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Intro
odução: Uma
U
form
ma de atin
ngir a com
munidade paulista d
de citriculttores
care
entes de in
nformaçõess, com a tecnologia
a gerada na
n UNESP
P, é atravé
és de
convvênios e/o
ou parceriias com a iniciativa privada. Assim, pode-se levar
técnicas que priorizam
p
a mão de obra
o
qualific
cada, para
a isso treinando-a, nã
ão só
com conceitoss teóricos, mas na prática
p
cotid
diana em seu própriio ambientte de
traba
alho. Para tanto, o Centro
C
de Manejo
M
Inte
egrado de Pragas –C
CEMIP/UN
NESP
e a COOPER
RCITRUS –Cooperativa dos Cafeicultor
C
res Citricu
ultores de São
Paullo- estabeleceram um
u convên
nio com a finalidade de levar aos pequenos
citriccultores téccnicas de manejo inttegrado de
e pragas (MIP), que visam dim
minuir
o impacto amb
biental causado pelo uso de agrotóxicos.
Obje
etivos: Im
mplantação e desenvvolvimento de MIP-ccitros a fim
m de treina
ar os
citriccultores a melhorar a relação custo/ben
nefício, qu
uando com
mparado co
om o
conttrole conve
encional regional de pragas.
p
Mate
erial e Mé
étodos: O trabalho foi realiz
zado nos anos
a
agríccolas 1995/96,
1996
6/97 e 19
997/98, no
os municíípios de Barretos,
B
Bebedourro, Catand
duva,
Itápo
olis, Lime
eira, Matã
ão, Montte Alto, Monte Azul
A
Paullista, Olím
mpia,
Pirasssununga, São José do Rio Preto, Ta
aquaritinga
a e Virado
ouro. Em cada
mun
nicípio foi conduzido
o um ou mais
m
camp
pos demon
nstrativos de MIP-Citros,
totalizando 15 campos, sendo 13 monitorad
dos pelos Engenheirros Agrôno
omos
u Técnico
os Agrope
ecuários da COO
OPERCITR
RUS – trreinados pelo
e/ou
CEM
MIP/UNESP
P- e dois pela
p
equipe
e técnica e estagiário
os - discen
ntes da FC
CAV do CEMIP/UN
C
NESP. As avaliaçõess das prag
gas e dos inimigos naturais fo
oram
realizadas quiinzenalmente, com a presenç
ça do citricultor e d
de pessoa
as da
comunidade vizinha
v
(cunho educa
ativo). Apó
ós o monitoramento eram tomadas
d
s
sobre
a necessidad
n
de ou não
o de controle. Para
a determin
nar o
as decisões
núm
mero de pu
ulverizaçõe
es no siste
ema conve
encional de controle
e de praga
as foi
realizado um levantamen
nto técnico
o em 62 co
ooperadoss nos muniicípios ond
de se
fez a pesquisa
a.
Resultados: Nos
N campo
os demonstrativos de
d MIP-Cittros foram realizadas
s em
méd
dia 4,4, 4,1 e 5,2 pulvverizaçõess/área nos anos agríccolas 1995
5/96, 1996//97 e
1997
7/98, respe
ectivamentte. Destass, 72,7%, 75,6%
7
e 73,1%
7
das pulverizaç
ções,
nos anos agrrícolas resspectivos, foram pa
ara contro
olar o áca
aro da lep
prose
hoenicis e o ácaro da
d falsa ferrugem Ph
hyllocoptruta oleivora
a. No
Brevvipalpus ph
conttrole conve
encional fo
oi obtida uma média de 8,0 pulveriza
ações/área//ano,
1
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quan
ndo compa
arada com as médiass obtidas nos
n campo
os em MIP--Citros, obtevese uma
u
reduçã
ão superio
or a 35%. Com isso, diminuiu-sse o uso d
de agrotóx
xicos,
da laranja
man
ntendo a qualidade
q
a, com au
umento da
a mão-de--obra trein
nada,
somando, aind
da, melhoriia do meio
o ambiente agrícola. Isto,
I
incentiva o citric
cultor
a ad
dotar esta tecnologia
a preconizzada no MIP-Citros
M
pelo CEM
MIP/UNESP na
regiã
ão onde esstá inserido
o.
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