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EMATER - REGIÃO DE MARINGÁ e CIANORTE 
CAMPANHA PLANTE SEU FUTURO 

Informativo Semanal, n.2 – em 04 de dezembro de 2013. 
 
INFORMAÇÃO SEMANAL SOBRE OCORRÊNCIAS DE PRAGAS E DOENÇAS DE SOJA NA REGIÃO DE 
MARINGÁ - PARA AUXILIAR NA PROMOÇÃO DE SISTEMAS DE ALTO DESEMPENHO ECONÔMICO E 
BAIXO IMPACTO AMBIENTAL  

 
As informações deste Boletim foram geradas nas Unidades de Referências da Emater, 

acompanhadas pelos extensionistas de dezenove municípios listados em anexo, com base em 
protocolos técnicos já validados pela pesquisa oficial. As lavouras de soja monitoradas destas 
localidades nesta semana, em geral não apresentaram o nível mínimo de lagartas ou de 
danos que justificasse o controle. A exceção de uma das três unidades no município de 
Atalaia, nas duas unidades no Município Jussara e uma das três unidades do Município de 
Atalaia (onde ocorreu a necessidade do controle de Anticarsia gemmatalis com produto 
inibidor da ecdise, devido ao alcance da população limiar recomendada para o controle). 

As plantas estão com até 50 a 70 dias após a emergência e nas lavouras estão sendo 
encontradas as espécies de lagartas: da soja (Anticarsia gemmatalis), do cartucho / militar 
(Spodoptera frugiperda), da maçã (Heliothis virescens) e em alguns casos a lagarta da espiga de 
milho (Helicoverpa zea) e Helicoverpa armigera. A identificação desses gêneros e espécies de 
insetos tem sido realizada com o apoio técnico da Embrapa-Soja e do Departamento de Agronomia 
da UEM. 
           Nas cinco unidades do Município de Floresta (totalizando 83,0 ha), onde os produtores estão 
utilizando a estratégia de controle com o uso de vespas (Trichogramma pretiosum) - que são 
predadoras de ovos de lagartas temos observado que, mesmo com a presença abundante de 
mariposas na armadilha luminosa nos dias subsequentes a soltura, nas amostragens com o pano 
de batida não foram praticamente encontradas lagartas, demonstrando a eficiência do controle 
biológico. 

Nas visitas de monitoramento realizadas nas demais unidades didáticas, as lagartas 
encontradas apresentaram-se com tamanho variado e tem se verificado o aumento da população 
de Anticarsia gemmatalis em relação às amostragens realizadas na semana anterior. Por outro 
lado, os técnicos têm identificado uma grande quantidade e variedade de inimigos naturais nessas 
áreas. 

A situação geral das áreas de produtores não assistido ocorreram casos onde foram 
realizaram aplicações de inseticidas sem necessidade, chegando à média de duas aplicações e, 
em alguns casos, alcançando até 3 aplicações para o controle de lagartas, o que foi motivado pelo 
temor ao ataque das espécies do gênero Helicoverpa.  

O monitoramento da presença de esporos viáveis da Ferrugem da soja (Phakopsora 
pachyrhizi), com o uso de coletores de esporos aliado à análise de sintomas foliares, 
indicou que não existe a presença de uredosporos e da doença nas lavouras monitoradas 
nesses municípios. Assim, não justifica nenhuma medida de controle da doença até o 
momento.  
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Unidades Didáticas de MIP e MID Soja - Instituto Emater / SEAB - Safra 2013/2014 

   
(Maringá, 01/nov./2013) 

Município 
Nome do técnico 

responsável Telefone E-mail 

Ângulo Edimilson Moreira 3256-1078 angulo@emater.pr.gov.br 

Astorga Joel Rodrigues Fortes 3234-1991 astorga@emater.pr.gov.br 

Atalaia Valter Olivatti 3254-1274 atalaia@emater.pr.gov.br 

Dr. Camargo Dirley Édson dos Reis 3238-1141 drcamargo@emater.pr.gov.br 

Florai Jose Antonio de Andrade 3242-1747 florai@emater.pr.gov.br 

Floresta Valdir Brischiliari 3236-1464 floresta@emater.pr.gov.br 

Iguaraçu Leonel Schier 3248-1938 iguaracu@emater.pr.gov.br 

Itambé Pedro Cécere Filho 3231-1232 itambe@emater.pr.gov.br 

Ivatuba Alain Carneiro Zolla 3273-1288 ivatuba@emater.pr.gov.br 

Jussara Bernardo Faccin 3628-1488 bernardofaccin@emater.pr.gov.br 

Lobato Paschoal Aparecido Palhares 3249-1126 lobato@emater.pr.gov.br 

Mandaguacu Everson Vitorino da Silva 3245-3122 mandaguacu@emater.pr.gov.br 

Marialva Ailton Rojas Poppi 3232-8900 marialva@emater.pr.gov.br  

Maringá Luiz Caetano Vicentini 3219-2500 maringa@emater.pr.gov.br 

Ourizona Wilson Pinto Barbosa 3278-1309 ourizona@emater.pr.gov.br 

Paiçandu Katerine Elizabeth Brero 3244-8280 paicandu@emater.pr.gov.br 

Santa Fé Ricardo Augusto da Silva 3247-1649 stafe@emater.pr.gov.br  

São Jorge do Ivaí Wanderson Alves de Gois 3243-1233 saojorgedoivai@emater.pr.gov.br 

Sarandi Idanir Antônio Anversa 3264-1291 sarandi@emater.pr.gov.br 

Coordenação Geral Celso Daniel Seratto 3293-7400 / 9982-8091 seratto@emater.pr.gov.br 
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