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RESUMO  

 

O pepino (Cucumis sativus L., 1753) é uma espécie herbácea muito cultivada em 
ambientes protegidos, o que lhe proporciona condições favoráveis para produção o 
ano todo. Por outro lado, é também a condição ideal para a proliferação de pragas 
como a vaquinha (Diabrotica speciosa), a broca dos frutos (Diaphania nitidalis) e os 
pulgões (Aphis gossypii, Glover e Myzus persicae, Sulzer), além de doenças como 
Oídio causado pelo fungo Sphaerotheca fuliginea, o Míldio pelo fungo 
Pseudoperonospora cubensis, e os Mosaicos que são causados por vírus. Esse 
estudo tem por objetivo implantar as técnicas de manejo integrado de pragas e 
doenças, na cultura do pepino (Cucumis sativus L., 1753) em cultivo protegido.  O 
estudo está sendo realizado no município de Lins-SP, na Fazenda Experimental do 
UniSalesiano, em estufa tipo Londrina, com 640 m². Após o trasplantio de 500 
mudas da variedade Taikô, foram instaladas armadilhas adesivas, do tipo Horiver®, 
para monitoramento da flutuação populacional das pragas primárias e secundárias e 
também para a captura massal desses indivíduos, que são identificados e 
quantificados. Os dados são anotados em caderno de campo e compartilhados com 
os professores orientadores para análise e tomada de decisões. A implantação dos 
princípios de Manejo Integrado de Pragas e Doenças (MIPD) contribui para a 
produção de alimentos saudáveis sem resíduos de pesticidas, reduz a exposição 
dos agricultores aos insumos agrícolas e os riscos de poluição ambiental. 

 
Palavras-chave: Cucumis sativus L. Controle biológico. Cultivo protegido. MIPD. 
 

INTRODUÇÃO 

Com origem em regiões tropicais ao norte da Índia e da África o pepino 

(Cucumis sativus L., 1753) é uma espécie herbácea que pertence à família das 

cucurbitáceas.  As pragas que causam maiores prejuízos na cultura do pepino são: a 

Bemisia tabaci biótipo B, é um minúsculo inseto conhecido como mosca-branca, que 

proporciona as condições ideais para o ataque do fungo Capnodium sp. causador da 

fumagina; a vaquinha ou brasileirinho (Diabrotica speciosa); a broca dos frutos 

(Diaphania nitidalis); os pulgões Aphis gossypii e Myzus persicae, que são possíveis 

transmissores  de viroses, e os Tripes, Thrips tabaci, Thrips palmi e Frankliniellas 

chultzei, transmitem vírus e deixam os frutos marcados por cicatrizes. Já entre as 

doenças mais presentes destacam-se: o Oídio, o Míldio e os Mosaicos. (CARVALHO 

et.al., 2013). 

Como o uso de técnicas convencionais de combate a pragas e doenças vem 

perdendo eficiência surge à necessidade de experimentar novas estratégias com o 

intuito de obter um melhor desempenho. (FILGUEIRA, 2003). 



O manejo integrado de pragas e doenças (MIPD) e o Controle Biológico 

buscam manter um equilíbrio nos níveis de infestações de insetos e doenças de 

maneira mais sustentável. (CARVALHO et.al., 2013). 

A implantação dos princípios MIPD e de outros métodos que contribuam para 

a manutenção dos inimigos naturais colaborarão para a produção de alimentos 

saudáveis, além de reduzir a exposição dos agricultores aos insumos agrícolas e 

reduzir os riscos de poluição ambiental. 

 

OBJETIVOS 

- Implantar as técnicas de manejo integrado de pragas e doenças, na cultura do 

pepino (Cucumis sativus L., 1753) em cultivo protegido. 

- Identificar o momento de tomada de decisão quanto a quantificação e a 

qualificação dos controles a serem adotados. 

 

METODOLOGIA 

 O estudo está sendo realizado em parceria com a empresa Koppert Biological 

Systems, no município de Lins-SP, na Fazenda Experimental do UniSalesiano, em 

estufa tipo Londrina, com 640 m² e com 11 ruas de 26 metros cada. No dia 04 de 

agosto foram transplantadas 500 mudas da variedade Taikô da empresa Sakata 

Seed.   

Após o transplante das mudas, as Horiver® (armadilhas adesivas) foram 

instaladas primeiramente em pontos estratégicos de coletas de dados, de maneira 

que ficassem homogeneamente distribuídas no ambiente de cultivo, especialmente 

próximo a porta de entrada, nas bordaduras laterais e nos fundos, a distância de 30 

cm do ápice das plantas, para que a flutuação populacional de pragas e vetores seja 

acompanhada. Essas armadilhas são trocadas e reposicionadas sempre que 

preciso, de acordo com a quantidade de insetos capturados e o desenvolvimento da 

cultura.  

Logo após, foi feita uma aplicação de 10 litros de calda bordalesa na 

concentração de 1,5 g/L de Sulfato de Cobre + 10 gotas de Óleo Pirolenhoso, sendo 

repetida após 15 dias, com o objetivo de prevenir doenças fúngicas e bacterianas.  

As informações de identificação e contagem dos indivíduos são anotadas em 

caderno de campo e compartilhadas com os orientadores e posteriormente com os 

técnicos da Koppert Biological Systems, para análise e tomada de decisões. 



 

 

DESENVOLVIMENTO 

O monitoramento ocorre semanalmente desde o transplante das mudas do 

pepinoTaikô até a colheita dos frutos. Após a identificação e quantificação dos 

indivíduos capturados nas Horiver®, os dados são transcritos para o caderno de 

campo, onde as informações são acessadas pelos professores orientadores, 

técnicos da empresa Koppert Biological System, para análise e tomada de decisões.  

Após 30 dias do transplantio será utilizado uma suspensão concentrada do 

fungicida e nematicida microbiológico Trichodermil®, contendo conídios do 

fungo Trichoderma harzianum, via drench. Esses fungos, apresentam propriedades 

antagônicas baseadas na ativação de um arsenal de mecanismos variados, o que 

possibilita atividade contra um largo espectro de fitopatógenos, que também se 

desenvolvem no solo, controlando assim, um grande número de doenças de plantas. 

O uso de agroquímicos poderá ser empregado juntamente com o controle 

biológico, sempre respeitando compatibilidade entre os produtos, para que os 

agentes biológicos não sejam danificados e não percam a sua eficiência. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 De acordo com os parâmetros encontrados na literatura, a flutuação 

populacional de pragas ainda não atingiu nível de controle, portanto até o momento 

não foi necessário o uso de defensivos. Apenas a calda bordalesa foi usada de 

maneira preventiva. 

A expectativa é que o emprego das técnicas de Manejo Integrado de Pragas e 

Doenças (MIPD) juntamente com a utilização do controle biológico como auxiliar de 

produtos agroquímicos possa agir de forma eficiente no combate a infestação de 

pragas e vetores. Produzir alimentos saudáveis sem resíduos de pesticidas, bem 

como reduzir a exposição dos agricultores aos insumos agrícolas e minimizar os 

riscos de poluição ao meio ambiente, é o que caminho da agricultura sustentável.  
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