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AGAPOMI INFORMA
Missão Argentina
D e 19 a 23 de Março/12, o MAPAlRS por
meio do SSV/RS coordenou missão técnica do
Serviço de Sanidade e Qualidade Agro alimentar
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca da
Argentina - SENASA, com o objetivo de conhecer
o Programa Nacional de Erradicação da Cydia
pomonella do Brasil - PNECP, bem como o
sistema produtivo de maçã nos estados do RS e
SC. Quatro técnicos do SENASA acompanhados
por fiscais do MAPA e órgãos estaduais do RS e
SC inspecionaram as ações do PNECP
desenvolvidas em áreas urbanas e comerciais
localizadas nos municípios de Vacaria/RS,
Lages/SC e Fraiburgo/SC, além do
processamento, classificação e sistema de
rastreabilidade da praga realizado nos packing
houses, incluindo a certificação fitossanitária de
origem e permissão de trânsito de vegetais. A
Cydia pomonella é a principal praga das pomáceas no mundo, causando grandes danos à cultura o que implica em média 12
aplicações de inseticidas por safra, aumento custos de produção e riscos de contaminação ambiental e humana. Resultados
recentes obtidos por meio da eliminação de plantas hospedeiras da Cydia e monitoramento com aproximadamente 10 mil
armadilhas instaladas em áreas urbanas e comerciais do RS e SC indicam que o Brasil está muito próximo de erradicar a
praga. Na atual safra, até a presente data, somente um adulto do inseto foi capturado na área urbana de Vacaria/RS. Vale



ressaltar que a praga no Brasil sempre esteve restrita às áreas urbanas e não em pomares comerciais. De acordo com o
coordenador técnico do PNECP, Dr. Adalécio Kovaleski da Embrapa de Vacaria/RS, os inspetores do SENASA ficaram
extremamente satisfeitos com as ações desenvolvidas pelo Brasil, inclusive levando algumas sugestões a serem
implantadas naArgentina. Missões desta natureza ressaltam a importância da manutenção do programa de erradicação que
o Brasil vem desenvolvendo, inclusive para justificar restrições às importações e com isso minimizar os riscos de reintrodução
da praga no Brasil, disse Jairo Carbonari, chefe do Serviço de Sanidade Vegetal do MAPAlRS.
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