Informativo Plante seu Futuro n° 01/2014 – MIP e MID Soja
Região de Maringá e Cianorte - Semana de 17 a 23 de novembro/2014.
1. Situação das lavouras:
Existem lavouras que já alcançaram o estádio R1 (plena floração), sendo também
encontradas lavouras em estádio VE (emergência). Contudo, essas primeiras, apresentam
considerável irregularidade no desenvolvimento em decorrência da falta de chuvas logo
após os plantios. Apesar disso, a necessidade de replantio é quase inexistente, pois
frequentemente é encontrado o estande adequado para o estabelecimento das lavouras.
As chuvas desse final de semana (21 e 22/nov.) foram mais intensas e uniformes (30-100
mm) melhorando a condição para o adequado desenvolvimento das plantas.
2. Pragas:
De maneira geral a ocorrência de pragas apresenta-se baixa, encontrando-se lavouras
com ausência total destas.
Nas propriedades acompanhadas nos municípios de Floresta, em duas em Maringá e
Itambé (plantas com 35 dias de germinação, no estágio R1 e com apenas 5 a 6 trifólios)
foram encontradas lagartas do grupo Heliotinae na semana retrasada, mas sem atingir o
nível populacional recomendado para o controle. Nessas áreas intensificamos o
monitoramento nessa última semana e constatou-se que as mesmas desapareceram,
com a ação do controle natural no ambiente, sem a necessidade e intervir com inseticidas.
Nessas propriedades foram encontradas uma espécie de vaquinha desfolhadora (com a
coloração esverdeada intensa no esterno – provavelmente da espécie Colaspis sp., que
ainda está sujeita a identificação correta pela Embrapa), causando desfolha em reboleiras,
porém sem provocar os níveis de desfolha que justificassem adotar medidas de controle
químico. Também foram encontradas populações extremamente baixas de Lagarta da Soja
(Anticarsia gemmatalis) e de lagarta-falsa-medideira (Chrysodeixis sp.).
3. Doenças:
Na rede de monitoramento da Ferrugem Asiática da região, que conta com 22 coletores
de esporos instalados nos 19 municípios envolvidos, ainda não foi identificada a
presença de uredosporos da doença. Também não identificamos a ocorrência de
sintomas foliares dessa e de outras doenças que acometem a Soja.
4. Eventos previstas/realizados:
Ocorreram duas reuniões práticas no município de Itambé nessas duas últimas
semanas, onde os agricultores puderam constatar a situação acima descrita.
Nos demais municípios envolvidos estão programados eventos práticos para discutir a
baixa ocorrência de pragas e as estratégias de monitoramento de pragas e doenças, que
servem para habilitar os agricultores a fazer o manejo correto da cultura, evitando
aplicações desnecessárias. Também está previsto distribuir esses comunicados municipais
via e-mail e torpedo de celular, para manter os agricultores informados a tempo.
5. Trabalhos com outros parceiros:
Nessa safra estão envolvidos no monitoramento das lavouras, os alunos dos cursos de
agronomia da Uem, Unicesumar e Uningá, que participam de Projetos de Extensão
coordenados pelos professores e a campo pelos profissionais da Emater.
Além disso, contamos com apoio da uma rede de difusão de informações organizada
com a participação dos sindicatos patronais e dos trabalhadores, do Senar, do Banco do
Brasil e Associação de Engenheiros Agrônomos.
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6. Elaboração do Informativo Semanal:
Eng. º Agr. º M.Sc. Celso Daniel Seratto - F. (44) 3293-7400 – seratto@emater.pr.gov.br
Téc.º Agr.º Esp. Valdir Brischiliari – F. (44) 3236-1464 - brischiliari@emater.pr.gov.br

7. Responsáveis pela informação:
Município

Nome do técnico
responsável

Telefone

e-mail

Água Boa / Paiçandu Aguinaldo José Casagrande

3240-1132

aguaboa@emater.pr.gov.br

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

Jorge Luiz Rodrigues Valencio

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

Mandaguaçu

Everson Vitorino da Silva

3245-3122

mandaguacu@emater.pr.gov.br

Marialva

3232-8900

marialva@emater.pr.gov.br

Maringá

Ailton Rojas Poppi
Luiz Caetano Vicentini /
Joaquim Nereu Girardi

3219-2500

maringa@emater.pr.gov.br

Ourizona

Wilson Pinto Barbosa

3278-1309

ourizona@emater.pr.gov.br

Paiçandu

3244-8280

paicandu@emater.pr.gov.br

Santa Fé

Katerine Elizabeth Brero
Ricardo Augusto da Silva /
Laércio Thomazella

3247-1649

stafe@emater.pr.gov.br

São Jorge do Ivaí

Everson Vitorino da Silva

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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