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1. Sistema atual de MIP que deveria ser
1.1.Inimigos Naturais e Controle Biológico
1.2. Monitoramento, Amostragem, Níveis de Ação e 
Niveis de Não-Ação
1.3. Controle Químico, Seletividade e Aplicação
Seletiva
1.4. Manejo Ambiental de Pragas

2. Fusões, compras e vendas de empresas retornaram
muito forte nos últimos anos

5.1. Positivo: custos, preços e tecnologias
5.2. Negativo: perda de foco futuro no MIP

3. Pacotes de recomendações aos produtores
4. Pool de compras pelos Produtores 
5. Buscando a fidelidade? Mas dentro das orientações
técnicas de MIP vindas dos consultores e univerisidades, 
institutos, empresas privadas de pesquisa e prestação de 
serviços fitossanitarios.
6. Situação do Citros – principal mudança foi de MIP para 

Convencional
Hoje nós sugerimos 2 manejos: MIP das outras pragas
e CONVENCIONAL para o complexo Psilideo-Greening

1. Current IPM system that should be:
1.1 Natural enemies and biological control, 
1.2 Pest Monitoring, sampling, action levels and Inaction 

Levels  for:
1.3 Chemical Control Action, Selectivity and Selective 

application of pesticides and biopesticides
1.4 Pest environmental management 

2. Mergers, purchases and sales of agrochemical companies 
returned very strong in recent years
2.1  Positive : costs, prices and technologies 
2.2. Negative: Loss of future focus on IPM

3. Packets of recommendations to producers by companies
4. Pool of purchases of agrochemicals by producers
5. Seeking for fidelity?  But within the technical IPM 

guidelines from consultants, universities, research 
institutes, research private companies and provision of 
fitossanitaries services 

6. Situation of the Citrus in the world: main change of IPM for 
Conventional Agrochemicals. 
Today we suggest 2 management systems: IPM for other 
pests and  CONVENTIONAL for the complex Asian Citrus 
Psyllid – Greening (Bacterial disease killing plants)

ISSUES FOR DISCUSSION – ASSUNTOS PARA DISCUSSÃO



1.1 Natural enemies and biological 
control, 

1.2 Pest monitoring, sampling, 
action and Inaction Levels  for:

1.3 Chemical Control Action, by 
Selectivity and Selective 
application of pesticides and 
biopesticides

1.4 Environmental Pest Management 

1. IPM system that should be 
used currently:

1.1.Inimigos Naturais e Controle Biológico

1.2. Monitoramento, Amostragem, Níveis
de Ação e Niveis de Não-Ação

1.3. Controle Químico, Seletividade e 
Aplicação Seletiva

1.4. Manejo Ambiental de Pragas

1.Sistema de MIP que deveria ser
usado atualmente



Natural enemies and biological 
control of insect pests

Inimigos Naturais e Controle
Biológico de insetos pragas

A existência dos inimigos naturais é importante
mas, o controle biológico efetivo é necessário e 
são destes que surgem os biopesticidas

The existence of natural enemies is important, 
but effective biological control is necessary. 
These are the ones that arise the biopesticides

Defining Key Natural Enemies (NE) is the First 
Step to Pest Management

Definição de inimigos naturais (IN) chaves é o 
primeiro passo para o Manejo de Pragas

A amostragem dos inimigos naturais chaves deve 
ser planejada e incluída na planilha de 
amostragem junto com as pragas chaves

Sampling of key NE should be planned and 
included in the sampling worksheet along with 
key pests

Generalist  Predator 
(Predador Generalista)
Praying mantis
(Louva Deus)
Non-Key predator
(predador não chave)

Brachygastra
lecheguana

Key predator of Coffee leaf
miner
(Predador chave do Bicho 
Mineiro do Café)



Pest monitoring, sampling, 
action and Inaction Levels  for:

Monitoramento, amostragem, 
Níveis de Ação e Não-Ação para:

O uso de Agroquímicos para ajudar a reduzir níveis
de infestação para Níveis de Ação menores.

Use of Agrochemicals to help reduce 
infestation levels to lower Action Levels.

Verificar a necessidade de manutenção e aumento
de inimigos naturais – Nova abordagem para os
dias atuais com crescimento dos BIOPESTICIDAS.

Check the need for maintenance and increase 
of natural enemies - New approach to the 
present day with growth of BIOPESTICIDES.

Benefits Benefícios

Any cost to hire a sampler pays for the 
reduction in applications of agrochemicals 
and their risks (residues and environement) 

Qualquer custo para contratar um amostrador se 
paga pela redução nas aplicações de agroquímicos e 
seus riscos (resíduos e ambiente)

Difficulty in hiring, training and maintenance: 
shortage of labor, courses and maintenance

Restrictions Restrições

Dificuldade em contratar, treinar e manter: 
escassez de mão de obra, de cursos e de 
manutenção



Pest monitoring, sampling, 
action and Inaction Levels  for:

Monitoramento, amostragem, 
Níveis de Ação e Não-Ação para:

First step: Level of Intolerable Loss (LIL)
Second step: Action Level (AL)
Third step: Inaction Level (INL)

Primeira: Nível Intolerável de Perda (NIP)
Segunda: Nível de Ação (NA)
Terceira: Nível de Não-Ação (NñA)

relação ácaro predador : ácaro leprose
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An Example
Citrus Key Pest LEPROSIS MITE Brevipalpus spp.
Citrus Leprosis Mite Key Predator Euseius citrifolius



Chemical Control Action –
Seletivity and Resistance

Selectivity and Selective application 

Very difficult use by the grower except for the 
systemics by soil and the more specific mode of 
action like IGRs and Biopesticides (Bioinsecticides)

Ação de Controle Químico –
Seletividade e Resistência

Seletividade e Aplicação Seletiva

Alternância com Bioinseticidas

Uso muito difícil pelo agricultor exceto para os 
sistêmicos por solo e os modos de ação mais específicos 
como os RCIs e Bio-pesticidas (Bio-insecticides)

Resistance of Insects and Mites to 
agrochemicals
Manufacturers should avoid testing more than 2 
sequential applications for registration purposes as 
the results can induce resistance (recommending 
resistance to the users)

Alternation with biopesticides
With the growth of bio-insecticides alternated 
with chemical insecticides can relieve the 
pressure on natural enemies

Com o crescimento dos bioinseticidas alternados 
com inseticidas pode aliviar a pressão sobre os 
inimigos naturais

Resistência de Insetos e Ácaros
aos agroquímicos

Os fabricantes devem evitar testes com mais de 2 
tratamentos sequenciais para fins de registro, pois os
resutados pode induzir resistência (recomendando
resistência para os usuários)



1. Mergers, purchases and sales of 
agrochemical companies returned very strong 
in recent years

2.1  Positive : 
➢ Reduction production costs by Companies
➢ Possible reduction in sales prices to the growers
➢ Emergence of new technologies such as 

improving Biopesticides

2.2. Negative: Risks in Loss of future focus on IPM 

Final Considerations Considerações finais

2. Companies' recommendations 
packages for the growers

With the increase of the portfolio there will be 
packages of product recommendations for the 
growers. We suggest that great care be taken to 
follow the concepts of IPM and resistance 
management

1. Compra, fusões e vendas de Companhias
retornaram muito fortes recentemente

2.1  Positivo : 
➢ Redução de custos de produção
➢ Possivel redução nos preços aos agricultores
➢ Surgimento de novas tecnologias como a 

melhoria dos Biopesticidas e outras

2.2. Negative: Risco de perda de foco no MIP

2. Pacotes de recomendações das empresas 
para os produtores

Com o aumento do Portifolio haverá recomendação
pacotes de produtos para os agricultores. Nós
sugerimos que se tenha muito cuidado em seguir os
conceitos do MIP e  de manejo de Resistência.



Final Considerations Considerações finais
3. Union of several farms to buy cheaper 
agrochemicals

4. Seeking for fidelity?  

➢ This is another risk we face on the part 
of farmers. 

➢ Union of purchases takes the need to 
apply products in stock that also induce 
resistance. 

➢ Usually the same active ingredients for 
long time.

➢ Este é um outro risco por parte dos agricultores. 
➢ União (Pool) de compras para baratear custo leva 

à necessidade de aplicar produtos em estoque
que também leva à resistência. 

➢ Normalmente o mesmo ingredient ativo por longo
tempo.

3. União de várias fazendas para comprar
agroquimicos

It can be, but within the technical IPM 
guidelines provided by consultants, 
universities, research institutes, research 
private companies and provision of 
fitossanitaries services 

Pode ser, mas dentro das diretrizes técnicas 
do IPM fornecidas pelos consultores, 
universidades, institutos, empresas privadas 
de pesquisa e prestação de serviços 
fitossanitários de pesquisa



A symbolic example / Um exemplo simbólico

Final Considerations Considerações finais

Citros Production in Brazil

Before the complex 
AsianCitrusPsyllid&HLB/
2004 = Only 1.5 sprays a 

year with IPM

After the complex 
AsianCitrusPsyllid /2004 
= 15 to 36 sprays a year 

with no IPM

Antes do complex 
Psilídeo&HLB/2004 = 

Only 1.5
pulverizações/ano

Após o complexo
Psilídeo&HLB/2004 = 

15 a 36 
pulverizações/ano



Current situation of the Citrus in the 
Brazil: IPM or Conventional from 2004?

Agrochemicals were responsible for 
this high production, against Psyllid!

Situação atual de Citros no Brasil: 
MIP ou Convencional desde 2004?

Produção de citros no 
Brasil 2016/2017

367 milhões de 
caixas de 41 kg

Os Agroquímicos foram responsáveis por
esta alta produção, contra o Psilídeo!

Citrus production in 
Brazil2016/2017

351 millions of 
boxes 40.8 kg

Symbolic Example
Citrus Fruit Borer

Exemplo Simbólico
Bicho Furão dos Citros

Orange harvest forecast
By FUNDECITRUS



➢This small bug is of 
low density in Brazil.

➢But only an infected 
immigrant can kill an 
entire orchard.

➢ Planting and Growth > 36 sprays 
a year regularly up to 4 years old

➢ Orchard in production > 15 to 24

➢ 50 times is the number of 
sprayer entries in an orchard

➢É de baixa densidade.

➢Mas 1 só psilideo
imigrante mata um 
pomar em pouco tempo.

➢ Pomar em formação: 36 
aplicações

➢ Em produção > 15 to 24

➢ Pulverizador entra 50 
vezes num pomar

Symbolic Example
Citrus Fruit Borer

Exemplo Simbólico
Bicho Furão dos Citros



Formerly, there were about 1,400 
insects of various species inhabiting a 
citrus plant in summer with no loss in 
the production

Antes, Haviam cerca 1.400 insetos de 
várias espécies coabitando a planta 
cítrica sem perdas na produção. Agora as 
nossas percepções é como um deserto

Predator Ant 
Pheidole

Citrus Fruit 
Borer

Symbolic Example
Citrus Fruit Borer

Exemplo Simbólico
Bicho Furão dos Citros



Afer several sprays a year in order to control the vector 
ACP for no risk of Greening, the orchard become a 
desert of beneficil insects, spiders and fungi

Depois de várias pulverizações por ano para controlar o 
vetor ACP para nenhum risco de Greening, o pomar torna-
se um deserto de insetos benéficos, aranhas e fungos

Symbolic Example
Citrus Fruit Borer

Exemplo Simbólico
Bicho Furão dos Citros



DesequilíbriosImbalances
Symbolic Example

Citrus Fruit Borer
Exemplo Simbólico

Bicho Furão dos Citros



Looking for solutions Procurando Soluções

Currently we suggest two
management systems: IPM 

for other pests and  
CONVENTIONAL for the 

complex 
AsianCitrusPsyllid&Greening

(HLB) (Bacterial disease 
killing plants)

Atualmente nós sugerimos
desenvolver dois sistemas

manejo: MIP para as outras
pragas e CONVENCIONAL para 

o complex  
PsilídeoDosCitros&Greening(H

LB) (Doença bacteriana
matando plantas)



Looking for solutions Procurando Soluções
Meanwhile, the current trend of developing new 
technologies is welcome:

➢ More selective agrochemicals
➢ IGRs – Insect Growth Regulators
➢ Insect Feed Restrictions
➢ Extract of plants as insecticides
➢ Bio-insecticides or Biopesticides
➢ Biostimulants and Biofertilizers
➢ Food and Pheromone - Attracts and kills
➢ Conventional breeding – in progress
➢ Genetically modified organisms – in progress

Enquanto isso, a tendência atual de desenvolver 
novas tecnologias é bem-vinda:

➢ Agroquímicos mais seletivos
➢ RCIs - Reguladores de crescimento de insetos
➢ Restritivos de alimentação de insetos
➢ Extracto de plantas como inseticidas
➢ Bio-insecticidas ou Biopesticidas
➢ Biostimulantes e Biofertilizantes
➢ Alimento e Fermônio – Atrai e Mata
➢ Melhoramento genético convencional - em 

andamento
➢ Engenharia genética modificada - em andamento

In this way, the practice of alternating 
these new technologies with the current 
broad-spectrum agrochemicals is being 
implemented in order to mitigate the 
effects of resistance and imbalances

Desta forma, a prática de alternar essas 
novas tecnologias com os atuais 
agroquímicos de amplo espectro está sendo 
implementada para mitigar os efeitos da 
resistência e desequilíbrios



OBRIGADO!


