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Pecuaristas do Tocantins são alertados sobre o ataque
de lagartas em pastagem
A Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) está
monitorando a população das lagartas Spodoptera sp
(lagarta do cartucho) e a Mocislatipes (curuquerê-doscapinzais). Com o clima quente e chuvas intercaladas no
estado houve um populacionais das duas pragas que estão
atacando pastagens em várias as regiões tocantinenses.
Os técnicos alertam os produtores sobre os riscos de
prejuízos financeiros com a destruição das pastagens. O
Tocantins possui aproximadamente 7,5 milhões de
hectares de pastos plantados.
Segundo o gerente de Sanidade Vegetal da Adapec, Marley Camilo de Oliveira, as lagartas
do cartucho a curuquerê-dos-capinzais não são pragas novas nas pastagens, “porém este
aumento populacional está relacionado ao clima quente com chuvas intercaladas de longos
períodos de estiagem, situação agravada pelo fenômeno El Nino que está ocorrendo,”
pontuou Camilo, acrescentando que as altas temperaturas aceleram o metabolismo dos
insetos e, com isso, as lagartas se tornam adultas mais rapidamente.
O responsável técnico pelo Programa Estadual de Grandes Culturas, Breno Gomes
Barbosa, disse que ao detectar a presença das lagartas na pastagem, o pecuarista pode
realizar o controle com o uso de defensivos agrícolas registrados, mediante orientação
técnica e receituário agronômico, para evitar a contaminação do meio ambiente, do leite e da
carne.
Segundo Breno Gomes, “é importante observar o período de carência e a dosagem correta
no uso destes defensivos agrícolas para o retorno dos animais ao pasto em que foi feito o
controle químico”. Ele ainda orienta os pecuaristas a dar preferência para o uso do controle
biológico, que preserva os inimigos naturais existentes na área.
A Adapec alerta ainda os pecuaristas para que façam o monitoramento de suas pastagens
semanalmente para evitar prejuízos com as pragas. “Tive que arrendar outra área para
colocar o gado, por perca da área de pastagem”, relata o pecuarista Luís Afonso de Oliveira,
da região de Guaraí. Havendo a fixação das chuvas a tendência é de uma redução natural
destes insetos.
Para o presidente da Adapec, Humberto Camelo, o monitoramento realizado pela Agência é
fundamental para o controle de pragas. “Estamos atentos para evitarmos a proliferação
dessas pragas nas pastagens e, com isso, continuarmos crescendo neste setor que é
fundamental para a nossa economia, mas o reforçamos a importância do pecuarista em
também monitorar suas pastagens,”disseHumberto.

Fonte (texto e foto): http://www.agrolink.com.br/
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