas as operárias retornam para a colônia, e 
conduzidas até a cultura alvo durante o período 
de floração. Quando as flores dessa cultura aca-
barem, elas podem ser reconduzidas para outra 

cultura ou serem usadas para produção de mel”, 
explica Menezes. No Brasil isso é feito na região 
Sul para polinização de maçã e na região Nor-
deste para polinização de melão, ambas com as 
abelhas africanizadas. Em outros países também 
já são utilizadas abelhas mamangavas para poli-
nização de tomate e outras culturas em cultivos 
protegidos e até algumas abelhas solitárias (do 
gênero Osmia). As abelhas da espécie Meliponini 
também podem ser manejadas para polinização 
agrícola e estão começando a ser comercializa-
das para essa finalidade no Brasil.

Abelha sem ferrão polinizando flor do morango. Foto: Cristiano Menezes (EMBRAPA).   
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Atualmente a Embrapa foca suas pesquisas no 
aprimoramento das técnicas de multiplicação de 
colônias, estudando a produção de rainhas em la-
boratório, controle da reprodução dessas rainhas, 
desenvolvimento de dietas artificiais, melhora-
mento do processo de incubação de colônias re-
cém-formadas, entre outros avanços. Além disso, 
há pesquisas realizadas sobre o comportamento 

de diferentes espécies de abelhas nas culturas 
alvo e sua eficiência para aumentar a produção 
daquela cultura. Cada planta possui seus polini-
zadores mais adequados e eficientes e estudos 
recentes têm mostrado que não basta uma úni-
ca espécie de abelha no pomar, ou seja, quanto 
mais diversificado for a fauna de polinizadores, 
melhor a produtividade.

PESQUISAS CONDUZIDAS COM OS AGENTES POLINIZADORES

DA PESQUISA À INOVAÇÃO

Desde 2013 a PROMIP tem investido esforços para 
a produção massal de abelhas da espécie Scap-
totrigona depilis (Mandaguari). Essa abelha é na-
tiva do Brasil e não possui ferrão. O objetivo da 
empresa é comercializar e alugar colmeias para 
aumentar a polinização nas lavouras.  A iniciativa 
conta com o apoio da Embrapa Amazônia Orien-
tal, através do Dr. Cristiano Menezes, e da Fapesp.

Segundo o Dr.  Marcelo Poletti, Diretor Geral da 
PROMIP, o objetivo maior é colocar ao alcance 
dos agricultores agentes polinizadores em al-
guns os quais possam integrar programas de 
manejo integrado de pragas. “O processo de pro-
dução desses insetos inicia-se em condições de 
laboratório, onde são produzidas as rainhas, em 
seguida as progenitoras são encaminhadas para 
condições de semi-campo mantidas na empresa 
para fundar as colônias, as quais serão posterior-
mente enviadas ao campo para o serviço de poli-
nização”. Pretendemos lançar essa nova tecnolo-
gia em meados de 2018, finaliza Poletti.

https://promip.agr.br/
https://br.linkedin.com/in/marcelo-poletti-27522823
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DE OLHO NAS PRAGAS 
QUE ATACAM O 
CULTIVO DE BATATAS
O Brasil cultiva anualmente cerca de 130 mil hec-
tares de batata, com uma produção média de 3,5 
milhões de toneladas do tubérculo/ano. Em geral, 
como em todas as culturas, a lavoura de batata 
é atacada por uma razoável quantidade de espé-
cies de ácaros e insetos-praga. Tanto a parte aé-
rea como a parte subterrânea da batata são hos-
pedeiras de diversas espécies, as quais podem 
causar expressivos danos, que podem ser diretos 
(redução de área fotossintética, danos e deforma-

ções a tubérculos) ou indiretos (alterações fisio-
lógicas, depauperamento de plantas, produção 
de fumagina e principalmente transmissão de 
fitopatógenos, com destaque para os fitovírus) 
dependendo das condições climáticas e da varie-
dade cultivada.

O pesquisador científico do  Instituto Biológico 
de São Paulo (IB/SP), Dr. Fernando J.S. Salas, afir-
ma que, nas últimas décadas o aumento da área 

http://www.biologico.sp.gov.br/
http://www.biologico.sp.gov.br/
https://www.researchgate.net/profile/Fernando_Sanhueza_Salas2
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de produção de batatas está relacionado direta-
mente às pragas que causam danos considerá-
veis e reduzem a produtividade. Segundo Salas, a 
batata é uma das culturas em que mais se utiliza 
agroquímicos, se comparado com outras grandes 
culturas e hortaliças, como o tomate. Na opinião 
do pesquisador, o Manejo Integrado de Pragas 
(MIP) pode ser a solução. “O aumento contínuo 
da produção pode intensificar ainda mais o uso 
de agroquímicos, e por isso, a busca por alternati-
vas é essencial e a implantação do MIP é uma das 
mais promissoras”, diz. Dr. Fernando J. S. Salas, Pesquisador do Instituto Biológico de  

São Paulo. FOTO: Fernando J. S. Salas.

De acordo com a ABBA (Associação Brasileira da 
Batata)  e o Pesquisador do IB/SP, as principais 
pragas que atingem a bataticultura são:   mosca 
branca (Bemisia tabaci) Biotipo B, mosca-mi-
nadora (Liriomyza huidobrensis), pulgões (Ma-
chrosiphum euprorbiae e Myzus persicae), tripes 
(Thrips palmi e Thrips tabaci), lagarta mede pal-
mo (Pseudoplusia includens) na parte aérea e a 
larva alfinete (D. speciosa) e traça (Phthorimaea 
operculella) na parte subterrânea, ou seja, que 
atingem diretamente o tubérculo.

A  ABBA  é uma associação composta por 
produtores, empresas parceiras e instituições 

de pesquisa e ensino que atuam em atividades 
relacionadas à Cadeia Brasileira da Batata, são 
cerca de 120 produtores que representam 50% 
de toda a produção nacional do tubérculo. 
O IB/SP  em conjunto com outros centros de 
pesquisa e produtores, têm desenvolvido 
trabalhos para a implantação do MIP em batatas 
em busca da consolidação da prática. No 
entanto, de acordo com Salas, “a resistência dos 
produtores na adesão de novas tecnologias no 
controle de pragas ainda é a maior dificuldade 
encontrada no setor. “Em inúmeros trabalhos 
desenvolvidos com estas parcerias conseguimos 
chegar a resultados como: identificar as plantas 

TRAÇA-DA-BATATA LARVA ALFINETE THRIPS

LAGARTA MEDE PALMO PULGÕES MOSCA-MINADORA MOSCA-BRANCA

https://promip.agr.br/manejo-integrado-de-pragas
http://www.abbabatatabrasileira.com.br/2008/capa.asp
http://www.abbabatatabrasileira.com.br/2008/capa.asp
http://www.biologico.sp.gov.br/
http://www.abbabatatabrasileira.com.br/2008/capa.asp
http://www.biologico.sp.gov.br/
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Trichogramma pretiosum

hospedeiras de vírus e insetos quando não se 
encontra a cultura em campo; a flutuação po-
pulacional de insetos vetores; caracterização de 
diversos fitovírus, inclusive a sua transmissão por 
semente; novas formas de transmissão em labo-
ratório; principais pragas, neste último caso des-
tacando a mosca branca Bemisia tabaci Biotipo 
B, mas já de prontidão para a chegada do Biotipo 
Q, detectado em 2014 no Sul do Brasil e importan-
te praga na Europa atuamente pois atualmente 
está deslocando o Biótipo B graças a sua gran-
de resistência aos neonicotinóides , o que causa 
grande preocupação”.

O presidente da  ABBA,  Natalino Shimoyama, 
aponta que a baixa adesão dos produtores ao 
Manejo Integrado de Pragas se dá pela falta de 
informações e resultados concretos. Segundo 
Shimoyama a ABBA tem como uma de suas prin-
cipais atividades proporcionar informações, po-
rém, em se tratando de MIP, a quantidade de in-
formações é pequena. Sem dúvida é fundamental 
desenvolver e introduzir o MIP em batata devido 
a necessidade de controle de diversas pragas. Em 
geral, a técnica não tem sido praticada na pro-
dução de batata devido a falta de pesquisas e de 
resultados práticos que sejam convincentes”, diz.

Para Salas, o MIP deve ser apresentado como 
uma alternativa ao uso indiscriminado de agro-
químicos, aliando novas metodologias e técnicas 
no controle de pragas e doenças, pois, além dos 
inconvenientes já conhecidos causados pelos 
agroquímicos, o grande número de aplicações 
também acarreta no aumento do custo da pro-

dução. “Um salto tecnológico e a quebra de pa-
radigmas se torna necessário para se dar início a 
sua implantação (MIP). Temos muitos trabalhos 
realizados e produzidos por escolas de agrono-
mia e institutos de pesquisa, mas de nada servem 
se não são divulgados em linguagem clara e dire-
ta aos produtores, por isto cabe aos especialistas 
a árdua tarefa de conciliar estes resultados divul-
gá-los e tentar aplicá-los em campo, era a antiga 
extensão, muito esquecida hoje em dia, graças a 
necessidade por produtividade dos pesquisado-
res para desta maneira poder pleitear a auxílios 
junto a agências de fomento”.

Segundo estudo publicado por pesquisadores 
da  Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária), um programa de MIP bem es-
truturado pode diminuir o custo com defensivos 
em até US$ 30,00 por hectare. “A implantação do 
MIP, além dos custos, os impactos ambientais, 
reduzindo a contaminação do meio ambiente 
e também os riscos à saúde humana, por isto, é 
de suma importância realizar este salto tecno-
lógico”, recomenda Salas.  O controle biológico 
aplicado é uma das estratégias que pode con-
tribuir para o sucesso de programas de MIP na 
cultura da batata. A  PROMIP  tem desenvolvido, 
em seus laboratórios de entomologia, produtos 
biológicos tais como o Trichogramma pretiosum 
(Trichomip P), microvespa utilizada para o contro-
le de ovos da traça-da-batatinha, P. operculella, e 
outras mariposas, como a falsa-medideira, Chry-
sodeixis includens,cujas lagartas causam perdas 
significativas nesta cultura.

http://www.abbabatatabrasileira.com.br/2008/capa.asp
http://www.abbabatatabrasileira.com.br/2008/revista.asp?id_REVCAT=12&id_REVCON=357
https://www.embrapa.br/
https://www.embrapa.br/
https://promip.agr.br/quem-somos
https://promip.agr.br/trichomip-p
https://promip.agr.br/trichomip-p
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CONTROLE DE FUNGUS 
GNATS EM VIVEIROS DE 
MUDAS PRÉ-BROTADAS 
(MPB)

CLIQUE AQUI 
E ASSISTA 
AO VÍDEO

A utilização de mudas pré-brotadas (MPB) nos 
plantios de cana tem sido cada vez mais utiliza-
da no país devido aos ganhos na produção de-
correntes de alguns fatores como, por exemplo, 
a homogeneidade do plantio, com padronização 
genética. As mudas produzidas nesse sistema 
são mantidas em ambientes protegidos (casas de 
vegetação) por aproximadamente 30 dias, pas-
sando posteriormente por um processo de acli-
matação a pleno sol, para então serem levadas a 
campo.

A presença da mosquinha fungus gnats, um Dip-

tera da família Sciaridae, durante o período em 

que as mudas permanecem em cultivo protegi-

do, tem sido cada vez mais constante, levando a 

perdas de até 80%. Os adultos desses insetos são 

pequenos, medindo aproximadamente 2 mm, de 

coloração escura e são atraídos por condições de 

alta umidade e matéria orgânica, condição comu-

mente encontrada em viveiros com utilização de 

substratos orgânicos para produção de mudas.

https://www.youtube.com/watch?v=g8vpma4VDqs
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CICLO DE VIDA

Mudas pré-brotadas (MPB) em casa de vegetação.

Mosquinha fungus gnats. Larva fungus gnats.

Ciclo de vida do fungus gnats.

Os ovos são depositados próximos às raízes das 
plantas, sendo que cada fêmea pode oviposi-
tar cerca de 150 ovos. As larvas, após a eclosão, 
se alimentam do sistema radicular, impedindo 
um bom desenvolvimento da planta. Essas são 
transparentes, com a cabeça preta, e todo ciclo 

larval dura em média 14 dias. O inseto depois 
passa pelo estágio de pupa que dura de 4 a 7 
dias, chegando novamente ao estágio adulto. Os 
adultos desses insetos também são importantes 
vetores de patógenos dentro dos ambientes de 
produção de mudas.

Os ovos são depositados próximos às raízes das 
plantas, sendo que cada fêmea pode oviposi-
tar cerca de 150 ovos. As larvas, após a eclosão, 
se alimentam do sistema radicular, impedindo 
um bom desenvolvimento da planta. Essas são 
transparentes, com a cabeça preta, e todo ciclo 
larval dura em média 14 dias. O inseto depois 
passa pelo estágio de pupa que dura de 4 a 7 
dias, chegando novamente ao estágio adulto. Os 
adultos desses insetos também são importantes 
vetores de patógenos dentro dos ambientes de 
produção de mudas.
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CONTROLE BIOLÓGICO

DRA. GRAZIELLE FURTADO MOREIRA 
PROMIP - CONCHAL/SP

Controle biológico com a utilização de ácaros predadores.

Ácaros predadores (Stratiolaelaps scimitus) se 
alimentando de larva do fungus gnats.

Monitoramento com a utilização de armadilhas adesivas amarelas.

 O monitoramento desses insetos, com a utiliza-
ção de armadilhas adesivas amarelas, é o primei-
ro passo para um programa de Manejo Integrado 
nos viveiros de MPB. A contagem semanal das ar-
madilhas permite estimar a população do inseto 
e determinar qual o momento correto para que 
as medidas de controle sejam tomadas. Alguns 
cuidados em relação a tratos culturais também 
devem ser tomados para evitar a multiplicação 
desses insetos. Um bom exemplo é evitar o acú-
mulo de matéria orgânica embaixo das bancadas.

Atualmente, o controle biológico, com a utiliza-
ção de ácaros predadores, tem sido o mais efi-
ciente no controle dessa praga. A espécie atual-
mente utilizada é o Stratiolaelaps scimitus, um 

Jovens e adultos desse predador buscam ativa-
mente e se alimentam das larvas da praga, que-
brando o seu ciclo. Os ácaros predadores tam-
bém conseguem se multiplicar nos ambientes de 
cultivo, além de conseguirem se manter nesses 
ambientes mesmo na ausência da praga, já que 
eles podem se alimentar de outros insetos, co-
lêmbolas, nematoides de vida livre, entre outros.

ácaro predador de solo, que pode ser utilizado 
desde a chegada das mudas nos viveiros, de ma-
neira preventiva, até em condições em que a pra-
ga já esteja presente.
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NEMATOIDES NA CULTURA 
DA CANA-DE-AÇÚCAR

MIP EXPERIENCE - VOL 4

CLIQUE AQUI 
E ASSISTA 
AO VÍDEO

A cana-de-açúcar é uma das principais culturas 
do mundo, representando grande importância 
econômica para países produtores. Entretanto, 
cerca de 80% da produção se concentra em ape-
nas dez países.

A cultura é uma das principais para economia 
brasileira. Sendo o Brasil o maior produtor e tam-
bém o primeiro do mundo na produção de açú-
car e etanol, conquistando cada vez mais o mer-
cado externo com o uso do biocombustível como 
alternativa energética. Responsável por mais da 
metade do açúcar comercializado no mundo, o 
país deve ter um aumento da produção de 3,25%, 
até 2018/19.

Entretanto, diferentes problemas fitossanitários 
podem ocorrer e causar danos significativos a 

cultura, acarretando perda em sua produção. 
Dentre esses problemas, os nematoides estão 
entre as mais comuns e impactantes na cultura.

No Brasil, três espécies de nematoides têm des-
taque na cultura de cana-de-açúcar, devido aos 
danos que causam à cultura:  Meloidogyne ja-
vanica,  M. incognita  e  Pratylenchus zeae. Cada 
uma dessas espécies apresenta diferentes graus 
de infestação e severidade de danos à cultura e 
são responsáveis por reduzir a produtividade dos 
canaviais em cerca de 10%, podendo chegar até 
a 50%.

Os sintomas causados por fitoparasitas são de 
difícil percepção durante o desenvolvimento da 
cana, porém as irregularidades na lavoura podem 
indicar a presença de nematoides. Na cultura, os 

https://www.youtube.com/watch?v=EkpkzDBk84E
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Os nematoides das galhas são endoparasitas 
sedentários com ciclo de vida constituído pela 
fase de ovo, quatro juvenis (J1, J2, J3, J4) e adulto. 
A penetração dos nematoides das galhas é rápi-
da e ocorre próxima ao ápice radicular, mas pode 
ocorrer em outros locais. Após a penetração na 
raiz, os J2 migram intercelularmente no córtex na 
região de diferenciação celular. Ao estabelecer o 
sítio de alimentação, os J2 sofrem algumas mu-

sintomas da presença de nematoides são rebolei-
ras de plantas menores e cloróticas, murchas nas 
horas mais quentes do dia, plantas menos pro-
dutivas, entre outras de porte e coloração apa-
rentemente normais. Os sintomas na parte aérea 
significam que os nematoides estão atacando as 

raízes, de onde retiram nutrientes e introduzem 
toxinas, resultando em deformações ou necrosa-
mento. Como resultado, as raízes se tornam pou-
co desenvolvidas, pobres em radicelas, com defi-
ciência de nutrientes, ficando impossibilitadas de 
realizar normalmente suas funções.

NEMATOIDES DAS GALHAS

Área de produção de cana-de-açúcar.

Ciclo de vida dos nematoides. Fonte: Patrícia Milano em Torres et al. (2008).008)

danças morfológicas. Durante o desenvolvimen-
to, os juvenis gradualmente assumem um for-
mato salsichóide e sofrem três ecdises. A última 
ecdise, o macho, se apresenta como um nematoi-
de longo e filiforme dentro da cutícula do quarto 
estádio juvenil (J4), retida como revestimento. A 
fêmea adulta, no início, mantém o mesmo forma-
to do último estádio juvenil, mas aumenta quan-
do madura e torna-se piriforme.

NEMATOIDES NA CULTURA DA CANA-DE-AÇÚCAR
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Juvenil de Meloidogyne. Fêmea de Pratylenchus.

Sistema radicular pobre devido ao ataque de Meloidogyne.

Os nematoides-das-lesões estão distribuídos em 
grande parte das regiões produtoras de cana-
-de-açúcar e quando em alta densidade popula-
cional, podem comprometer o desenvolvimento 
vegetal, em função dos danos causados às raízes 
parasitadas, levando a reduções expressivas na 
produtividade.

Se trata de é um endoparasita migrador, que 
apresenta grande mobilidade e se alimenta de 
células do córtex das raízes.  As lesões radiculares, 
que são os sintomas típicos causados pelos ne-
matoides são o resultado da coalescência das ga-

NEMATOIDES DAS LESÕES RADICULARES

DANOS E SINTOMAS

lerias produzidas por vários nematoides. Diferen-

temente de algumas espécies de nematoides, os 

juvenis de segundo estádio (J2), os quais eclodem 

do ovo, bem como os de terceiro e quarto está-

dios e as fêmeas são vermiformes e moveis, dife-

rentes entre si apenas pelo tamanho. Com a últi-

ma troca de cutícula, o juvenil de quarto estádio 

se torna uma fêmea, como tal processo ocorre no 

interior das raízes, esse nematoide é tipicamente 

um nematoide endoparasita. As fêmeas depo-

sitam seus ovos isoladamente ou em grupos no 

solo ou nas raízes.

O ataque de nematoides à cana-de-açúcar ocorre 
no sistema radicular, de onde extraem nutrientes 
para seu crescimento e desenvolvimento e para 
isso injetam toxinas nas células radiculares, re-
sultando em deformações ou necrosamento. Em 
consequência do ataque dos nematoides, as raí-
zes tornam-se pobres em radicelas e incapazes 
de absorver a água e os nutrientes necessários 
ao adequado desenvolvimento das plantas que 
assim ficam menores, raquíticas, cloróticas e me-
nos produtivas. Como sintomas reflexos na parte 
aérea, são observadas reboleiras de plantas me-
nores e cloróticas.

No caso de espécies do gênero Meloidogyne, os 
nematoides penetram nas raízes das plantas e 
estimulam o aumento do número e do tamanho 
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das suas células. Isso ocorre particularmente nas 
raízes invadidas pelos juvenis de segundo estádio 
(J2), formando desta maneira as galhas. No caso 
da cultura da cana-de-açúcar é comum a não for-
mação de galhas do sistema radicular.

Espécies do gênero Pratylenchus, invadem o pa-
rênquima cortical e produzem extensas áreas ne-
cróticas provocando o escurecimento das raízes 
que se destaca quando ocorre densidade alta do 
patógeno, resultando em menor desenvolvimen-
to da parte aérea.

Sua ação direta é a destruição mecânica das célu-
las durante a migração, resultando em lesão ne-
crótica na raiz e a injeção de secreções esofagia-
nas tóxicas, causando redução no crescimento 
da planta. Além disso, estas lesões podem servir 
de porta de entrada para outros microrganismos 
presentes no solo com aumento do grau de de-
preciação dos tubérculos para comercialização.

Os danos causados pelos nematoides varia em 
função do nível populacional dos parasitos, do 
tipo de solo e da variedade cultivada, sendo 
que  M. javanica  e  P. zeae  causam, em média, 
cerca de 20 a 30% de redução de produtividade 
e  M. incognita  pode ocasionar perdas maiores, 
ao redor de 40 %. Em casos de variedades muito 
suscetíveis e níveis populacionais muito altos, 
as perdas provocadas por nematoides podem 
chegar a 50 % da produtividade.

Raízes necrosadas causadas por Pratylenchus.

AMOSTRAGEM

O correto diagnóstico da espécie de nematoide 
envolvida é feito pela análise de amostras de solo 
e raízes em laboratório especializado, visando co-
nhecer as densidades populacionais destes orga-
nismos no solo, na fase de pré-plantio e em fases 
posteriores de desenvolvimento da cultura. Com 
isso, pode-se preventivamente reduzir os prejuí-
zos, antes do plantio, bem como amenizar as per-
das em caso do nematoide já estar instalado na 
lavoura.

A coleta de amostras deve ser feita preferencial-

mente em época chuvosa, coletando solo e raiz 
da rizosfera de pelo menos 10 touceiras de cana 
por talhão homogêneo de até 10 há para a for-
mação de uma amostra composta (Figura 4). É 
recomendável que talhões maiores que 10 ha se-
jam subdivididos, para que a amostra composta 
não represente área superior a esta. A amostra-
gem pode ser realizada em cana planta como em 
soqueiras.

Em áreas a serem reformadas, a amostragem 
pode ser realizada de dezembro a março, antes 

Coleta de solo e touceira para análise nematológica.

14
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DRA. ADRIANA APARECIDA GABIA 
PROMIP - CONCHAL/SP

MANEJO INTEGRADO DE NEMATOIDES

do último corte, adotando-se o mesmo critério 
citado anteriormente. Em área sem plantas, com 
solo já preparado, a amostragem pode ser reali-
zada plantando uma variedade suscetível, conhe-
cida como planta isca (de preferência entre se-
tembro e dezembro) de modo que a planta possa 
vegetar e se desenvolver por um período superior 
a 60 dias. Antes do plantio da cultura definitiva na 
área, as “iscas” devem ser arrancadas para com-
por a amostra a ser analisada.

Durante a coleta em campo, as amostras devem 
ser mantidas na sombra, de preferência em cai-

xas de isopor. A remessa ao laboratório deve ser 
feita o mais rapidamente possível, porém, se for 
necessário aguardar alguns dias (4 a 5) para o en-
vio das amostras ao laboratório, elas podem ser 
mantidas em sala fresca, longe da luz direta do 
sol.

O laboratório de Nematologia da Promip, oferece 
serviço especializado na área de análise de solo 
e raiz para identificação e quantificação de ne-
matoides parasitos de planta. Essa análise é im-
prescindível para que se possa adotar a melhor 
estratégia de manejo desses organismos.

De forma geral, o controle de nematoides não é 
uma tarefa fácil, necessitando da adoção de um 
conjunto de medidas de controle. Na visão atual 
de manejo integrado de nematoides o uso do ter-
mo “controle” vem sendo gradativamente substi-
tuído pelos termos “convivência e adequação de 
cultivo”, nos quais não se pensa mais em eliminar 
o patógeno, e sim reduzir suas populações a ní-
veis abaixo dos níveis de dano econômico.

O objetivo é reunir as diferentes estratégias e fo-
cos de ação das melhores medidas de controle 
até o presente, estudadas de forma individual, e 
aplicá-las em um contexto produtivo real. Assim, 
os diversos métodos de controle trabalhados em 
conjunto resultaram em maior produção e quali-
dade do produto final.

Dentre as medidas de controle, o uso de varieda-
des resistentes a nematoides é a mais desejada, 

por não implicar custos ao produtor e riscos ao 
ambiente, pois a variedade resistente pode ser 
plantada em áreas infestadas por nematoide, 
sem a necessidade de outras medidas de contro-
le. No entanto, não há variedades comerciais re-
sistentes às espécies importantes para a cultura 
(M. javanica, M. incognita ou P. zeae).

Dada a ausência de variedades comerciais resis-
tentes a uma ou a mais espécie de nematoides, 
o manejo de áreas infestadas, tem se baseado 
principalmente no uso de nematicidas químicos/
biológicos aplicados no plantio e/ou nas soquei-
ras. Atualmente temos vários nematicidas regis-
trados para a cultura, com formulações liquidas 
ou granuladas.

Aplicação de nematicida na cultura da cana-de-açúcar.

15
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VIRA-CABEÇA NA  
CULTURA DO TOMATEIRO

CLIQUE AQUI 
E ASSISTA 
AO VÍDEO

A doença conhecida popularmente como vira-
-cabeça do tomateiro é causada por um comple-
xo viral constituído por 18 espécies pertencentes 
a Familia Tospoviridae  e Gênero  Orthotospovi-

rus. O primeiro relato da doença, em tomateiro 
no Brasil, ocorreu em 1936 e a partir de então se 
disseminou rapidamente para as demais regiões 
produtoras. No ano de 1942 foram relatadas que-

MIP EXPERIENCE - VOL 4

https://www.youtube.com/watch?v=qIPSKCldi34
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bras significativas na produção de tomate devido 
principalmente a falta de cultivares resistentes a 
doença. Pelo menos quatro espécies virais ocor-
rem naturalmente em tomateiro no país: tomato 
spotted wilt tospovirus (TSWV), groundnut rin-
gspot orthotospovirus (GRSV), tomato chlorotic 
spot orthotospovirus (TCSV) e Chrysanthemum 
stem necrosis orthotospovirus (CSNV).

Com o intuito de conter o avanço da doença ado-
tou-se como método de controle a aplicação in-
tensiva de inseticidas para reduzir a população 

de tripes, que de alguma forma, obteve duran-

te muitos anos, resultados positivos no controle 

das epidemias de vira-cabeça. Porém, na década 

de 1980, devido à explosão populacional e dis-

seminação mundial de  Frankliniella occidenta-

lis (espécie de tripes), foi constatada a reemer-

gencia do vira-cabeça que se tornou uma das 

doenças mais importantes da olericultura mun-

dial. Fazendo com que essa doença, antes restrita 

a regiões tropicais e subtropicais, passasse a ser 

relatada, também, em regiões temperadas.

Gênero Frankliniella. Gênero Thrips.

Distribuição das 
espécies de Thrips.

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

O vira-cabeça é relatado em todas as áreas de 
cultivo de tomate no Brasil, principalmente nos 
Estados de São Paulo, Minas Gerais, Pernambu-
co além do Distrito Federal. Porém, a distribuição 
geográfica das espécies virais, que causam o vira-
-cabeça, é irregular pois dependerá diretamente 
das espécies de tripes frequentes e da vegetação 
nativa de cada local.
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Ciclo de vida do Thrips.

Anéis cloróticos em fruto maduro.

SINTOMAS E DANOS NO TOMATE

TRANSMISSÃO

No Brasil, ocorrem naturalmente 520 espécies de 
tripes, em solanáceas, porém somente  Frankli-
niella occidentalis, F. schultzei e Thrips tabaci são 
descritas como vetoras de orthotospovirus. A 
transmissão é do tipo persistente circulativa pro-
pagativa, ou seja, as partículas virais, após serem 
adquiridas através da alimentação do tripes em 
uma planta infectada, circulam e se replicam no 
interior do vetor. Uma vez adquirido o vírus, os 

tripes são capazes de transmiti-lo durante toda a 

vida. Porém o tripes só será capaz de transmitir o 

vírus, caso o primeiro contato com as partículas 

virais ocorra durante os dois primeiros instares 

de desenvolvimento larval do inseto. Por outro 

lado, os tripes que se alimentem de plantas in-

fectadas já na fase adulta não são capazes de 

transmitir o vírus.

As plantas podem ser infectadas pelos vírus em 
qualquer estádio de desenvolvimento. Porém, 
quando infectadas precocemente em viveiros ou 
nos primeiros estádios de desenvolvimento da 
cultura no campo as plantas podem apresentar 
sintomas de mosaico, anéis cloróticos e necró-
ticos, deformação, arroxeamento e/ou bronzea-
mento foliar além de necrose da folha e hastes, 
nanismo e consequentemente murcha e morte 
da planta que pode acarretar perdas que variam 
de 80% a 100%. Devido seu principal sintoma de 
encurvamento do ponteiro da planta para baixo 
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MANEJO

Algumas espécies de orthotospovirus têm ampla 
gama de hospedeiros podendo infectar mais de 
90 famílias botânicas, como no caso de TSWV. 
Além disso, solanáceas e asteraceas, tanto da 
vegetação espontânea como também de espé-
cies cultivadas, podem atuar como reservatório 
dos vírus, além de serem colonizadas pelos tripes 
que apresentam hábitos polífagos. Esses fatores, 
aliadas as condições ambientais que favorecem 
a manutenção das fontes de inóculo e altas po-
pulações de tripes no campo, muitas vezes invia-
biliza o uso de inseticidas. Assim, a utilização de 
variedades resistentes é a maneira mais eficaz de 
controle.

Porém, na ausência de variedades de tomate re-
sistentes ao vírus, é recomendado a eliminação 

de restos culturais, evasão de áreas com alta po-
pulação de tripes e evitar áreas com alta infesta-
ção de plantas da vegetação espontânea são prá-
ticas recomendadas para manejo da doença. O 
uso de preventivo de inseticidas, recomendados 
para a cultura, também pode surtir efeitos posi-
tivos para o manejo da doença no campo. Vale 
ressaltar que devido a complexidade do controle 
da doença, além da escolha adequada de varie-
dades resistentes, o manejo integrado é funda-
mental para que se obtenha uma maior produti-
vidade do tomate.

DRA. LEILANE KARAM RODRIGUES 
PROMIP - CONCHAL/SP

Anéis necróticos no caule.

Manejo cultural do tomate.

a doença ficou popularmente conhecida como 
vira-cabeça. No caso de infecções tardias as plan-
tas podem desenvolver frutos menores, defor-
mados e com anéis cloróticos e/ou necróticos. 
Porém, os sintomas podem variar em função da 
espécie do vírus, cultivar, idade em que a planta 
foi infectada e condições climáticas. Vale ressal-
tar que os maiores surtos de vira-cabeça ocorrem 
nos meses mais quentes e secos do ano devido a 
uma maior população de tripes nessa época.
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MANEJO INTEGRADO DA 
SPODOPTERA FRUGIPERDA 
NO MILHO

MIP EXPERIENCE - VOL 4

CLIQUE AQUI 
E ASSISTA 
AO VÍDEO

A lagarta do cartucho do milho, Spodoptera fru-

giperda é considerada a mais importante praga 

da cultura no Brasil, devido aos elevados prejuízos 

econômicos, rápido desenvolvimento e a grande 

diversidade de hospedeiros, possibilitando assim 

sua rápida disseminação e multiplicação.

A praga está distribuída pelo continente Ameri-
cano, em especial nas regiões de maior tempe-
ratura, e em diferentes países da África. Foi regis-
trada também na Ásia, na Índia, e recentemente 
formalizada sua ocorrência na China. No Brasil, a 
praga pode ser encontrada em todas as regiões 
produtoras de milho.

https://www.youtube.com/watch?v=Q1-BSNIwWSo
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MILHO ARROZ TOMATE TRIGO

Principais culturas atacadas pela Spodoptera frugiperda.

Ciclo de vida Spodoptera frugiperda.

A lagarta do cartucho do milho é uma espécie 
polífaga, atacando cerca de 100 espécies vege-
tais, como milho, trigo, arroz, soja, feijão, algodão, 
tomate, entre outras. Esta grande diversidade 
de plantas hospedeiras, associada ao seu rápido 
desenvolvimento e elevado potencial de oca-
sionar prejuízos econômicos faz da  S. frugiper-
da  uma das mais importantes espécies pragas 
na agricultura.

A praga apresenta desenvolvimento completo, 

ou seja, durante seu ciclo de vida passa por qua-

tro fases distintas de desenvolvimento, sendo 

estas: ovos; lagartas; pupas e adultos. Os danos 

econômicos são ocasionados pelas lagartas e os 

adultos são os responsáveis pelo acasalamento, 

realização das posturas e consequente dissemi-

nação dos insetos nas lavouras.

Os adultos são mariposas e após o acasalamen-
to, normalmente no período noturno, as fêmeas 
realizam a postura nas folhas de milho. Os adul-
tos apresentam uma longevidade de cerca de 10 
a 12 dias e além do acasalamento e oviposição são 
responsáveis diretos pela disseminação da praga 
em maiores distâncias. Segundo a literatura, 
geralmente a capacidade de dispersão dos 
adultos encontra-se num raio de 200m, porém, 
estudos têm demonstrado o potencial de vôo de 
cerca de 800m.

Após um período de 3 a 5 dias, de acordo com a 
temperatura do ambiente, nascem (eclodem) as 
lagartas que irão iniciar a alimentação nas folhas 
do milho. Inicialmente, as lagartas são de tama-
nho reduzido e, durante a alimentação, fazem a 
raspagem nas folhas, sintoma este muito caracte-
rístico do ataque da praga na lavoura. Com o pas-
sar do tempo e seu maior desenvolvimento, estas 
aumentam de tamanho e iniciam a perfuração 
das folhas de milho e se direcionam para a região 
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do cartucho das plantas, sendo seu local preferi-
do para o desenvolvimento e abrigo. Esta fase lar-
val dura em média de 14 a 22 dias. Ao término do 
desenvolvimento, as lagartas se transformam em 
pupas, e com cerca de 7 a 13 dias, darão origem a 
novos adultos e o ciclo se reinicia.

Os danos da praga na cultura, especialmente 
quando ocorridos no início do desenvolvimento 
das plantas e, em especial, quando atingem a 
região do cartucho, podem apresentar elevados 

prejuízos econômicos, que segundo a literatura, 

podem variar de 20 a 60% de redução da pro-

dutividade agrícola.  Além dos danos nas folhas, 

a  S. frugiperda  pode atacar também a espiga 

da planta. Em regiões onde o cultivo de plantas 

hospedeiras se sucedem, lagartas maiores, em 

estágio avançado de desenvolvimento, podem 

migrar para plantações vizinhas em estágio inicial 

de crescimento, e ocasionar o corte e morte de 

plantas jovens.

A lagarta de Spodoptera frugiperda.

Trichogramma parasitando ovos de Spodoptera frugiperda.

O MANEJO INTEGRADO DA LAGARTA-DO-CARTUCHO DO MILHO

Para o correto manejo integrado da lagarta-do-
-cartucho do milho, é fundamental que o agri-
cultor inicie com o adequado monitoramento da 
lavoura, visando determinar o nível populacional 
da praga e o correto momento para adoção das 
medidas de controle disponíveis.

Entre as diferentes estratégias para o controle 
de Spodoptera frugiperda no milho, destaca-se a 
possibilidade da adoção dos métodos de controle 
químico; do uso de plantas geneticamente 
modificadas (expressando proteínas Bt) e do con-
trole biológico, este último com a adoção de dife-
rentes inimigos naturais, como o parasitoide de 
ovos Trichogramma e o Baculovírus Spodoptera, 
biopesticida para o uso no controle de lagartas da 
praga. A associação destes dois inimigos naturais 
no controle da praga tem apresentado expressivo 
aumento na demanda pelos produtores, auxilian-
do em muito no MIP da cultura do milho.
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Bioensaios em laboratório.

Em relação a adoção do controle químico de  S. 
frugiperda é essencial a escolha e utilização de 
inseticidas seletivos aos inimigos naturais, bem 
como se atentar para a eficiência na decisão 
do momento e da tecnologia de aplicação do 
produto químico, garantindo que a pulverização 
da lavoura permita a efetiva redução da 
população da praga. Em casos de alta infestação 
e falhas quanto ao monitoramento e aplicação 
do produto químico, e em especial, nas situações 
em que a praga encontra-se alojada na região do 
cartucho das plantas, menores índices de eficiên-
cia de controle poderão ser observados. Neste 
sentido a adoção conjunta do uso de inseticidas 
químicos com o cultivo de plantas geneticamen-
te modificadas, as plantas Bt, apresentam uma 
melhora na eficiência de controle e redução dos 
danos acarretados pela praga.

Dentro do contexto de MIP, a cultura do milho 
tem demonstrado a importância desta adoção 
de diferentes ferramentas para o controle de pra-
gas, e neste sentido, o aumento considerável do 
uso do controle biológico de S. frugiperda, com a 
adoção do parasitoide de ovos Trichogramma e 
da pulverização do Baculovirus Spodoptera tem 
destacado a mudança do panorama do controle 
de pragas ocorrido nas ultimas décadas no Brasil, 
com a importante participação e comercialização 

dos produtos biológicos em grandes áreas 
cultivadas com culturas de grande interesse 
econômico ao país.

Desta maneira, os produtores possuem duas 
eficientes alternativas de agentes de controle 
biológico, sendo a liberação de Trichogramma 
direcionada ao controle da fase de ovos da lagar-
ta-do-cartucho, e a pulverização do Baculovírus 
Spodoptera para o combate de lagartas.

A associação destes métodos de controle tem se 
destacado como o pilar para o MIP da lagarta-do-
-cartucho no milho e garantido aos produtores a 
manutenção do potencial produtivo de suas va-
riedades cultivadas e de seu manejo agronômico 
adotado.

As pesquisas e o desenvolvimento de novas tec-
nologias e produtos comerciais na PROMIP con-
tinuam, e a vasta experiência da empresa, aliado 
ao seu DNA de inovação, reforçam o comprome-
timento e o engajamento do time da PROMIP, 
não só com o MIP, mas com a agricultura e os 
agricultores no Brasil.

DR. MÁRCIO TAVARES 
PROMIP - CONCHAL/SP
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