
               

Informativo Plante seu Futuro n° 07/2014 – MIP e MID Soja
Região de Maringá e Cianorte - Semana de 29/12/2014 a 03/01/2015.

1. Situação das lavouras:

A  semana  de  29 de  Dezembro  de  2014 a  03  de  Janeiro  de  2015  foi  marcada  pela
ocorrência de chuvas durante boa parte da semana na maioria dos municipios da região de
Maringá  e  Cianorte,  dificultando  os  trabalhos  de  controle  de  pragas  através  de
pulverizações via terrestre pelos agricultores, em função do excesso de umidade no solo e
pelas precipitações constantes.
As  temperaturas  permaneceram  um  pouco  msis  amenas,  mesmo  assim  ainda  altas,
oscilando entre 23º a 34ºC. A maioria das Unidades de Referência das regiões de Maringá
e Cianorte encontram-se na fase reprodutiva (R2 a R5). 
Algumas Unidades de Referência  apresentam desenvolvimento  irregular,  em razão da
falta de chuvas na época do plantio e germinação, apresentando nestas lavouras fases
distintas de desenvolvimento, podendo ser necessário o uso de dessecantes no momento
da colheita, esse fato é notável na maioria dos plantios nos municípios da região.
 
2. Pragas:

Em  razão  das  altas  populações  de  pragas,  principalmente  Lagartas  Anticársia  e
Percevejo Marron em algumas Unidades de Referência  foram necessárias aplicações de
inseticidas nesta semana, visando o controle dessas pragas, onde se utilizou para lagartas,
inseticida  fisiológico  regulador  de  crescimento  (Nomolt)  e  Clorantraniliprole (Premio)
visando a preservação dos inimigos naturais,  e para controle de Percevejos utilizou-se
inseticida Platinum Neo, sendo que estas lavouras encontram-se boa parte em R5.

Nas  demais  Unidades  de  Referência  os  técnicos  relatam  o  aumento  de  lagartas
Anticarsia  na  semana,  além  da  presença  considerável  de  adultos  de  Anticarsia  e
Chrysodeixis,  sugerindo aumento  do número de lagartas nas amostragens da próxima
semana.

As demais UR´s o nível  de pragas continua baixa, sem necessidade de intervenção
quimica, tanto lagartas quanto percevejos.

Com relação aos predadores, verifica-se redução de população nas UR`s mais velhas,
ao contrário, nas áreas mais novas encontram-se em maior número, destacando – se as
aranhas e moscas Tachinideas.

Comparando – se as Unidades de Referências com as demais áreas dos municípios, os
produtores  não  assistidos  já  fizeram  em  média  03 pulverizações  para  lagartas,  02
pulverização para percevejos e 01 pulverizalção com fungicidas, visando a prevenção das
doenças, ao contrário das UR´s que  boa parte não houve até o momento aplicação de
pesticidas.

 
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 doença nas áreas monitoradas.

Com relação as demais doenças, verifica-se maior incidência de Míldio, porém, sem
necessidade  de  medidas  de  controle,  em  razão  da  pouca  importância  econômica  da
doença. (Manual de Identificação de Doenças de Soja, 5ª edição, Abril 2014 – Embrapa,
pg. 27).

4. Elaboração do Informativo Semanal:

Téc.º Agr.º Esp. Valdir Brischiliari – F. (44) 3236-1464 - brischiliari@emater.pr.gov.br

5. Responsáveis pelo acompanhamento das lavouras e informações:

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

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

Santa Fé
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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