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INTRODUÇÃO 

O objetivo desta apresentação é dialogar sobre os problemas fitossanitários envolvidos no manejo 

de culturas no Oeste Baiano. 

O manejo de lavouras vem se tornando mais complicando a cada ano com o aparecimento de 

novos problemas. Exemplos históricos em nossa região e no Brasil: 

• Específicos como o Tamanduá da soja, a Ferrugem da soja, o Bicudo do algodoeiro... 

• Polífagos ou “multi culturas” como a Mosca branca, a Helicoverpa sp, Nematoides, Mofo 

branco... 

• Pragas de difícil controle como Spodoptera spp, as falsas medideiras (Chrysodeixis spp)... 

Associado aos problemas surgem as mudanças de hábitos de pragas e o manejo de resistência 

aos defensivos e tecnologias!!! 

A grande pergunta: 

O setor está preparado para enfrentar e vencer estes desafios? 
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COMO ENFRENTAR OS DESAFIOS? 

Primeiro fator: potencial de produção. 

O que define o potencial de produção de uma cultura ou lavoura: 

1. Nutrição. 

2. Genética. 

3. Ambiente. 

As práticas agrícolas farão com que se consiga ou não atingir o potencial de produção. 

Exemplos: 

• Manejo de solos sob os aspectos biológicos, químicos e físicos. 

• Manejo da cultura e tratos culturais. 

• Fisiologia da planta: arranjo de plantas e outros fatores. 

• Manejo de defensivos e tecnologias. 

• Mão de obra e infraestrutura de produção. 

• Monitoramento de lavoura, de atividades e avaliação de eficiência. 
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Potencial de Produção: ITENS DE MANEJO DA LAVOURA  

Nematoides: 

• Evitar 

• Retardar 

• Controlar 

Ferrugem da soja: 

• Eficiência dos fungicidas (mutação genética da ferrugem e / ou resistência de produtos) 

• Rotação e combinação de ativos e modos de ação. 

• Uso de protetores para minimizar o problema da resistência e melhorar a eficiência 

• Uso correto de adjuvantes e qualidade de serviços 

Outras doenças: 

• Mancha alvo 

• DFC´s 
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Potencial de Produção: ITENS DE MANEJO DA LAVOURA  

Manejo de pragas (soja convencional / não Bt): 

• Monitoramento 

• Uso correto e adequado de inseticidas: seletividade, ativos, rotação de modos de ação 

• Avaliar a eficiência e especificidade dos produtos. 

Ver recomendações do Programa Fitossanitário no site das entidades. 

Pragas problema na soja: Falsa medideira (Chrysodeixis spp); Helicoverpa sp; Spodoptera spp  

(S. Frugiperda na instalação, S. eridania, latifascia e cosmiodes nas fases de desenvolvimento 

e reprodutiva); 

Manejo de pragas (soja Intacta / Bt): 

• Manejo de resistência / IMPLANTAÇÃO DE REFÚGIO ESTRUTURADO 

• Falha no controle de algumas espécies 

• Surgimento ou aumento de infestação de outras pragas 
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Potencial de Produção: ITENS DE MANEJO DA LAVOURA  

Manejo de ervas e herbicidas: 

• Presença de ervas resistentes ou de difícil controle: 

- Picão preto, leiteiro, buvas, capim colchão, capim amargoso... 

- Trapoeraba, corda de viola, vassourinha de botão... 

• Uso de herbicidas: 

- Rotação e combinação de ativos e modos de ação. 

• Rotação de culturas 

• Plantas de cobertura / formação de palhada 

• Manejo pós colheita 
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Potencial de Produção: ITENS DE MANEJO DA LAVOURA  

Riscos de novos problemas ou ameças: 

• Melanagromyza sp., também conhecida como Mosca-da-haste da soja 

• Amaranthus palmeri, caruru gigante 

• Helicoverpa punctigera 

• Novo genótipo ou raça de mosca branca 

• Outros... Que precisamos estar atentos. 
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CONCLUSÕES 

O que fazer para garantir a sustentabilidade das lavouras / culturas? 

1. A GRANDE INOVAÇÃO DO MERCADO: 

FAZER O BÁSICO BEM FEITO 

2. Ações coletivas para o manejo fitossanitário das culturas. Não existe cultura ou fazenda 

isolada do sistema. Tudo está inter-relacionado. 

3. Planejamento e programação de médio / longo prazos. 

4. Monitoramento: quem não faz monitoramento não executa na hora certa. 

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. 
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CONCLUSÕES 

• 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... 

• 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. 
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IMAGENS ILUSTRATIVAS: manejo de solos e coberturas 
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IMAGENS ILUSTRATIVAS: amigos naturais 



WORKSHOP DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DE PESQUISAS 
                                                                                                         SAFRA 2014/2015   

IMAGENS ILUSTRATIVAS: modelos de refúgios 
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IMAGENS ILUSTRATIVAS: pragas 
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IMAGENS ILUSTRATIVAS: pragas 
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IMAGENS ILUSTRATIVAS: pragas 

Amaranthus palmeri 
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IMAGENS ILUSTRATIVAS: pragas 
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Agricultura não é um jogo, o lugar de jogo é outro!!! 
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• A EQUIPE através de seus componentes... 

• Ezelino Carvalho 

• Sidnei Antonio Marchesan 

• Geraldo Francisco Pereira 

• Joni Robson Mariano 

• Leny Almeida Rodrigues 

• Dalvani Dalle Zotte 

...agradece as ENTIDADES PARCEIRAS, seus diretores e colaboradores a 
oportunidade de dividirmos experiências para nosso crescimento 
pessoal e profissional. 

OBRIGADO A TODOS E UMA BOA SAFRA!!! 


