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DAS PRAGAS DE SOLO NO BRASIL: EVOLUCKO DO
E PRINCIPAIS DESAFIOS
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nas lavouras passaram a atingir nlvel de dano economico
6 em areas cada vez maiores e/ou se adaptaram a novos

A gxpansfio das lavouras para novas areas, substituindo vegetaqao
asmgens e as mudangas nos srstemas de culttvos foram fatores

Essas alteragoes na entomofauna exigiram mais atengfio de
em relaeao a pragas subterraneas. Apesar do avango

bioecolégrcos, a maioria dos trabalhos ainda aborda 0 controle
preocupaoao crescente com o estudo de outras técnicas de

culturais, controle biologico e medidas alternativas
iscas/armadilhas). Uma lendéncia mais recente é o desenvolvimento

considerando o sistema de produgfio como um todo. As
tém abordado também uma outra vertente que considera as

mo um componente importante da macrofauna de solo e
que as afetam, visando equilibrar as populagoes dessas pragas

controla-las. Amostragem,quantificag:E1o
e, especialmente, identificaqao taxonomica de

sao temas que precisam ser melhor estudados. A despeito dos
bfisica sobre pragas de solo, ainda é um desafio e precisa ser

punt muitas espécies.
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DE PRAGAS DE SOLO EM CULTURAS ANUAIS E
NOS CERRADOS DA REGIAO CENTRAL DO BRASIL

Paulo Mareal Fernandes’ & José Raul Valério‘
Agropecuéria Oeste, Embrapa Agropecuaria Oeste, BR 163,

Trecho Dourados - Caarapo, 79804-970 - Dourados, MS, e-mail:
2Universidade Federal de Goias,_UFG, Departamento

Caixa Postal 131, 74001-970 - Goiania, GO, e-mail:
‘Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte, Embrapa

262 km 4, Caixa Postal 154/155 79106-000 - Campo Grande,
1n1ul@e11pgc.embrapa.br

quanto pelo seu potencral de produgfio de alrmentos A
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Drversos fatores concorreram para isto, destacando

de culturas extensrvas para regroes antes inexploradas, adoqao de
u Plantro Drreto (PD), mclusao de outras espécres
de verao/invemo t: at integragao lavoura pecuaria.
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MANEJO DAS PRINCIPAIS PRAGAS DE SOLO EM FRUTEIRAS
TEMPERADAS

Margos Bgflon‘ & Eduardo R. I-lickel'
‘Centro Nacional de Pesquisu de Uva e Vinho, Embrapa Uva e Vinho, Caixa Postal
130. CEP 95700-000. Bento Gongalves, RS, e-mail: marcos@cnpuv.embrapa.br;
2Epagri/ Est. Exp. dc Videira, Epagri, Caixa Postal 21, 89560-000, Videira, SC,
e-mail: hickel@epagri.icl-sc.br

As fmteiras dc clima temperado, principalmente a macieira, o pessegueiro e a
videira, ocupam area de aproximadamente 80.000 ha no Brasil. Dentre as principals
espécies de insetos-pragas de solo associadas a estas culturas destacam-se a pérola-
da-terra Eurhiznr.'0(?(.'u.\‘ I2ra.rilien.\~i.r (Hemiptera: Margarodidae). a filoxera
Dakmlmrplzaira virijbliae (Hemiptera: Phyloxeridae), 0 pulgao lanfgero Erirmnrza
lanigerum (Hemiptera: Aphididae) e larvas dos géneros Naupaclur e Panmmorur
(Coleoptera: Curculionidae). A importancia destes insetos-pragas depende do local
de implantagao do pomar e sistema de produgao (integrado ou organico) visto que,
devido ao longo pen'odo de produgao, o emprego de métodos de controle utilizados
em culturas anuais como o tratamento de sementes, revolvimenlo do solo e/ou
rotagao de culturas ficam praticamente inviabilizados. Os principals métodos de
controle empregados no manejo de insetos-praga de solo em fruteiras temperadas
vao desde a produgao de material vegetativo livre de espécies fitofagas, o uso de
porta-enxertos resistentes e o manejo de plantus de cobertura. Entretanto, nem
sempre a presenga de insetos-pragas de solo é levada em consideragao durante a
implantagao dos pomares, seja pela falta de metodologias para avaliagao das
populagoes no local, pelo desconhecimento do dano potencial ou pela disponibilidade
do controle quimico para uso de fomra curativa apos detectar as infestaooes.
Dificuldades adicionais para o manejo dos insetos-pragas de solo nos pomares
estao relacionadas a falta de informagoes sobre a bioecologia das espécies e métodos
de amostragem, que permitam associar os niveis de infestagao com danos economicos
nas diferentes combinagoes de variedades/porta-enxertos.

Palavras-chave: Pérola-da-ten'a, Filoxera, Pulgfio-lanigero, Produqfio
integrada, Produgao organica

MANEJO DE PRAGAS DE SOLO EM CANA-DE-AQDCAR

Departamento de Biotecnologia Vegetal, CCA, UFSCar, Caixa Postal I53, CEP
13.600-970, Araras, SP, e-mail: pbotelho@cca.ufscar.br

Durante o ciclo da cana-de-aqdcar surgem diversas espécies de insetos, podendo,
algumas delas, desenvolver populagzoes capazes de causar redugao na produgao e
prejuizo consideravel para o agricultor. A depender da relevancia desse prejuizo,
essas espécies podem ser rotuladas como “pragas". Um inseto pode ser considerado
“praga” em fungzao de fatores ecologicos, economicos, sociais, culturais e
principalmente da interagao desses fatores. No “Manejo lntegrado de Pragas"
utilizam-se diferentes técnicas de supressao populacional para manter os insetos
numa condigao de “nao praga", de forma economica e hannoniosa com o ambiente.
Para tanto é necessario identificar corretamente as espécies pragas, conhecer suas
bloecologias, inimigos naturais e os tipos de injtirias que podem provocar nu
cultura e em produtos agrlcolas. A seguir, desenvolver técnicas de amostragem,
estabelecer nlvcis de controle e de dano, deflnir estratégias de combate, técnica e
economicamente viaveis, que agridam o mlnimo posslvel ao homem e ao meio
ambiente de forma que, assim agindo, se possa praticar uma agricultura sustentavel.
Dentro destes principios, espécies pragas de hébitos subterraneos que ocorrem na
cultura de czma-de-agucar no Brasil, em pelo menos uma fase de seu ciclo de vida,
listadas a seguir, serao objeto de discussao: percevejo-castanho (Srrapmmrir currauea
e (S. carvalhoi), cupim (géneros Heteralermer, Pmc0rm'Ierme.r, Na.rutirerme.\',
Neocaprilermer, Cylindrorermer e outros), migdolus (Migdulu.rfryanu.r), elasmo
(Ela.rm0palpu.\' ligr|0.rellu.r), cigarri nlla-das-raizes (Mahanarvafimbriolara) e broca-
gigante (Ca.\'mia licu.r).

Palavras-chave: cupim, migdolus, elasmo, cigarrinha-das-raizes, broca-gigante

M 1|“!-I“!-Ii""l|‘-\'}> 0 |7|l||;_!,fi0~liLl-I‘i1i2-£1i|~ll‘ign (Rl1r:;J{rIr;.\'i;rfrrJrr| ‘

I

l

'1

I


	ID 24683

