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INFORMAÇÃO SEMANAL PARA AUXILIAR NA PROMOÇÃO DE SISTEMAS DE 
 ALTO DESEMPENHO ECONÔMICO E BAIXO IMPACTO AMBIENTAL 

 

As informações contidas nesse Boletim foram geradas a partir do monitoramento das Unidades 
Didáticas – UD’s que são utilizadas pela Emater como referência, as quais estão localizadas em 
dezenove municípios das Regiões de Maringá e Cianorte. Esse trabalho se baseia no monitoramento 
das lavouras com o uso dos protocolos técnicos validados pelos institutos de pesquisa oficiais.  

As plantas nessas UD’s estão com até 80 a 110 dias após a emergência. E, apesar das altas 
temperaturas, o clima tem colaborado com o desenvolvimento das lavouras, sendo registradas chuvas 
bem distribuídas nessa última semana em todos os municípios onde atuamos.  

Nas amostragens realizadas nessas UD’s observou-se, em geral, o aumento das populações 
do Percevejo Marrom (Euschistus heros) – ovos, ninfas e adultos. Porém, não temos encontrado: a 
Lagarta do cartucho / militar (Spodoptera frugiperda), nem tão pouco, as espécies do grupo 
Heliothinae: lagarta da maçã (Heliothis virescens), da espiga de milho (Helicoverpa zea) e da 
Helicoverpa armigera. 

Assim, na maioria das UD’s houve a necessidade de fazer a intervenção para o controle de 
percevejos com o uso de inseticidas, acumulando, na média, apenas uma aplicação até o momento. 
Todavia, de acordo com as informações fornecidas pelos nossos profissionais colaboradores, nas 
áreas dos produtores que não adotaram o MIP,  já se encaminham para a segunda aplicação no 
controle de percevejos e uma aplicação para o controle de doenças fúngicas.  

Isso evidencia que a técnica de manejo de pragas adotada nas UD’s tem sido eficaz para a 
melhoria do equilíbrio do ambiente e a redução da necessidade de intervenção com produtos 
químicos. Outro aspecto relevante a considerar, são as dificuldades que os produtores não 
adotadores do MIP têm tido para controlar os percevejos nas lavouras, o que valoriza ainda mais o 
uso das técnicas de manejo que são utilizadas nas UD’s acompanhadas.    

O monitoramento da presença da Ferrugem da Soja (Phakopsora pachyrhizi) nas UD’s indicou 
(através da análise em laboratório das lâminas coletadas a campo) que não foram encontrados 
esporos viáveis; e tão pouco foi descoberto sintoma visível dessa doença nas folhas das 
amostras realizadas nas lavouras monitoradas. Para tanto, foram analisadas laminas coletadas 
nos municípios de: Ângulo, Araruna, Astorga, Atalaia, Doutor Camargo, Engenheiro Beltrão, Floresta, 
Goioerê, Iguaraçu, Itambé, Ivatuba, Jussara, Mamborê, Mandaguaçu, Maringá, Paiçandu, 
Paiçandu/Água Boa, Peabiru, Santa Fé, São Jorge do Ivaí. Assim sendo, não se justifica, até o 
memento, a adoção de medidas de controle dessa doença.  

No entanto, como as condições climáticas têm sido favoráveis (nebulosidade, umidade e 
período de molhamento), sendo identificados esporos viáveis nos municípios de Astorga (na semana 
anterior) e de Cambé e Rolândia, se exige maior atenção à presença dos esporos e sintomas foliares 
nas lavouras.  
 
Maringá, 13 de janeiro de 2014. 
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Mandaguaçu Everson Vitorino da Silva 3245-3122 mandaguacu@emater.pr.gov.br 
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