
Realização

Dias 23 e 24 / julho / 2019

 

II Seminário 
Mato-grossense 
sobre Manejo 
da Resistência

 
Dia 23 - Manhã

  Painel Visão holística sobre resistência
  Moderador: Jacob C. Netto (IMAmt)
 
Impactos da resistência para a sociedade.
Sérgio Hermínio (UFV)

Ações do Mapa para mitigação da resistência.
Luis E. Rangel (Mapa)

Legislação relacionada à resistência.
Renan Tomazele (Indea)

Dia 23 - Tarde

  Painel Entomologia
  Moderador: Renato Assis de Carvalho (Irac/Bayer)
 
Monitoramento da suscetibilidade de lepidópteros 
aos inseticidas e plantas bt.
Rafael Major Pitta (Embrapa)

Resultados da rede de ensaios de inseticidas 
para percevejos.
Lucia M.Vivan (Fundação MT)

Monitoramento da suscetibilidade de lepidópteros 
e sugadores aos inseticidas.
Daniela Okuma (Irac/Bayer)

Monitoramento da suscetibilidade do bicudo 
do algodoeiro aos inseticidas.
Guilherme G.Rolim (IMAmt)

Dia 24 - Manhã

  Painel Plantas Daninhas
  Moderador: Felipe Ridolfo Lúcio (Hrac)
 
Ações de manejo e de monitoramento da suscetibilidade 
de buva e amargoso conduzidas pela Embrapa.
Fernanda S. Ikeda (Embrapa)

Ensaios sobre manejo de buva e amargoso 
conduzidos pela FMT.
Autieres Faria (Fundação MT)

Ações de manejo e de monitoramento da suscetibilidade 
de capim pé de galinha conduzidas pela Embrapa.
Nubia Maria Correia (Embrapa)

Ações de manejo e monitoramento da suscetibilidade 
de capim pé de galinha conduzidas pelo IMAmt, 
Univag, UFMT e HRAC.
Edson R. de Andrade Junior (IMAmt)

Monitoramento, mecanismo de resistência 
e manejo de Amaranthus spp.
Anderson Cavenaghi (Univag)

Manejo de Amaranthus spp em sistemas 
produtivos em Mato Grosso.
Sidnei Cavalieri (Embrapa)

Controle de tiguera e soqueira de algodão
resistente a herbicidas.
Edson R. de Andrade Junior (IMAmt)

Controle de tigueras de soja e milho resistentes 
a herbicidas.
Autieres Faria (Fundação MT)

Dia 24 - Tarde

  Painel Fitopatologia (ferrugem e mancha alvo)
  Moderador: Luís Demant (Frac/FMC)
 
Monitoramento da sensibilidade de 
Phakopsora pachyrhizi aos fungicidas.
Lucimara J. Koga (Corteva)

Resultados da rede de ensaios de fungicidas para 
o controle da ferrugem asiática (Phakopsora pachyrhizi).
Claúdia Godoy (Embrapa)

Monitoramento da sensibilidade de 
Corynespora cassiicola aos fungicidas.
Fernando Gava (Basf)

Resultados da rede de ensaios de fungicidas para 
o controle de mancha alvo (Corynespora cassiicola).
Ivan Pedro (Fundação MT)

  Painel Fitopatologia (mancha de ramularia)
  Moderador: Luis Chitarra (Embrapa)
 
Resultados da rede de ensaios de fungicidas para 
o controle da mancha de ramularia (Ramularia areola).
Alderi Emidio de Araujo (Embrapa)
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