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EDITORIAL

VIVENCIANDO O
MIP EXPERIENCE
Chegamos ao fim de 2020, um ano que foi extremamente desafiador para todos. Apesar dos
riscos da pandemia, a agricultura não parou e os
alimentos continuam a ser entregues pelos produtores rurais e empresas agrícolas, na quantidade necessária para abastecer as gôndolas do
varejo em boa parte do território nacional. Mais
uma vez o agronegócio destacou-se em meio aos
demais setores de nossa economia, dando sua
significativa contribuição ao PIB do país, mesmo
diante dos percalços enfrentados esse ano.

Estamos vivendo um momento de engajamento de toda a sociedade em prol da saúde e não é
diferente no campo. Cada vez mais, os agricultores desejam produzir alimentos de forma segura,
sustentável e saudável, não somente para obter
melhores resultados econômicos, mas acima de
tudo para atender uma demanda crescente, e
cada vez mais exigente, que vem de todos nós
consumidores. Para isso, o produtor rural precisa
planejar muito bem e organizar todas as táticas
e estratégias de manejo antes mesmo de iniciar
3
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a implantação das culturas em campo. Com as
ferramentas afiadas e o plano de ação pronto, o
agricultor deve partir para a execução. Nesta etapa é importante ficar atento aos desafios do dia
a dia e estar pronto para agir de maneira rápida,
quando necessário. A capacitação e a transferência do conhecimento são fundamentais para que
diante de todas as possíveis intempéries, os resultados alcançados no final do dia compensem
todo o esforço realizado em campo.

primeiro módulo demonstrativo MIP EXPERIENCE, adotando a cultura do tomate como pedra
fundamental deste programa. Durante sete meses, em uma área de 10.000 m2, conduzimos o
cultivo desta hortaliça em três sistemas de produção: sistema convencional, baseado no uso
exclusivo do controle químico para o manejo de
pragas e doenças, sistema de manejo integrado
e o sistema biológico. Mesmo diante dos desafios
impostos em 2020, resolvemos colocar em prática o programa que idealizamos em 2018, para
dar a nossa contribuição ativa ao agricultor, pois
acreditamos que o produtor rural é o visionário
que dá o tom das inovações no campo.

Com intuito de contribuir com a difusão do conhecimento de modo prático, a PROMIP idealizou no final de 2018 o MIP EXPERIENCE, um hub
de inovações e tecnologias de baixo impacto
ambiental voltadas para o manejo integrado de
pragas e doenças. A Plataforma começou a ser
concretizada em meados de 2019, e um dos marcos para o seu lançamento foi a publicação do
primeiro número da revista digital do programa,
com matérias exclusivas redigidas por alguns dos
pesquisadores da empresa e consultores do setor,
como Luiz Geraldo de Carvalho Santos (in memoriam), engenheiro agrônomo e sócio gerente da
Ensistec academia, profissional extremamente
competente na área de produção sustentável de
hortaliças, que infelizmente nos deixou em 2020.

É com imensa satisfação que reunimos neste
sétimo número da revista digital MIP EXPERIENCE
alguns dos desafios, oportunidades e avanços
encontrados durante a execução do primeiro
módulo do programa. Além das matérias e
artigos exclusivos elaborados e redigidos por
alguns de nossos pesquisadores, a partir de suas
experiências práticas de campo, o leitor também
encontrará contribuições dos nossos parceiros,
os quais nos apoiaram ativamente durante a execução desta primeira experiência, da produção
à entrega ao varejo. Convido a todos que continuem acompanhando nossas postagens e publicações periódicas. Boa leitura a todos e seguimos
em frente!

Transformar os conceitos técnicos e científicos e
levá-los até a prática no campo, sempre foi um
dos pilares e anseios da plataforma MIP EXPERIENCE. Diante disso, em março desse ano colocamos nossas mãos na massa e instalamos no
Centro de Inovações PROMIP em Conchal-SP o

DR. MARCELO POLETTI
CEO E FUNDADOR - PROMIP
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O primeiro módulo
de tomate
A cultura do tomate é uma das mais importantes do Brasil, sendo que em 2.019 a área cultivada
com tomate de mesa alcançou uma área de 24
mil ha, a produção estimada chegou a 1,9 milhões
de toneladas, o que gerou um valor de venda de
R$3,5 bilhões. A área de cultivo dessa hortaliça
está distribuída em cerca 4.000 municípios agregados principalmente nos Estados das Regiões
Sudeste e Nordeste (71% de toda a produção nacional). Além disso, foi estimado que o tomate
tutorado foi cultivo em mais de 44 mil estabelecimentos familiares e empresariais. Esses números só ressaltam a importância econômica e
social da cultura.

Porém, o sistema produtivo do tomate exige
cuidados intensos e específicos uma vez que é
acometido por diversas pragas como traça-do-tomateiro, broca-pequena, broca-grande, tripes,
mosca-branca, larva-minadora, ácaros, pulgões
entre outras e doenças como murcha-de-fusarium, mancha-de-estenfílio, murcha-de-verticílio,
pinta-preta, requeima, septoriose, mancha-bacteriana, pinta-preta, talo-oco, podridão mole dos
frutos, cancro-bacteriano, vira-cabeça e geminivírus, nematoides. O principal método de controle de pragas e doenças adotado pelo produtor é
por meio da utilização de agrotóxicos (inseticidas, acaricidas, fungicidas, bactericidas e nema5
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MIP, como o próprio nome indica, foram integrados, de forma harmoniosa, o uso de agrotóxicos
e o uso de controle biológico aplicado de pragas
e doenças, de forma que houvesse um controle
mais eficiente. No tratamento MIP houve uma
necessidade de buscar agrotóxicos compatíveis
com os produtos biológicos que foram utilizados
no projeto. Essa compatibilidade poderia ser fisiológica ou temporal. Já o tratamento Biológi-

ticidas) e muitas vezes o uso inadequado desses
agrotóxicos podem acarretar diversos problemas
como resíduos de agrotóxicos nos frutos, contaminação ambiental, intoxicação dos trabalhadores e de resistência de pragas a pesticidas. Por
outro lado, se essas pragas e doenças não forem
devidamente manejados o produtor pode amargar prejuízos que podem comprometer até mesmo a permanência na atividade.

co contou apenas com a utilização de produtos
biológicos (fungos, bactérias, predadores e parasitoides) e agrotóxicos permitidos na agricultura
orgânica (como hidróxido de cobre e espinosade)
para controle de pragas e doenças, porém o tratamento Biológico não pode ser considerado um
sistema orgânico de produção, uma vez lançou
uso de adubos minerais e herbicidas. Cada sistema de produção (“tratamento”) ocupou uma área
3.330 m² e as recomendações de tratos culturais
e de produtos, sempre foi realizada por um corpo
técnico composto por engenheiros agrônomos,
entomologistas, fitopatologistas, nematologistas,
acarolistas e especialistas em controle biológico
aplicado e manejo integrado de pragas.

O Projeto MIP-EXPERIENCE foi concebido com
o objetivo levar ao produtor ferramentas de manejo de pragas e doenças tecnicamente adequadas, que permitam produzir de forma economicamente viável, ambientalmente correta e
principalmente, levar ao consumidor produtos
de qualidade e seguros. Dentro desse conceito,
foi instalado no Centro de Inovação Promip um
campo demonstrativo com o objetivo de avaliar
três diferentes sistemas de produção de tomate.
O primeiro consistiu em um sistema que fez o
uso exclusivo de produtos químicos, denominado de tratamento Convencional. O segundo sistema foi denominado MIP e o terceiro sistema foi
denominado Biológico. Em todos os tratamentos
foi realizado o monitoramento de pragas e doenças e as intervenções foram realizadas somente
quando se alcançou o nível de controle verificado
para determinada praga ou doença. Além disso,
todos os produtos utilizados constavam na grade de recomendação para a cultura do tomate e
foram utilizados dentro das especificações dadas
pelo fabricante.

O preparo do solo foi iniciado na primeira semana
de março de 2020 com a fosfatagem e potassagem do solo. Esse processo foi feito com uma encanteradeira que revolveu o solo a uma profundidade de 0,5-0,7m de profundidade e na largura
de 0,5 m. O equipamento realizava ao mesmo
tempo a adubação de base. Essa encanteradeira
permitiu que fosse realizado o preparo mínimo
do solo, o que manteve a cobertura morta nas
entre linhas, importante para manter a umidade
do solo, bem como evitar o desenvolvimento de
plantas daninhas.

O tratamento Convencional contou somente
com a utilização de defensivos químicos para o
controle de pragas e doenças. No tratamento

Sistema mínimo de preparo dos canteiros
6

As mudas de tomate foram plantadas no dia 23 e
24 de abril e a variedade utilizada foi o BS II0020
da empresa Blue Seeds, foi utilizado um espaçamento de 1,55 m entre linhas e 0,5 m entre plantas, o sistema de condução utilizado foi o vertical
com fitilhos com duas hastes por planta. Foi utilizado um sistema de fertirrigação localizado com
cinta gotejadora e a lâmina de água necessária foi
obtida por meio de um sistema de tensiômetros

iniciais foram realizadas com pulverizador costal
e posteriormente, foi utilizado um pulverizador
tratorizado. A colheita foi iniciada em 17 de julho
de 2020 e se estendeu até 14 de setembro de 2020
(e era realizada duas a três vezes na semana. Vale
ressaltar que os demais manejos intrínsecos da
cultura (desbrota, fertirrigação, amarrio, capina e
colheita) foram idênticos nos três tratamentos.

instalados ao longo da cultura. As pulverizações

Sistema de condução vertical com duas hastes

Sistema de fertirrigação com cinta gotejadora.

Sistema de pulverização.
7

MIP EXPERIENCE - VOL 7

Colheita dos frutos

Em cada tratamento, os frutos colhidos eram separados pelo diâmetro (1A: entre 60 e 80 mm e
2A: maior que 80 mm), pela cor, pela presença de
danos ocasionados por pragas e doenças, por danos físicos e por danos fisiológicos.

biológico houve uma limitação de produtos de

Em relação a produção total de frutos e total de
frutos comercializáveis, os tratamentos Convencional e MIP foram superiores ao tratamento
Biológico. Esse fato ocorreu, pois no tratamento

dução total e no total de frutos comercializáveis

controle biológico de pragas e doenças. Dessa
forma o manejo adequado de pragas e doenças
foi afetado. Os tratamentos MIP e Convencional
apresentaram resultados próximos, tanto na pro(Gráfico 1), porém o tratamento MIP apresentou
uma leve superioridade em relação ao total de
frutos comercializáveis.

Gráfico 1. Produção total e produção de frutos comercializáveis (kg) nos tratamentos Biológico, MIP e Convencional.

A maior quantidade de frutos para descarte no
tratamento Biológico pode ser explicada pelo
fato desse tratamento ter um número menor de
produtos biológicos destinados, principalmente,
para o manejo de doenças. Esse fato ocasionou

uma maior incidência de doenças no tratamento
Biológico, o que acarretou numa maior incidência de doenças, causando perdas e problemas fisiológicos nos frutos.
8

Gráfico 2. Porcentagem de frutos comercializáveis, frutos brocados, frutos para descarte e frutos não colhidos.

A classificação dos frutos também é importante, pois os frutos maiores apresentam um valor
maior de comercialização. O tomate pode ser
classificado pelo seu diâmetro “equatorial” do
fruto (Gráfico 3). Nesse caso, o fruto é classificado
como AA (fruto com diâmetro superiora 80 mm,

A (fruto com diâmetro entre 60 mm a 80 mm e
o Extra (fruto com diâmetro inferior a 60 mm). Os
três tratamentos apresentaram valores próximos,
porem o tratamento MIP apresentou uma proporção de 2A levemente superior aos tratamentos Biológico e Convenciona.

Gráfico 3. Porcentagem de frutos 1A e 2A nos tratamentos Biológico, MIP e Convencional.
Os tratamentos MIP e Convencional apresentaram valores similares em todas as avaliações
realizadas, porem o tratamento MIP fez uso da
integração do manejo biológico aplicado com o
uso de agrotóxicos, acarretando numa consistente redução no uso de agrotóxicos. Essa tendência na redução do uso de agrotóxicos pode trazer
benefícios imediatos como menor risco de intoxicação dos trabalhadores, menor risco de contaminação ambiental, melhor manejo da cultura,
pois muitos produtos biológicos têm período de
reentrada na cultura antecipados em função da
natureza dos insumos biológicos, bem como um
melhor manejo da colheita, pois muitos produtos

não apresentam período de carência. Esses fatos
colaboram para o produtor, que implementa a
utilização no MIP na sua cultura, tenha um produto de qualidade que venha atender as novas
demandas dos consumidores por alimentos seguros em toda sua plenitude. Além de produzir
um alimento seguro, o produtor pode ter vantagens econômicas, uma vez que o custo de produção pode ser menor e ao mesmo tempo, ele pode
ter uma melhor colocação do seu produto num
mercado altamente competitivo
DR. ROBERTO HIROYUKI KONNO
ENGENHEIRO AGRÔNOMO - PROMIP
9
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MIP EXPERIENCE:
Polinizadores
A tomateiro apresenta flores hermafrodita e au-

No Projeto MIP-EXPERIENCE módulo tomate foi
avaliado a diversidade de abelhas visitantes nos
três tratamentos bem como a quantidade de
flores que receberam a visita de polinizadores. A
diversidade e a abundância de espécies de abelhas que visitavam as flores do tomateiro foram
avaliadas durante o período de florescimento da
cultura. Para tanto, a cada cinco minutos, todas
as abelhas que visitavam as flores foram coletadas com o auxílio de um puçá, identificadas e liberadas. Esse procedimento foi realizado nos três
tratamentos e teve a duração de 30 minutos em
cada tratamento.

togâmicas, porém polinização também pode ser
realizada por abelhas e pelo vento. A polinização
realizada pelas abelhas é o mais eficiente, entretanto para uma abelha ser um eficiente polinizador deve apresentar uma capacidade de vibrar
intensamente seu corpo. Essa vibração faz com
que o pólen seja liberado das anteras e ocorra a
fecundação. Apesar da polinização cruzada não
ser essencial para a desenvolvimento dos frutos,
ela pode afetar positivamente na qualidade do
fruto, principalmente no tamanho e peso.
10

É possível avaliar se a quantidade de polinizadores
é adequada na cultura do tomateiro de forma
indireta. No caso, avalia-se a proporção de flores

com marca de “mordida”, que indica que a flor
recebeu a visita de um polinizador.

Visitação de abelha na flor de tomateiro e presença de marcas de “mordidas nas flores.

Em relação a diversidade, foram encontradas seis
espécies de abelhas visitando as flores do tomateiro (Gráfico 1). A espécie mais abundante e encontrada nos três tratamentos foi a Apis melífera,
essa espécie é exótica e não é considerada uma
boa polinizadora de flores de tomateiro, porém
foi observada em maior número. Uma vez que a
cultura do tomateiro era uma das poucas plantas
que apresentavam flores na época, essas abelhas
acabaram sendo atraídas para a cultura. A segunda espécie mais abundante foi Exomalopsis
cf. analis e foi encontrada nos três tratamentos,

porém o tratamento Convencional apresentou
um melhor número observado. E. cf. analis é
uma espécie nativa e é comumente encontrado
na cultura do tomate em diversas regiões do Brasil. A terceira espécie mais abundante foi Oxaea
flavescens, porém foi encontrada em baixa densidade. Outras três espécies de abelhas também
foram encontradas na cultura, porem em número reduzidos. São elas Bombus pauloenis, Trigona spinipes e Partamona felleri. Entre as três
espécies, B. paulpensis é considera uma espécie
apta para polinização das flores do tomateiro.

11
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Gráfico 1. Abundância e diversidade de abelhas observadas na cultura do tomate

De forma geral, das seis espécies encontradas,

de forma a utilizar, quando possível, os menos tóxicos para fauna benéfica do local.

Exomalopsis. analis, Oxaea flavescens e Bombus pauloensis apresentam vibração e são con-

A proporção de flores visitadas pelas abelhas, foi
avaliada pela presença de marcas de “mordida”
nas flores. A proporção de flores (Gráfico 2) visitadas foi quena no início na cultura, talvez pelo
pequeno número de flores disponíveis, porem a
proporção foi aumentando ao longo do tempo,
atingindo o máximo entre os meados do mês de
julho até a segunda semana de agosto. Após esse
período, iniciou-se um decréscimo na proporção
de flores visitadas. Essa redução pode estar relacionada a redução natural da quantidade de flores presente na cultura, o que poderia a ter tornado o cultivo menos atrativo para as abelhas.

sideradas espécies adequadas para a polinização
das flores do tomateiro. As duas primeiras espécies foram encontradas nos três tratamentos, em
maior ou menor números. A presença desses polinizadores nos três sistemas de produção indica
que os produtos utilizados em pulverização ou na
irrigação não afetaram a ocorrência na cultura.
Mesmo os tratamentos Convenciona e MIP, onde
foi lançado uso de defensivos químicos, a frequência de ocorrência dessas espécies de abelha
foi semelhante. Esse fato pode ser explicado pelo
fato dos produtos aplicados foram selecionados

Gráfico 2. Proporção de flores que
DR. ROBERTO HIROYUKI KONNO E GUSTAVO PORTO SILVA
ENG. AGRÔNOMO E BIÓLOGO - PROMIP

receberam visita de polinizadores
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Importância do Monitoramento
de pragas e doenças na cultura
do Tomate
O tomate por se tratar de uma cultura com alto
custo de produção, muitos produtores acabam
optando por um programa de aplicações e não o
correto que seria utilizar o MIP. Com isso, as aplicações chegam a ser realizadas a cada dois dias.
Sendo que muitas dessas aplicações ocorrem ser
ter a necessidade. O monitoramento da cultura
do tomate é de suma importância devido, princi-

palmente a algumas pragas chaves que causam
problemas desde o semeio até o final do ciclo,
como a mosca branca, tripes e pulgões que além
dos danos diretos causados nas plantas, ganham
uma importância ainda maior quando transmissores de viroses. Assim como a traça do tomateiro
que causa danos inicialmente nas folhas e posteriormente nos frutos.
13
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Monitoramento através de amostragem visual com lupa
entomológica.

Armadilha adesiva amarela.

Armadilhas com feromônios sintéticos.

O monitoramento é chave para o sucesso do MIP!

minante de entrada de pragas e doenças, quais
inimigos naturais estão presentes nas áreas e,
principalmente, prever o melhor momento para
realizar o controle destas, através do uso racional
de defensivos, minimizando o risco de resistência
de pragas e doenças, preservar os inimigos naturais e ter um ambiente mais equilibrado.

Através do monitoramento é possível entender
qual ou quais pragas estão ocorrendo na área,
qual nível se encontra e monitorar quais insetos
benéficos (inimigos naturais) estão presentes.
Como essas informações a tomada de decisão se
tornar mais assertiva. O monitoramento do campo que pode ser realizado através de amostragem
visual com lupa entomológica para identificar in-

Assim é possível, também, reduzir os custos com
hora máquina e/ou homem, minimizar os riscos
de contaminação dos colaboradores assim como
do meio ambiente. Além de uma menor taxa de
resíduo nos frutos que consequentemente irá
reduzir o custo de produção e promover o incremento da renda do agricultor.

setos menores como ácaros, tripes entro outros
e as armadilhas adesivas amarelas e as armadilhas com feromônios sintéticos são úteis como
ferramentas complementares à visualização das
pragas na cultura. Dessa forma é possível, através
do monitoramento, saber qual a direção predo14

Monitoramento

O monitoramento do campo foi realizado através de amostragem visual e com auxílio de lupa
entomológica para identificar insetos menores
como ácaros, trips entro outros, e através das armadilhas adesivas amarelas e as armadilhas com
feromônios sintéticos, que são ferramentas complementares à visualização das pragas na cultura.

Utilizamos 4 armadilhas adesivas de cor amarela sendo uma em cada lateral dos tratamentos, a
qual mostrou a entrada de algumas pragas, também utilizamos uma armadilha delta com feromônio sexual para traça do tomateiro e uma para
broca pequena, por tratamento, que auxiliou na
detecção de adultos na área.

O monitoramento foi realizado em 4 pontos aleatórios por tratamento (3300 m²), e em cada ponto
monitoramos 5 plantas, através da observação visual (com auxílio de lupa de mão) contabilizamos
a quantidade de ovos, ninfas, adultos e porcentagem de danos causados pelas pragas. Incidência
e severidade de doenças de diversas etiologias
(fúngicas, bacterianas e virais). Além da contabilização da presença de inimigos naturais na área.

Como podemos ver nos gráficos abaixo as armadilhas adesivas amarelas foram eficientes
para monitorar a presença ou entrada de mosca-branca (Bemisia tabaci), tripes (Frankliniella
spp) e pulgão (Myzus persicae), as armadilhas
além de monitorar, acabam fazendo o controle indireto dessas pragas, pela sua atratividade
(Gráfico 1, 2 e 3).

MONITORAMENTO DE MOSCA-BRANCA

Gráfico 1. Monitoramento de Mosca-branca com armadilha adesiva amarela
15
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MONITORAMENTO DE TRIPS

Gráfico 2. Monitoramento de trips com armadilha adesiva amarela.

MONITORAMENTO DE PULGÃO

Gráfico 3. Monitoramento de pulgão com armadilha adesiva amarela.
16

Também foi utilizado as armadilhas deltas com
feromônio atrativo para traça do tomateiro e broca pequena do tomate. Como pode ser observado nos Gráficos 4 e 5, o feromônio para traça
do tomateiro se mostrou bastante eficiente para

auxiliar na tomada de decisão quanto ao controle ou não da Tuta absoluta, já o feromônio para
broca pequena não se mostrou eficiência para
auxiliar na tomada de decisão devido sua baixa
atratividade.

MONITORAMENTO DE TRAÇA DO TOMATEIRO

Gráfico 4. Monitoramento de Traça-do-tomateiro com armadilha delta e feromônio.

MONITORAMENTO DA BROCA PEQUENA

Gráfico 5. Monitoramento de Broca-pequena com armadilha delta e feromônio.

Como pode ser visto nos gráficos apresentados, a
utilização de armadilhas, tanto as adesivas amarelas, quanto as armadilhas com feromônio, são
ferramentas importantes no monitoramento de
Ciclo de vida do psilídeo dos citros.
pragas na cultura do tomate.

ENG. AGR. JOHNNY MARTINI, ABEL VICTOR GRACI
E ALISSON MODRO
PROMIP - CONCHAL/SP
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Infestação por psilídeos.
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Desafios e Oportunidades para
o Manejo de Pragas e Doenças
no Sistema MIP EXPERIENCE
Dentre as doenças que acometem a cultura do
tomate ganham destaque os fungos. Para controle destes microrganismos estima-se que 15%
dos custos de produção advém do uso de fungicidas. Dentre os fungos destacam-se Rhizoctonia
solani, Phytophthora spp., Alternaria solani, Septoria lycopersici, Oidium lycopersici, Sclerotinia

sclerotiorum, Verticillium spp. entre outros. Também é importante ressaltar que os fungos causadores de doenças de solo, são, em particular, de
difícil controle. A disseminação destes patógenos
ocorre, principalmente, através de respingos de
água e vento.
19

MIP EXPERIENCE - VOL 7

Muda sadia e muda doente com sintomas de ataque de Rhizoctonia solani.

Outro grupo de microrganismos importante

O manejo dessas doenças envolve o uso de mudas sadias, rotação de culturas, adubação balanceada, evitar irrigação por aspersão e fazer o uso
racional de água, eliminação de restos culturais,
uso de cultivares resistentes, eliminação de plantas daninhas, além da utilização de fungicidas.
Nesse contexto, o MIP Experience buscou a integração das diferentes ferramentas de controle,
a partir do monitoramento constante da área e
com a correta identificação das doenças ao longo
do ciclo de cultivo, etapa chave nesse processo,
levando-se em consideração aspectos ecológicos, ambientais, sociais e econômicos.

para o tomateiro são as bactérias, destacando-se, Xanthomonas, Pseudomonas, Pectobacterium, Ralstonia, Clavivacter entre outas. Estes
patógenos podem induzir os mais diferentes
tipos de sintomas, sendo as mais comuns manchas foliares e em frutos, clorose, necrose e murcha. A disseminação está relacionada principalmente com respingos de água, e a penetração
nos tecidos ocorre por meio de ferimentos ou
aberturas naturais.
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DURANTE A EXECUÇÃO DO MIP EXPERIENCE TIVEMOS TRÊS
PRINCIPAIS DESAFIOS RELACIONADO AO CONTROLE DE DOENÇAS:

01

Número reduzido de produtos registrados para diferentes alvos e que
possam ser empregados na agricultura orgânica;

02

Dificuldade de se fazer mistura de tanque entre os produtos biológicos e
os químicos;

03

Utilização de produtos químicos com curto período de carência para o
controle de doenças que ocorreram no final de ciclo, garantindo frutos
livres de resíduos químicos, tanto no sistema químico como no MIP.

Ressalta-se que a maioria dos produtos biológicos com registro são para os fungos que ocorrem no
solo, ou seja, doenças que ocorrem no início do ciclo do tomate.

Doenças que acometem o tomateiro nas diferentes fases de cultivo.
21
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NÚMERO DE PRODUTOS BIOLÓGICOS E QUÍMICOS REGISTRADOS
PARA UTILIZAÇÃO NA AGRICULTURA ORGÂNICA.
Nº PRODUTOS
REGISTRADOS / ALVO

PRINCÍPIO ATIVO

ALVO

Reynoutria sachalinensis
Bacillus pumilus

5

Oxido cuproso

Alternaria

Cobre
Hidróxido de cobre

3
3
2
2

Bacillus pumilus
Bacillus subtilis
Bacillus subtilis
Trichoderma
Bacillus subtilis
Oxido cuproso
Bacillus subtilis
Trichoderma

Botrytis

Rhizoctoia

Colletotrichum

Sclerotinia

Bacillus subtilis

3

Oxido cuproso

Xanthomonas

Hidróxido de cobre

1

Oxido cuproso

Stemphylium

1

Oxido cuproso

Erwinia
(Pectumbacterium)

Oxido cuproso

3

Cobre

Phytophthora

Hidróxido de cobre

1

Oxido cuproso
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Septoria

Atualmente a cultura do tomate tem como principais pragas pulgões, tripes, moscas-branca e
traça do tomateiro, que infestam de forma constante as lavouras desde o plantio até a colheita.
Outras pragas como broca pequena, broca gigante e ácaros fitofagos também estão presen-

tes, porém, de forma menos intensa, quando
comparado aos primeiros. A alta imigração dessas pragas para dentro da cultura tornam o manejo complicado, pois as pulverizações devem ser
de forma constante na lavoura.

Principais pragas do tomate: pulgões, tripes, moscas-branca e traça-do-tomateiro.
Os produtos utilizados atualmente, mesmo aqueles lançados recentemente não entregam mais
do que poucos dias de controle, devido à alta
imigração da praga para dentro da cultura. Associado a um baixo efeito residual para o controle

dessas pragas, existe ainda poucos grupos químicos para serem rotacionados, o que dificulta um
programa de rotação de inseticidas para manejar
a resistência e garantir a eficiência de controle
dessas pragas.
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A traça-do-tomateiro, uma praga de difícil controle, que dificultam o contato direto com inseticidas, vem se afirmando como uma das pragas
com grande capacidade de evolução de resistência em função do ciclo curto, grande número de
gerações ao longo do ano e aumento nos casos
de resistência.

O uso do controle biológico associado a inseticidas é uma oportunidade não só para o manejo
da resistência, mas também para melhorar a eficiência de controle, mantendo a densidade populacional das pragas em níveis aceitáveis.
DRA. LEILANE KARAM RODRIGUES E
DR. EVERALDO BATISTA ALVES
PROMIP - CONCHAL/SP
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Manejo de Pragas MIP
EXPERIENCE Tomate
Pulgões, tripes e mosca-branca são pragas iniciais
de extrema importância, por serem transmissoras
de viroses.

Pulgões, tripes e mosca-branca são pragas iniciais
de extrema importância, por serem transmissoras
de viroses. Embora, existam plantas resistentes
ou tolerantes a maioria dos vírus que essas pragas transmitem, altas infestações podem quebrar a resistência. Diante desse fato, táticas de
controle para diminuir a infestação dessas pragas
devem ser utilizadas desde a produção da muda
até a fase de frutificação.

A cultura do tomateiro está sujeita ao ataque de
várias pragas desde a fase de produção das mudas no viveiro até o final do ciclo da cultura. Dentro do contexto de Manejo Integrado de Pragas,
existem aquelas com maior importância na fase
inicial da cultura, enquanto outras irão ter maior
importância a partir dos 60 dias, quando começa
a ocorrer o período de frutificação.

Outra praga presente desde a implantação da
cultura no campo é a traça-do-tomateiro, porém,
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a maior importância dessa praga ocorre a partir
do período de frutificação, devido as lagartas atacarem frutos e folhas. No entanto, as altas infestações presentes em todas as regiões brasileiras,
desde a implantação da cultura no campo e a

dificuldade em obter controle satisfatório dessa
praga com as ferramentas de controle utilizadas
atualmente fazem, com que o controle dessa praga seja preconizado desde o início da cultura.

Traça-do-tomateiro, praga que ocorre em caules, folhas e frutos.
Estratégias de controle utilizando o monito-

No programa MIP EXPERIENCE adotamos o monitoramento de pulgões, tripes, mosca-branca
e traça-do-tomateiro com o uso de armadilhas
e através da inspeção de plantas. Os resultados
mostraram que a partir da implantação da cultura ocorreu a imigração dessas pragas para a
lavoura, como observado nas armadilhas amarelas utilizadas para os de pulgões alados, tripes e
adultos de mosca-branca e armadilha de feromônio para monitoramento da traça-do-tomateiro
(gráficos 01 e 02).

ramento como ferramenta para a tomada de
decisão de aplicação e o uso de produtos específicos para cada praga ou grupo de pragas,
associado ao manejo com outras ferramentas
de controle como o controle comportamental
com feromônios e controle biológico devem ser
adotados para melhorar a eficiência de controle
dessas pragas.
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Por outro lado, a colonização dessas pragas nas
foi observada em períodos diferentes. No caso,
do monitoramento de adultos de mosca-branca
nas plantas, as infestações se mantiveram altas
a partir do 30º dia após o plantio, com intervalos
de quedas após aplicações de inseticidas (gráfico
03). Enquanto o monitoramento de ninfas mostrou um aumento da densidade populacional no
3º mês após o plantio (gráfico 04). O mesmo comportamento foi observado para a traça-do-tomateiro.
As armadilhas de feromônio mostram a presença
da praga desde a 1º semana após a implantação

da cultura. No entanto, a presença de lagartas
passou a ser verificada de forma significativa a
partir do 4º mês após a implantação da cultura.

Controle químico.

Controle biológico.

As estratégias utilizadas nos campos demonstrativos, manejo convencional, manejo integrado de
pragas (MIP) e biológico foram eficientes em reduzir a densidade populacional dessas pragas na
cultura, principalmente no início das infestações.
Isso é evidenciado pelas densidades populacionais dessas pragas obtidas entre armadilhas de
monitoramento e infestações nas plantas.
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CONTROLE QUÍMICO E BIOLÓGICO

No caso do tratamento adotando o MIP observou-se que em grande parte dos monitoramentos, a densidade populacional foi igual ou menor
ao controle convencional. Por outro lado, o controle biológico permitiu uma maior densidade
populacional da praga, quando comparado ao
controle convencional, principalmente para mosca-branca. Para a traça-do-tomateiro não foi verificado grandes diferenças entre os três sistemas
de manejo, mostrando que as táticas de controle
biológico, com o uso de bioinseticidas e parasitoide Trichogramma pretiosum são eficientes para o
manejo dessa praga (gráfico 05).

Controle biológico com uso de Trichogramma pretiosum para o parasitismo de ovos da traça-do-tomateiro.

Gráfico 01. Monitoramento de mosca-branca com armadilhas amarelas.

Gráfico 02. Monitoramento de traça do tomateiro com armadilhas de feromônio.
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Gráfico 03. Levantamento populacional de adultos de mosca-branca em plantas de tomate em três sistemas de
manejo de pragas.

Gráfico 04. Levantamento populacional de ninfas de mosca-branca em plantas de tomate em três sistemas de
manejo de pragas.

Gráfico 05. Levantamento populacional de lagartas de traça-do-tomateiro em plantas de tomate, em três sistemas
de manejo de pragas.
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INSETICIDAS (INGREDIENTE ATIVO) APLICADOS PARA O CONTROLE
DE PRAGAS NOS SISTEMAS CONVENCIONAL, MIP E BIOLÓGICO

CONVENCIONAL

MIP

BIOLÓGICO

Acetamiprido

Acetamiprido

Amblyseius tamatavensis

Acetamiprido
etofenproxi

Acetamiprido+Piriproxifem

Azadiractina

Acetamiprido
piriproxifem

Amblyseius tamatavensis

Bacillus thuringiensis

Azadiractina

Azadiractina

Bouveria bassiana

Ciantraniliprole

Bacillus thuringiensis

Espinosade

Clorantraniliprole

Buprofezina

Stratiolaelaps scimitus

Espinetoram

Ciantraniliprole

Trichogramma pretiosum

Flupiradifurona

Clorantraniliprole

Tiametoxam

Espinetoram

Tiametoxam + L. Cialotrina

Flupiradifurona

Stratiolaelaps scimitus

Tiametoxam

Tiametoxam + L. Cialotrina

Trichogramma pretiosum

DR. EVERALDO BATISTA ALVES E

ENG. AGR. JOHNNY MARTINI
PROMIP - CONCHAL/SP
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Controle biológico
de nematoides no
tomateiro
O tomate tem como centro de origem a parte
ocidental da América do Sul, mas sua domesticação se deu no México. Em meados do século
XVI, o tomate foi levado para Europa pelos espanhóis, onde foi inicialmente utilizado como planta ornamental. O cultivo de tomate no Brasil, se
deu a partir da imigração europeia, em meados

do século XIX. Atualmente, o tomate é a segunda hortaliça mais cultivada no mundo, ficando atrás somente da batata. O Brasil está na 9ª
colocação no ranking mundial, com a sua produção concentrada nos Estados de São Paulo,
Minas Gerais e Goiás.
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Apesar de sua importância econômica e social,
esta cultura é acometida por doenças de diversas
etiologias, como fungos, vírus, bactérias e nematoides. Entre os nematoides ganham destaque as
espécies do gênero Meloidogyne, Pratylenchus e

Rotylenchulus. As quebras de produção na cultura do tomateiro causadas por nematoides podem
chegara a 30%, dependendo da variedade cultivada, tipo de solo, e população desse patógeno
encontrada no solo.

Raiz de tomate afetada por Meloidogyne spp.

Dentre o gênero Meloidogyne, as espécies M. hapla, M. incognita, M javanica, M. arenaria e M.
enterolobii são as mais comumente encontradas
nas areas de cultivo O de tomate no Brasil. Estas
espécies são endoparasitas sedentários, penetrando nas raízes das plantas e estimulando uma
resposta de hipertrofia e hiperplasia celular, sintoma conhecido popularmente por galhas. Na parte aérea os sintomas mais comuns são murcha,
amarelecimento e, consequentemente, morte da
planta. Este gênero é o mais importante para a
cultura.
O Pratylenchus brachyurus é outro nematoide
que está bem disseminado nas áreas de cultivo.
Esta espécie é um parasita migrador, causando
sintomas de necrose nas raízes, levando ao apodrecimento das mesmas e, consequentemente,
retardo no desenvolvimento e drástica redução
de tamanho das plantas. Os sintomas causados
por este parasita podem ser facilmente confundidos com outros patógenos ou deficiência nutricional.

Raiz de tomate infectada com nematoide
reniforme, Rotylenchus reniformis.
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Para o controle de nematoides nas áreas de culti-

O Rotylenchulus reniformis é considerado uma
das principais pragas de solo em países tropicais.
É um semi-endo parasita sedentário, por causar a
destruição de células do parênquima radicular o
principal sintomas nas raízes são manchas necróticas com consequentemente amarelecimento
da parte aérea e murcha das plantas

vo do tomateiro é de suma importância a integração de diversas práticas incluindo a produção de
mudas sadias e escolha da área de plantio, rotação de culturas, uso de plantas antagonistas, previamente a implantação da cultura, variedades
resistentes e, em último caso, o controle químico.

O Helicotylenchus dihystera é o nematoide mais
comum nas análises de solo e raízes em diversas
áreas de cultivo no Brasil, mas ainda não se sabe
o potencial de dano causado por esta espécie, devido, principalmente, a ocorrer em associação a
outras espécies. No entanto, esta vem causando
preocupação devido ao aumento populacional
nas áreas.

Ressalta-se que só há variedades resistentes para
nematoides endoparasitas sedentários, como o
gênero Meloidogyne. Porém, a resistência pode
ser ineficaz em temperaturas elevadas do solo
e para populações geograficamente isoladas do
nematoide.

Uma alternativa para o controle de nematoides
é a utilização de produtos biológicos. Dentre os
agentes de biocontrole ganha destaque os fungos do gênero Trichoderma, os mais empregados na produção agrícola mundial. Seu principal
mecanismo de ação é a produção de compostos
tóxicos, mas há relatos de parasitismo de ovos de
fitonematoides por esse gênero. Outra espécie
de fungo nematófago é o Paecilomyces lilacinus
(Purpureocillium lilacinum) que parasitam ovos
e fêmeas. Geralmente este fungo é saprofítico
(sobrevive de resto culturais) e independe da presença dos ovos no solo para sua sobrevivência.

0,5 g + 0,5 g + 5 mL/bandeja, respectivamente,
três dias antes das mudas serem levadas para o
campo. Após 3 dias do transplante das mudas foi
realizada uma segunda aplicação via gotejo dos
produtos na dose de 200 g + 200 g + 500 mL/ha,
respectivamente. Para o controle químico foi realizada uma única aplicação de Abamectina na
dose de 500 mL/ha, via gotejo, 3 dias após o transplante das mudas.
Os resultados obtidos com os produtos biológicos foram superiores aos obtidos com o tratamento químico, considerando as duas espécies
de nematoides (Pratylenchus brachyurus e Helicotylenchus dihystera), tanto no solo como nas
raízes, aos 70 e 120 dias após o transplante das
mudas de tomate.

A PROMIP buscando inovação e alternativas mais
sustentáveis de manejo, em seu programa MIP
EXPERIENCE comparou dois métodos de controle para nematoides. O primeiro foi composto
por um nematicida comercial químico a base do
princípio ativo a Abamectina. Já o segundo envolveu a aplicação de controle bioló gico por meio do
uso dos produtos da empresa Ballagro (Nemat,
Ecotrich e Pickup Moss). O manejo consistiu, inicialmente, do tratamento de mudas com o produto Nemat, Ecotrich e Pickup Moss nas doses de

Apesar da população de nematoides ser heterogênea nas areas de cultivo (ocorrência em reboleiras), na área do ensaio em questão as populações de P. brachyurus e H. dihystera estavam
uniformemente distribuídas, não comprometendo, portanto, a avaliação da eficácia dos produtos
(Gráfico 1).
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Gráfico 1. Distribuição populacional de nematoides an-

Gráfico 2. População de P. brachyurus em 250 cm3 de

tes do transplante das mudas de tomateiro.

solo, aos 70 e 120 dias após o transplante das mudas.

Na primeira avaliação realizada no solo, aos 70
dias após o transplante das mudas, o tratamento
químico promoveu uma maior redução da população de P. brachyurus no solo quando em comparação com o tratamento biologico. No entanto,
na segunda avalição houve uma redução considerável na população de P. brachyurus no tratamento biologico, com eficiência de controle de
62% superior ao químico. Os resultados indicam,
portanto, que a eficiência do tratamento biologico é mais duradoura quando em comparação
com o tratamento químico (Gráfico 2).

Nas avaliações realizadas nas raízes das plantas,
constatou-se diferenças entre os tratamentos
somente na segunda avaliação (120 dias após o
transplante das mudas), não sendo encontrado
população de P. brachyurus no tratamento biologico, enquanto para o tratamento químico a população aumentou consideravelmente atingindo
123 nematoides por grama de raiz (Gráfico 3).

Gráfico 3. População de P. brachyurus em 10 g de raiz,

Gráfico 4. População de H. dihystera em 250 cm3 de
solo, aos 70 e 120 dias após o transplante das mudas.

aos 70 e 120 dias após o transplante das mudas.

Para H. dihystera constatou-se diferença entre
os tratamentos desde a primeira avaliação no
solo. O tratamento com os produtos biológicos
Ballagro proporcionou 30% de controle sobre a
população do nematoide quando comparado ao
tratamento químico aos 70 dias após transplante

e 86% aos 120 dias (Gráfico 4). Nas raízes, os produtos biológicos reduziram em 84% a população
de nematoides, aos 120 dias após o transplante,
quando comparado com o tratamento químico
(Gráfico 5).
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Gráfico 5. População de H. dihystera em 10 g de raiz, aos 70 e 120 dias após o transplante das mudas.

Com os resultados obtidos na cultura do tomate,
podemos afirmar que o tratamento com os produtos biológicos Ballagro, são indicados para o
controle de nematoides em substituição ao controle químico, contribuindo para com a sustentabilidade do agrossistema, já que reduz os riscos
de contaminação ao aplicador, solo, água, tornan-

do- se uma ferramenta para o manejo integrado
de pragas e doenças.

DRA. LEILANE KARAM RODRIGUES E
MSC. TATIANE CANADA GAVIGLIA

PROMIP - CONCHAL/SP
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SEGURANÇA NA
RAIZ DA PRODUTIVIDADE
O melhor bionematicida do Brasil.
Resultados consistentes no manejo de nematoides
há mais de 15 safras.

Controle de M. incognita,
M. javanica e Pratylenchus
Brachyurus

Ação
nematicida

Ação
prolongada

PRODUTO PERIGOSO À SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AO
MEIO AMBIENTE; USO AGRÍCOLA; VENDA SOB RECEITUÁRIO
AGRONÔMICO; CONSULTE SEMPRE UM AGRÔNOMO; INFORME-SE E REALIZE O
MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS; DESCARTE CORRETAMENTE AS EMBALAGENS
E OS RESTOS DOS PRODUTOS; LEIA ATENTAMENTE E SIGA AS INSTRUÇÕES
CONTIDAS NO RÓTULO, NA BULA E NA RECEITA; E UTILIZE OS EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.

E s p e c i a l i z a d a e m C o n tr ol e B i ol óg i c o, a B a l l a gr o a tu a co m
es tr ut ura p rópri a e te c n ol ogi a de pon ta n o se gment o
d es d e 2 0 0 4 . Ne m a t é o pr i m e i r o n e m a ti c i da m i c r obi ol ógico
d o B ras i l . C om m a i s de de z a n os de pe squ i sa s e cinco
d e u s o c om e rc i al , Ne m a t ofe r e c e r e su l ta dos e fi c a zes e
co m p rovad os no m a ne j o de n e m a toi de s.

ba l l a g r o . c o m . br
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Classificação e
qualidade de frutos
A MRE Industrial e sua equipe, com sede em Limeira, oferece oportunidades e soluções para
todas as etapas de beneficiamento do tomate,
desde a lavagem até a pesagem e embalagem.
Produzindo máquinas em escala internacional
desde 2013, a MRE é especializada em beneficiamento de frutas e hortaliças, auxiliando o produ-

tor e distribuidor no aumento da qualidade do
produto e na melhoria da eficiência dos processos de beneficiamento. Com o mercado cada vez
mais exigente, a qualidade final do produto se faz
relevante para atender aos requisitos do consumidor e por consequência obter uma maior rentabilidade sobre a cultura.
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É evidente a importância econômica da cultura
do tomate e o aumento da sua demanda no
mercado, porém o tomate brasileiro ainda é pouco atrativo aos consumidores locais, pois muitas
vezes são ofertados produtos de baixa qualidade
e com elevado valor para o consumidor, reduzindo a eficiência de sua cultura. É preciso cada vez
mais modernizar os processos de comercialização e distribuição atuais para oferecer um produto de maior qualidade, possibilitando um maior
valor agregado, gerando mais renda e ao mesmo

tampo adequando às exigências do mercado

Tendo em vista a diversidade de culturas e de
clientes, a MRE projeta e fabrica máquinas personalizadas de acordo com sua necessidade,
empregando inovação e tecnologia no beneficiamento de frutas. A nossa missão é proporcionar
ao cliente toda tecnologia para impulsionar sua
eficiência e qualidade, gerando mais retorno para
o consumidor e produtor.

o manejo integrado de pragas através do uso de
táticas de baixo impacto ambiental podem de
fato contribuir com melhores resultados econômicos para o agricultor, com a garantia de preservação do meio ambiente e da saúde de todos nós
consumidores.

A MRE apoia o Programa MIP EXPERIENCE e integra sua plataforma por acreditar que somente

ELEI BISCA - DIRETOR GERAL

consumidor e seus hábitos de consumo.
O tomate, assim como outras frutas e hortaliças,
passa por um processo de beneficiamento, dentre as etapas estão a lavagem, secagem, polimento, classificação, pesagem e embalagem. Essas
etapas são essenciais para a construção de um
padrão de qualidade e são importantes determinantes do rendimento e qualidade do processo.

MRE INDUSTRIAL
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Rastreabilidade dos alimentos
proporciona retorno ao
produtor e atende a demanda
dos consumidores
A segurança dos alimentos ganhou um espaço
estratégico para o mercado e para consumidores. Nesse sentido, a rastreabilidade se fortalece
como um processo eficiente para os agricultores atenderem à legislação, fornecendo informações precisas aos consumidores, além de otimizar o controle da produção. A constatação é
de Giampaolo Buso, diretor da PariPassu, empresa de tecnologia e solução para rastreabilidade e qualidade de alimentos, integrante do
GenesisGroup.

Giampaolo informa que as pesquisas no
mercado nacional e internacional, reforçam
que os consumidores querem informações
sobre a origem dos alimentos que levam
para casa. “Os agricultores que controlam
os processos e fornecem informações da
origem dos produtos têm potencialmente as
melhores oportunidades de negócio. Além de o
mercado apontar nessa direção, os agentes de
fiscalização do governo exigem essa informação
de origem na ponta da cadeia produtiva”, explica.
42

Três informações são fundamentais para conhecer o caminho dos alimentos: qual o produto,
data do plantio e data da colheita. Como próximo
passo, a evolução natural do processo é informar
os manejos realizados durante o ciclo produtivo.

da atividade. Giampaolo Buso relata casos de
produtores soja, milho, frutas, legumes e verduras que, a partir do melhor controle do passo a
passo da produção, reduziram as aplicações de
defensivos químicos e aumentaram a utilização
de produtos biológicos. “Muitos também relatam
melhoria no índice de devolução do varejo após
adotarem a rastreabilidade”.

O hábito de registrar as atividades da propriedade representa um ganho no caminho da gestão

“A rastreabilidade das cadeias produtivas está
diretamente ligada à organização e ao registro de
informações. Com os dados da produção em mãos,
os agricultores podem definir a área de plantio,
o padrão, a época e ter mais clareza até sobre

a previsão de receita. É uma coleta de dados
simples, que pode ser feita até em papel. Simples,
porém, imprescindível”, reforça o diretor da PariPassu.
43
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De acordo com Giampaolo Buso, cresce rapidamente o número de produtores rurais que se
conscientizam sobre a relevância da rastreabilidade, por entender que esse processo proporciona um nível de controle mais sustentável da
produção. “A demanda por alimentos seguros,
produzidos em condições de respeito ao ambiente e às pessoas, é crescente e vital para nossa
sobrevivência como espécie. A legislação para o
setor agrícola também é rígida. Neste contexto, a
criação de marcas exigem mais responsabilidade
na comercialização. Portanto, existe um proces-

so evolutivo de qualidade que envolve produção,
distribuição, comercialização e consumo. É uma
equação interessante e positiva em um momento de tantos desafios”, ressalta o especialista.

O GenesisGroup, referência em testes, inspeções,
análises, certificações e rastreabilidade para a
cadeia do agroalimento, por exemplo, é credenciado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA) para a certificação das
propriedades rurais – inclusive de produção orgânica. O passo a passo é rígido e inclui inspeções
periódicas para realização de testes e avaliações
detalhadas das atividades. A certificação de orgânicos também segue os requisitos da Lei 10.831,
que atende às Instruções Normativas (IN) 46, 41
e 18, do MAPA. Caso o produtor esteja dentro das
normas, ele pode ter sua propriedade certificada
em 45 dias.

quisitos necessários para chegar lá. A PariPassu e
o GenesisGroup pode auxiliar produtos e comercializadores nesste caminho”, informa Giampaolo Buso.

A certificação da propriedade também é de extrema importância para os produtores, e por
vários motivos, incluindo a maior rentabilidade.
“Por meio de dados exatos, autênticos e auditados, a certificação dos processos contribui para
a gestão da propriedade, otimizando recursos e
contribuindo para a melhoria dos resultados econômicos”, ressalta Giampaolo.

Importante destacar, também a importância da
união da rastreabilidade dos alimentos com programas certificados de MIP, para otimizar o controle não só das pragas agrícolas, mas também
do processo de origem e qualidade desses alimentos. “O Brasil é um dos maiores produtores
de alimentos do mundo. Há oportunidades para
todos os objetivos, seja de produção convencional ou orgânica. O essencial é pensar na qualidade e na segurança, sempre tendo como objetivo
o consumidor final. Nesse sentido, o MIP é uma
técnica eficaz para o sucesso do negócio. Se não
bem manejados, os problemas fitossanitários
podem derrubar pela metade a produção”, enfatiza o diretor da PariPassu.

Diante da preocupação com o consumo consciente, produtos que dispensam o uso de defensivos agrícolas representam, uma escolha alinhada aos anseios da sociedade. Por outro lado, os
produtores de orgânicos encontram dificuldades
para ingressar no ramo, muitas vezes por falta
de informações sobre o processo da certificação.
“Eles sabem que precisam da certificação para
entrar no mercado, mas não sabem quais os re-

GIAMPAOLO BUSO - DIRETOR EXECUTIVO

PARIPASSU
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A importância das
análises de resíduos em
programas de MIP
Com o objetivo de avaliar os níveis de resíduos
nos alimentos que chegam à mesa dos consumidores, são realizadas análises para diversas finalidades, incluindo avaliação de contaminação não intencional de resíduos de pesticidas em plantas, solo
e água de irrigação, confirmação de composição e
teor de defensivos agrícolas em relação ao formulado, avaliação preventiva com análises de resíduos em
solo e água, análises de resíduos em fertilizantes para
aplicação na agricultura orgânica e estudos que envolvam análises de resíduos de pesticidas.

sição aos defensivos agrícolas, por exemplo. “Trata-se de um processo que avalia minuciosamente
a definição dos resíduos, depois da identificação
do nível máximo deles até chegar à avaliação do
risco aos consumidores para, então, ter sua implementação legal, contribuindo com as reavaliações toxicológicas dos defensivos e para as ações
de redução do uso irregular dos mesmos. Tudo
isso com controles e registros organizados, base
de pesquisas e inovação das empresas envolvidas”, explica Adauto da Silva, diretor comercial do
Agrosafety, laboratório de análises de resíduos de
contaminantes químicos, que oferece consultoria
analítica para os agricultores obterem redução
de perdas e aumento da produtividade.

Os dados de resíduos encontrados nos alimentos
possibilitam avaliar o risco à saúde devido à expo45
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“Os programas de MIP, em conjunto com a análise de resíduos, garantem que os alimentos passem por processo de produção, processamento
e comercialização ambientalmente correto, proporcionando inúmeros benefícios para os produtores e para os consumidores, na medida em
que avaliam as tecnologias disponíveis para produção e entrega de alimentos seguros, além do
respeito às questões socioambientais”, pontua
Giampaolo Buso, diretor da PariPassu, empresa
de tecnologia e solução para rastreabilidade e
qualidade de alimentos.

Esse processo deve ser feito em laboratórios habilitados para tal função, utilizando sempre procedimentos aprovados cientificamente, que tenham equipes capacitadas e infraestrutura de
equipamentos para os mais modernos protocolos
de análises, evitando, assim, transtornos futuros à
saúde da população. “É sempre importante pensar em toda a cadeia produtiva como uma forma
de alimentar as pessoas com produtos saudáveis
e seguros. Para isso, é indispensável contar com
o suporte de análises confiáveis”, complementa
Adauto da Silva.

GIAMPAOLO BUSO - DIRETOR EXECUTIVO

PARIPASSU
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Tecnologia
e capilaridade
para segurança
agroalimetar

Nossa plataforma de testes, inspeções,
certificações, análises e rastreabilidade cria
soluções integradas para que grandes empresas
tenham ganhos de qualidade e eficiência.
A tecnologia garante precisão e agilidade,
que é reforçada por nossa capilaridade nacional.
Se a sua empresa busca segurança, ficaremos
muito felizes em apresentar nosso portfólio.
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Planta vigorosa, com alta capacidade
produtiva e frutos graúdos
Variedade utilizada nos três tratamentos
do programa MIP EXPERIENCE
O Híbrido BS II0020 é uma planta vigorosa de
ótimo crescimento vegetativo e possui excelente
cobertura foliar. O material se destaca pela sua
alta capacidade produtiva, com sequência de
pencas desde o baixeiro, até o ponteiro, mantendo a padronização dos frutos e atendendo as necessidades do mercado.

É adaptado para o cultivo o ano todo em ambiente
protegido e em campo aberto, com preferência
do semeio entre fevereiro a setembro.
Além disso, possui amplo pacote de tolerâncias,
como TSWV (vírus do Vira-Cabeça), TYLCV (Geminivírus), Fusarium raças 1, 2 e 3, Verticilium raça 1,
Nematoides das galhas, Pseudomonas syringae
pv. tomato (Pinta Bacteriana) e Tobacco Mosaic
Virus (TMV).

O BS II0020 encanta por produzir frutos graúdos
com ótima firmeza e de cor vermelho intenso.
48

Todo o conjunto do BS II0012 oferece maior segurança e permite resultado no AZUL ao produtor.
“Fizemos diversos testes com diversos materiais,
mas não conseguíamos chegar no padrão desejado, foi quando um produtor amigo nos indicou
uma variedade de tomate da Blue Seeds, era o
tomate Saturno, e tivemos bons resultados com
ele. Assim começamos a fazer o uso continuo
dessa variedade até que um consultor da empresa nos apresentou o BS II0020 que tivemos
resultados excelentes, com plantas muito vigorosas, frutos uniformes, firmes, com excelente coloração e enchimento. Com esse resultado firmamos nossa produção nesse material e estamos
conseguindo manter esse padrão de produto
por várias safras e durante todo ano.”

FICHA TÉCNICA:

Produtor Frederico Vilela de Carvalho Costa - Poços de
Caldas / MG - Fonte: Frederico Costa

CICLO

Médio

PESO MÉDIO

180g

NÚMERO DE LÓCULOS

2

DENSIDADE DE PLANTIO:

1,00 a 1,40m entre ruas
e 0,40 entre plantas

Produção do tomate BS II0020 em campo aberto na
região de Itapeva-SP - Fonte: Renan Pegoretti

Colheita do BS II0020 na região de Quadra-SP. Frutos padronizados que atendem às exigências do
mercado. - Fonte: Renan Pegoretti

BLUESEEDS
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PALAVRA DO CONSULTOR

Desafios e benefícios
do MIP Experience
O clima tropical presente na maior porção do território brasileiro, possui características formidáveis à um grande número de seres vivos, provavelmente, de todos os reinos possíveis, incluindo
aí, a maioria das espécies de plantas cultivadas.
Esse ambiente faz do Brasil um grande celeiro do

mundo, e que ainda possui um enorme potencial
de crescimento, mas nem tudo são “flores”, pois,
onde há comida (hospedeiro) e ambiente favorável logo aparece a terceira parte da tríade, podendo esta ser preenchida por pragas ou doenças.
51
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O projeto MIP EXPERIENCE tomate, do qual tive
a honra de participar como consultor, vem com
o objetivo de avaliar alternativas eficazes em reduzir perdas na produtividade da cultura e manter a saudabilidade da produção. Nessa etapa do
projeto, caminhamos por três vias em relação ao
controle direto de pragas e doenças, a primeira e

mais antiga de todos foi o cultivo biológico, onde

O MIP, manejo integrado de pragas, traz as vantagens dos dois mundos, pois integrando a utilização de biodefensivos ao manejo convencional, há
um aumento do controle, e prolonga a vida útil
dos defensivos químicos, além de facilitar a vida
do produtor, em seguir a legislação que trata do
resíduo de defensivos em alimentos, visto que,

os biodefensivos, geralmente, possuem uma carência menor, entre a aplicação e a colheita. Faz-se imprescindível, para o sucesso dessa integração, o conhecimento do posicionamento de
cada um dos produtos utilizados nesse sistema
de manejo, uma vez que a incompatibilidade em
grande parte dos biodefensivos com fungicidas e

se utiliza fertilizantes minerais mas não utiliza defensivos químicos, a segunda e mais comum, o
cultivo convencional, com a utilização, apenas, de
defensivos químicos e por fim, o MIP, uma integração das duas.
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chance obter uma alta produção de qualidade.
Além das ferramentas com efeitos diretos sobre
as pragas e doenças o produtor deve entender
todos os fatores relacionados ao seu cultivo e
atuar naqueles que esteja ao seu alcance, fazendo um bom planejamento, escolhendo a época e
a variedade adequadas às suas condições, fazer a
correção e o preparo de solo para expressar seu
potencial de armazenamento e fornecimento

bactericidas possa anular o efeito do primeiro
sem o cuidado com os demais. O componente
climático, pode ser outro fator, que afeta mais
significativamente os defensivos a base de seres
vivos do que os químicos, pois alguns desses são
dependentes de uma faixa adequada de temperatura e umidade para atuarem sobre seus inimigos e hospedeiros.
A maioria dos desafios encontrados no MIP, são
facilmente superados buscando informações
junto aos fornecedores desses produtos e uma
vez superados, auxiliam na solução do problema
cada vez mais comum na utilização de defensivos químicos, a redução da eficiência com o aumento de populações cada vez mais resistentes.

de água e nutrientes, entender as demandas de
água e nutrientes da variedade para fornecê-los
no momento e quantidade corretos assim como
o método de condução, dimensionar equipamentos e mão-de-obra necessários à execução
das operações inerentes à cultura e por fim realizar o monitoramento de pragas e doenças para
saber se há ou não a necessidade de intervenção
ou utilização de alguma tecnologia para evitar
perdas da qualidade ou produtividade.

A cultura do tomateiro, certamente, é a que enfrenta o maior número de pragas e doenças nessas condições, e esse número não para de crescer, por isso o MIP é fundamental para se obter
sucesso no seu cultivo, pois quanto maior o número de ferramentas, bem utilizadas, maior é a

RODRIGO SÁBIA
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
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