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INTRODUÇÃO e OBJETIVOS 

• Convidar os presentes a questionar os manejos  
adotados na condução de suas lavouras. 

• Levantar os principais gargalos para a 

dos problemas 
sustentabilidade das lavouras. 

• Verificar a abrangência  
levantados: 
• Específicos de uma cultura. 
• Pragas de sistema de produção. 
• Problema local (da propriedade) ou regional. 



DESAFIOS OU GARGALOS  

NO MANEJO DAS LAVOURAS: 

1. ... 
2. ... 
3. ... 
4. ... 
5. ... 
6. ... 
7. ... 
8. ... 
9. ... 
10. ... 



DESAFIOS OU GARGALOS NO MANEJO DAS LAVOURAS 

DESAFIO SOJA MILHO ALGODÃO OBSERVAÇÕES 

Ferrugem da soja X *Tig. *Tig. Regional / resistência 

M. Alvo X - X Local / resistência 

Manejo de resistência X X X 
Tecnologias, pragas,  
ervas, doenças... 

Nematoides X X X Local 

Pragas: 

• Mosca branca X ? X Regional / resistência 

• Lagartas (Spodopte-  
ras, F. Medideira,  
Heliotíneos...) 

 

X 
 

X 
 

X 
Local, porém migratórias 
/ resistência 

• Bicudo *Tig. *Tig. X Regional / resistência (?) 

• Cigarrinhas *Tig. X *Tig. Regional / resistência (?) 

• *Tig. = Tigueras / plantas voluntárias como invasoras e multiplicadoras 



DESAFIOS OU GARGALOS NO MANEJO DAS LAVOURAS 

DESAFIO SOJA MILHO ALGODÃO OBSERVAÇÕES 

Ervas resistentes X X X Amargoso, buva, etc. 

Vazio sanitário X X X Obrigação de todos 

Pragas migratórias X X X 
Sequencia de plantios  
“PONTE VERDE” 

*Tig. = Tigueras / plantas voluntárias como invasoras e multiplicadoras 



DESAFIOS NO MANEJO DAS LAVOURAS (Gerais) 

01- Gestão: 

Diante de tantos problemas existentes o DESAFIO Nº 1 é a... 
...GESTÃO DO NEGÓCIO ou do  

SISTEMA DE PRODUÇÃO. 

• A tomada de decisões considerando Custos x Receitas,  
manejos sustentáveis envolvendo rotação de culturas e  
biologia do solo e considerando a LONGEVIDADE ou  
VISÃO DE FUTURO vislumbrada por cada indivíduo para  
seu negócio depende da GESTÃO que se dá ao mesmo. 

* 



DESAFIOS FITOSSANITÁRIOS (Gerais) 

2 - Manejo de Resistência: 

O uso dos mesmos “Ativos ou Modos de Ação” de defensivos  
(inseticidas, fungicidas, herbicidas...) e dos mesmos “Eventos  
ou Tecnologias” em “OGM’s” (plantas geneticamente  
modificadas) em diferentes culturas induz e acelera o  
processo de resistência dos organismos alvo. 

PRODUTO SOJA MILHO ALGODÃO OBSERVAÇÕES 

Glifosato X X X Controle de ervas 

Glufosinato X X X Controle de ervas 

2,4-D X X X Controle de ervas 

Bt’s X X X Controle de lagartas 

Fungicidas, Insetici-  
das e herbicidas 

 

X 
 

X 
 

X 
Uso comum entre as  
diferentes culturas 



DESAFIOS FITOSSANITÁRIOS (Específico) 

3 - Ferrugem da soja: 

• Quando começa o controle? 

• Importância do VAZIO SANITÁRIO. 

• Época, período de plantio e ciclo de cultivares. 

• Manejo de resistência aos fungicidas. 

• Qualidade de serviços e tecnologia de aplicação. 

*Outras doenças envolvidas: mancha alvo, antracnose, oídio,  
DFC’s, doenças de solo ou de raiz, etc. 



DESAFIOS FITOSSANITÁRIOS (Específico) 

4 – Ervas Resistentes: 

• Capins amargoso, pé de galinha, colchão... 

• Buva, c. viola, trapoeraba, leiteiro, picão... 

• Ameaça: Amaranthus palmeri 

• Quando controlar? 

• Rotação de culturas e OGM’s. 

• Combinação de herbicidas (manejo, PRÉ, PÓS...) e  
OGM’s. 

• Manejo de resistência aos herbicidas. 

• Qualidade de serviços e tecnologia de aplicação. 



DESAFIOS FITOSSANITÁRIOS (Geral) 

5 – Complexo de Pragas: 

• Migração de pragas entre cultivos sucessivos (ponte  
verde). 

• Ex. da mosca branca, percevejos, mariposas, bicudo... 

• Lagartas x OGM’s x Inseticidas. 

• Refúgios x OGM’s. 

• Manejo de resistência aos inseticidas. 

• Uso dos mesmos produtos / ativos em plantios e gerações  
sucessivas que migram entre as diferentes culturas –  
“Ponte Verde”. 

• Qualidade de serviços e tecnologia de aplicação. 



DESAFIOS FITOSSANITÁRIOS (Específico) 

6 – Nematoides: 

• Monocultura ou sucessão de culturas sensíveis. 

• Não acreditar na evolução do problema. 

• Manejo biológico do solo ou do sistema de  
produção, envolvendo rotação de culturas, uso de  
materiais tolerantes ou resistentes, formação de  
palhadas, uso de biológicos, controle químico... 

• Qualidade de serviços e gestão do problema. 



CONCLUSÕES e SUGESTÕES 

O que fazer para garantir a sustentabilidade das lavouras /  

culturas? 

1. A GRANDE INOVAÇÃO DO MERCADO: 

FAZER O BÁSICO BEM FEITO 

2. Planejamento e programação de médio / longo prazos. 

3. Ações coletivas para o manejo fitossanitário das culturas. Não  

existe cultura ou fazenda isolada do sistema. Tudo está inter-  

relacionado. 

4. Monitoramento: quem não faz monitoramento não detecta os  

problemas em tempo hábil e não executa as ações na hora  

certa. 



CONCLUSÕES e SUGESTÕES 

O que fazer para garantir a sustentabilidade das lavouras /  

culturas? 

5. Manejo cultural: Adoção de táticas preventivas, eficientes e que  

reduzam custos -> maior viabilidade e sustentabilidade para a  

agricultura. 

6. Adequar a infraestrutura de pessoas e maquinário. 

• Treinamento e qualificação de pessoas. 

• Execução dos serviços nos momentos adequados e com boa  

qualidade operacional. 
• NÃO privilegiar o “operacional” em detrimento do “técnico”. 



CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

O que fazer para garantir a sustentabilidade das lavouras /  

culturas? 

7. Tecnologias: 

•  Riscos de uma dominação de mercado e elevação de  

custos. 

• É importante que tenhamos um sistema de pesquisa e  

desenvolvimento de tecnologias próprio através de  

empresas fortes e voltadas aos nossos interesses. 

• Fortalecimento da Embrapa com melhor direcionamento e  

foco dos trabalhos bem como adoção ou melhoria de  

parcerias com as Fundações, Universidades, empresas  

privadas... 



CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

O que fazer para garantir a sustentabilidade das lavouras /  

culturas? 

8. Estamos realizando o manejo correto nos controles  

fitossanitários em OGM´s ou Convencionais? 

• As empresas de defensivos e tecnologias seriam as principais  

interessadas em prolongar a vida útil de seus produtos e  

tecnologias através de vendas conscientes e corretas. 

• Os agricultores são os responsáveis pela adoção de um  

programa efetivo de MRI, pois a necessidade de preservar os  

produtos e tecnologias disponíveis é fundamental e está em  

suas mãos uma vez que as decisões finais são tomadas pelos  

empresários do setor. 

• Cabe a nós – classe técnica, alertá-los e oferecer soluções  

para minimizar os problemas existentes. 



IMAGENS ILUSTRATIVAS: manejo de solos e coberturas 



IMAGENS ILUSTRATIVAS: controle natural de pragas 



IMAGENS ILUSTRATIVAS: refúgios em OGM’s 



IMAGENS ILUSTRATIVAS: pragas 



IMAGENS ILUSTRATIVAS: pragas 



IMAGENS ILUSTRATIVAS: pragas 

Amaranthus palmeri 



CONSIDERAÇÕES SOBRE MANEJO 
E SUSTENTABILIDADE DA SOJA NO OESTE DA BAHIA 
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