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Novas estratégias para combater carrapatos em bovinos

Foto: Belize, raça Angus em pastagens Marangatú. Por Marangatu Sementes.

Foto: Pastagens de azevém em Viçosa – MG. Por Marangatu Sementes.

80% do gado no mundo enfrenta um inimigo comum: carrapatos. Este problema está presente em quase todos
os países do Hemisfério Ocidental e afeta a saúde e o bem estar rural, o fornecimento de proteína de qualidade
e produtividade desta categoria estratégica para as economias das Américas.
A presença de carrapatos agrava-se em situações de mudança climática porque facilita que eles apareçam em
áreas onde não existiam anteriormente em que há pouca experiência na prevenção e controle de carrapatos e
agentes de transmissão. Nesta situação, o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) e a
Universidade de La Salle, Colômbia, colocaram a disposição uma guia para o gerenciamento de carrapatos e
adaptação às alterações climáticas, documento com o qual esperam facilitar a comunicação do produtor com os
serviços veterinários para se tornar mais eficiente e sustentável o combate destes animais.
O documento intitulado Os carrapatos do gado bovino e os agentes de enfermidades que transmitem em
cenários epidemiológicos de mudanças climáticas transmissores de doenças, está disponível gratuitamente
em www.iica.int. Como explicado no documento, as estratégias de mitigação tradicionais se concentram sobre
a aplicação do acaricida ou no uso de produtos biológicos.
No entanto, a má gestão de insumos veterinários, a resistência que os carrapatos desenvolveram dos
acaricidas, as mudanças climáticas que favorecem a presença de enfermidades e degradação ambiental, têm
motivado a busca de novos métodos para resolvê-los.
O guia foi desenvolvida por Romero, juntamente com professores da Universidade Efraín Benavides e Luis
Carlos Villamil.
Saiba mais sobre a Marangatú, acessando nosso instagram:
https://www.instagram.com/ganaderiaconmarangatu/
via computador ou telefone.
E vem aí nossa página no Facebook!
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