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As
A lagartass do genêrro Helicove
erpa são cconsiderada
as pragas secundáriaas na cultu
ura da soja
a.
Entrretanto, na
a última safra (2012
2/2013) fo
oram relata
ados proble
emas com representantes dessse
grup
po de prag
gas em diversas culturas e em
m diversos
s estados brasileiros.. No Oeste da Bahia
a,
técn
nicos e ag
gricultores relataram a ocorrênccia de pop
pulações elevadas
e
dee Helicoverpa sp. na
as
lavo
ouras de algodão, millho e soja, causando perdas expressivas de
d produtivvidade, mes
smo quand
do
realizadas aplicações de inseticidas químicos p
m
para o conttrole das mesmas.
Amostras
A
d
desses insetos foram coletadas eem diversas localidades e além d
da Helicove
erpa zea, foi
tam
mbém detec
ctada, pela primeira ve
ez no Brasiil, a espécie Helicoverrpa armigerra. Sendo assim,
a
aind
da
na safra
s
2012
2/2013, a Embrapa
E
no
otificou ao Ministério da Agricultura Pecuáária e Abas
stecimento a
pres
sença da espécie H.
H armigera
a (documeento n.° 70570.000
7
0355/2013
3-42) no País.
P
Até o
pres
sente mom
mento, essa
a praga tem
m sido deteectada nos
s estados da
d Bahia, P
Paraná, Ma
ato Grosso e
Disttrito Federa
al, atacando lavouras de algodão
o, milho e soja.
s
H.
H armigera
a ocorre em
m países da Europa, Á
África, Ásiia e Oceania, ocasion
nando dano
os severos a
várias culturass, mas até então, no Brasil era listada com
mo Praga Quarentená
Q
ária A1, ou
u seja, prag
ga
a econômic
ca potencia
al, porém n ão presente no territó
ório nacionaal.
de importância
O Ministérrio da Agricultura, Pecuária e Abastec
cimento (M
MAPA), po
or meio da Instruçã
ão
Normativa nº 12/2013, definiu
d
as medidas
m
dee defesa sa
anitária veg
getal a sereem adotada
as visando a
prev
venção, contenção, e controle de
d H. armig
gera no terrritório brasileiro.
A H. armige
era é polífa
aga e se alimenta de v
várias espé
écies vegetais, tais co
omo soja, feijão, milho
o,
algo
odão, toma
ate, pimen
ntão, café,, citros en
ntre outras
s. Possui alta capaccidade de migração e
reprrodução, com ciclo de
d vida, da fase de o vo até adu
ulto, em to
orno de 35 dias, o qu
ue permite a
oco
orrência de várias gera
ações duran
nte o ano. O período de incubaç
ção dos ovo
os é de 03 dias, a fasse
larv
val transcorrre em apro
oximadame
ente 19 diaas, a fase de pré-pup
pa é de 2 a 4 dias, a fase pupal
tran
nscorre em 10 dias e os adultos vivem entrre 10 e 15 dias.
Tais
T
caracte
erísticas po
odem dificu
ultar seu co
ontrole, de
e modo que
e devem seer adotadas
s estratégia
as
de manejo inttegrado, qu
ue evitem o surgimen
nto de pop
pulações re
esistentes a inseticida
as, uma ve
ez
e este insetto apresentta histórico de resistêência a dive
ersos inseticidas. Porttanto, para minimizar a
que
pres
ssão de se
eleção que conduz ao
a surgime nto de populações resistentes,, recomend
da-se: evita
ar
aplicações rep
petidas de produtos
p
com modos de ação semelhantes
s; uma vezz definidos os níveis de
d
a cultura, realizar
r
as aplicaçõess quando sejam
s
nece
essárias; e tomar as decisões de
d
ação em cada
base nos dados de am
mostragem .
controle com b
Para
P
mais in
nformaçõess, acesse o documentto Ações Emergencia
E
brapa para o
is propostaas pela Emb
man
nejo integ
grado de Helicoverp
pa spp. eem áreas agrícolas (http://w ww.embra
apa.br/alerta
ahelicoverpa).
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