
1 / 12

VITA 1600 Bulevar de Wilson, Apartamento 500, Arlington, Virgínia 22209 E.U.A.
TEL: 703/276-1800. Fac-símile: 703/243-1865 Internet: pr-info@vita.org (mailto:pr-
info@vita.org)

Understanding Pestes de Inseto e o Controle deles/delas ISBN: 0-86619-230-1
[C]1985, Voluntários em Ajuda Técnica,

PREFACE

Este papel é um de uma série publicada por Voluntários dentro Técnico Ajuda para
prover uma introduçăo a estado-de-o-arte específica tecnologias de interesse para
pessoas em países em desenvolvimento. É pretendida que os documentos săo
usados como diretrizes para ajudar pessoas escolhem tecnologias que săo
satisfatório ŕs situaçőes deles/delas. Năo é pretendida que eles provęem
construçăo ou implementaçăo săo urgidas para as Pessoas de details. que
contatem VITA ou uma organizaçăo semelhante para informaçăo adicional e ajuda
técnica se eles achado que uma tecnologia particular parece satisfazer as
necessidades deles/delas.

Foram escritos os documentos na série, foram revisados, e foram ilustrados quase
completamente por VITA Volunteer os peritos técnicos em um puramente basis.
voluntário Uns 500 voluntários eram envolvidos na produçăo dos primeiros 100
títulos emitidos, enquanto contribuindo aproximadamente 5,000 horas do time.
deles/delas o pessoal de VITA incluiu Maria Giannuzzi como editor, Julie Berman
que controla typesetting e plano, e Margaret Crouch como gerente de projeto.

 

O autor deste papel, VITA Harold R Voluntário. Willson, é um entomologista de
extensăo e coordenador de administraçăo de peste integrado com o departamento
de entomologia, Ohio University. Estatal UM Voluntário de Corpo de exército de Paz
anterior na Índia, Dr. Willson executou muitas consultorias ultramarinas
interessaram com administraçăo de peste e entomologia, e é publicada
amplamente nestes campos. Os revisores deste papel săo também os Voluntários
de VITA. Dr. Ernest C. Baía é + superintendente e professor de entomologia para a
Washington Estado Pesquisa de Washington Ocidental Universitária e Centro de
Extensăo. Ele é um especialista no controle biológico de mosquitoes e consultou
para a Organizaçăo de Saúde Mundial e VITA dentro Nicarágua, o Leste Distante,
África, e Haiti. Kenneth Haines trabalhou em Gana durante vários anos onde ele
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supervisionou peste, controle como um dos deveres dele como um especialista de
extensăo agrícola. R. Narasimhan está com o Pacífico asiático Câmara americana de
Comércio.

VITA é uma organizaçăo privada, sem lucro que apóia as pessoas trabalhando em
problemas técnicos em países em desenvolvimento. ofertas de VITA informaçăo e
ajuda apontaram a ajudar os indivíduos e grupos para selecionar e tecnologias de
instrumento destinam o deles/delas situations. VITA mantém um Serviço de
Investigaçăo internacional, um centro de documentaçăo especializado, e uma lista
computadorizada de voluntário os consultores técnicos; administra projetos de
campo a longo prazo; e publica uma variedade de manuais técnicos e documentos.

EU. INTRODUÇĂO

Controle de inseto é o esforço fez proteger colheitas, animais, ou outros objetivos
de ataque de inseto de dano inaceitável ou perda. Se săo permitidas populaçőes de
inseto destrutivas causar significante dano ou dano para o anfitriăo designado
deles/delas, perda econômica ou um recuse em saúde humana pode resultar.

Insetos destrutivos ameaçam o valor da maioria comida semeia ambos antes de e
além disso, depois de harvest. podem destruir pestes de inseto estruturas e causa
dano direto para animais inclusive humanos. Porém, năo todos os insetos săo
destrutivos. que Alguns provęem dirigem benefício econômico produzindo
produtos como mel ou seda; outros controlam pestes de inseto prejudiciais
naturalmente. E de vital importância é o papel de insetos florescendo polinizando
plantas.

Uma populaçăo de uma peste destrutiva e seu designado seja anfitriăo (uma
colheita, gado, etc.) faz parte de um sistema complexo que inclui tudo outros
organismos que vivem em um determinado ambiente físico ou ecossistema.
Elementos de um sistema natural, como uma colheita, estăo dentro um estado de
equilíbrio com um organismo que afeta o outro. Problemas de

aconteça quando o equilíbrio natural entre destrutivo e benéfico insetos săo upset.
que açăo Corretiva é exigida controlar entăo + problema ou previne problemas de
peste semelhantes no futuro.

II. MÉTODOS DE CONTROLE DE INSETO

CONTROLE APLICADO

Controle aplicado inclui uma gama inteira de práticas que se tornam necessário
quando fatores de controle naturais năo trabalham adequadamente.

Métodos importantes de controle aplicado săo:

1. controle químico;
2. controle biológico;
3. controle cultural;
4. controle legal; e
5. controle ambiental.
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Discutindo cada método, note que só informaçőes gerais podem seja dada desde
entăo muito depende do tipo de peste de inseto, seu hábitos, e o tipo de dano que
causa. Also importante é o natureza e condiçăo do anfitriăo designado ser tratada,
tempo, condiçőes, equipamento de aplicaçăo, e o método de aplicaçăo. Para
informaçăo satisfazer necessidades específicas, consulte um agrícola organizaçăo
em sua área.

Controle químico

O uso de substâncias químicas--geralmente chamado inseticidas--tem se torne a
aproximaçăo mais comum a lidar com problemas de inseto. Um inseticida pode ser
usado como um preventivo ou corretivo treatment. No caso de tratamento
preventivo, é assumido que a probabilidade de um inseto que se torna um
problema é alta. Em açăo é entrada na suposiçăo que tratamento preventivo é mais
econômico ou efetivo que entrando em açăo corretiva depois + fact. However,
muitas pestes de inseto săo melhor controladas depois os números deles/delas săo
tăo altos que eles poderiam se tornar uma ameaça para + objetivo deles/delas.

Para colheitas a decisăo sobre quando entrar em açăo corretiva é melhor baseado
em um ' level' de dano econômico previamente estabelecida para o anfitriăo e sua
peste de inseto. Isto envolve o julgamento de até que ponto uma populaçăo de
peste particular pode ser permitida crescer antes de um inseticida devem ser
aplicadas para prevenir mais adiante semeie loss. O começo de dano econômico é
determinado monitorando a populaçăo de peste de inseto em relaçăo a seus
inimigos naturais, resista, e condiçăo de anfitriăo.

A cronometragem de aplicaçăo inseticida pode afetar significativamente +
potencial para contaminaçăo de colheita. Os melhores momentos para aplicar
inseticidas, especialmente se eles săo borrifados, está dentro o cedo manhă ou
horas de noite cedo quando o ar está imóvel. Inseticidas de

nunca deveria ser borrifada em vento ou quando chuvas pesadas--é expected.
Sometimes, inseticidas săo cedo aplicados no crescimento estaçăo; mas desde
entăo isto normalmente coincide com o chuvoso tempere, o runoff leva os
inseticidas somente away. Se possível, deveriam ser aplicados inseticidas depois
que colheitas tiverem emergida, depois na estaçăo, ou até mesmo depois da
estaçăo preparar campos para a próxima estaçăo.

Pessoas que usam um inseticida para controlar um problema de peste devem ser
advertida dos possíveis efeitos prejudiciais que pode estar usando o ambiente,
insetos benéficos (por exemplo, pollinators como abelhas), ou a pessoa para que
aplica it. Segurança precauçőes e direçőes seu uso deveria ser seguido
cuidadosamente. Fracasso de para levar segurança precauçőes e controlar
inseticidas cuidadosamente podem resultar dentro doença ou morte ou
contaminaçăo de água e comida.

Uso contínuo de inseticidas pode destruir microrganisms de terra benéfico e reduz
terra fertility. Alguns microorganismos de terra mate inseto pests. Overuse e abuse
de inseticidas pode interferir com a habilidade do microorganismo para matar tais
pestes. Quando isto acontece, problemas de peste podem piorar de fato: a peste
pode desenvolva resistęncia ao inseticida, e desde entăo controles naturais foi
esfregada fora, as populaçőes de peste podem estar virtualmente incontroláveis,
pelo menos durante um tempo.
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Se lembre aquele muitos inseticidas năo só matam espécies designadas mas outros
organismos inofensivos ou benéficos como abelhas melíferas, inseto parasitas, ou
insetos predatórios. Em muitos exemplos, o uso de inseticidas para controlar um
inseto destroem o controlando inimigos naturais de outras espécies, permitindo
estes para ficar novo, pestes.

Se vocę precisar usar inseticidas, pergunte a fazendeiros locais ou pessoal de
agęncia de extensăo para ver o que é os possíveis efeitos de usar them. Also, olhe
em medidas de controle de alternativa que possa satisfazer suas necessidades sem
efeitos prejudiciais.

Controle biológico

Controle biológico envolve usando os próprios processos naturais de um inseto ou
inimigos para controlar it. Alguns destes controles săo o resulte de pesquisa
científica moderna.

Muito poucos controles biológicos săo como prontamente disponível e útil por
controlar pestes de inseto como inseticidas. que Estes quase săo exclusivamente
organismos de doença, particularmente thuringieusis de Bacilo, que é efetivo
contra muitos larvae de Lepidóptero e Thuringieusis de bacilo Israelensis que é útil
para alguns mosquito species. Also, doença de esporo láctea foi comercializada
muito tempo para controle de besouro japonęs nos Estados Unidos.

Alguns predadores de inseto e parasitas, inclusive larvae de lacewing, (Chrysopa),
besouros de ladybird (Coccinellidae) e Trichogramma ŕs vezes săo comercializadas
espécies mas o uso próspero deles/delas requer um entendendo profissional dos
elementos no ecossistema onde eles săo mais freqüentemente used. que estas
espécies săo comercializadas para mais para a facilidade deles/delas de produçăo
entăo para o effectiveness. deles/delas UM exceçăo notável é o peixe de mosquito
affinis de Gambusia que presas em alguma piscina que mora larvae de mosquito.
Porém, Muitos locais năo é satisfatório para controle de mosquito por Gambusia.
Also, cuidado, deve ser levada que o peixe năo se torna permanentemente
estabelecido onde eliminará outro peixe desejado através de competiçăo.

A introduçăo de inimigos naturais para controlar inseto importado pestes
provaram ser o controle biológico mais efetivo. Isto normalmente requer os
recursos de agęncias de governo, dedicado, pesquise, e anos de trabalho. como
Onde tem ęxito com o caso clássico do besouro de Vedalia no controle de cottony
almofadam balança de cítrico, năo requer nenhuma aplicaçăo adicional do enemy.
natural requer a observância simplesmente de práticas agronômicas e ecológicas
boas para assegurar o mútuo sobrevivęncia de presa e predador a níveis de peste
aceitáveis.

Outros tipos de controle biológico incluem liberaçăo de esterilizou machos,
hybrids estéril, pheromones por atrair ou confundir, populaçőes, e outras técnicas
inovadoras. que Estes foram normalmente usada com success. variado que Estas
práticas requerem institucional recursos.

O uso de repellents químico é outro método de controlar inseto pests. por
exemplo, substâncias químicas que funcionam como repellents para pestes
domésticas como baratas pode ser usada só ou em conjunçăo com um programa
de controle integrado para prevenir o acumulaçăo e reinfestaçăo de baratas. Em
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casos onde alívio imediato de, diz, enquanto mordendo mosquitoes é precisada
mas outro medidas de controle săo năo prático, repellents colocaram diretamente
em a pele ou borrifou em um pedaço de vestir pode ser muito efetivo. Jaquetas de
malha repelente-tratadas săo efetivas para períodos mais longos.

Em algumas situaçőes, o termo que controle biológico também se refere para a
presença de insetos benéficos nativos que săo predadores naturais de problema
pests. que é quando faltas de controle naturais que outros controles săo
necessários. Esta é a base de administraçăo de peste e control. integrado é
importante para estar atento do inimigos naturais de pestes de inseto e usar esses
inseticidas isso é menos destrutivo a eles. Como mencionada mais cedo, o
destruiçăo ou perturbaçăo de controle natural por um pouco de inseticidas possa
causar outros insetos previamente debaixo de controle natural para assuma estado
de peste.

Manipulaçăo de insetos benéficos para geralmente controlar pestes de problema
requer estudo extenso e um esforço a longo prazo. However, conscięncia de
insetos benéficos naturalmente presentes e o uso de substâncias químicas menos
destrutivo a estes insetos pode prevenir peste nova desenvolvimento.

Métodos de controle biológicos trabalharam bem dentro algum em pequena
escala aplicaçőes mas pode ou pode năo trabalhar em outro situations. Eles
deveria ser considerada como alternativas que podem ser usadas só ou em
combinaçăo com outras práticas de controle de peste.

Controle cultural

Muitos problemas de peste de inseto podem ser prevenidos adotando colheita
práticas de cultura que adversamente afetam o desenvolvimento de certo pests. por
exemplo, rotaçăo de certas colheitas pode prevenir desenvolvimento de uma
determinada populaçăo de peste que requer a presença da colheita de anfitriăo em
cima de mais de uma estaçăo crescente. Effective controle de erva daninha reduz
freqüentemente a probabilidade de algum pestes infestar um crop. O uso de
controles de inseto culturais pode ou năo pode proveja uma alternativa econômica
a substância química controle depender na situaçăo.

Também podem ser usados controles culturais para aliviar peste de floresta
problems. Forest práticas de cultura incluem removendo de alto risco árvores,
tratando árvores peste-infestadas prontamente, dispondo de anotar, resíduos, e
colhendo árvores estragadas prontamente.

Em berçários, práticas de controle culturais incluem controlando cuidadosamente
irrigaçăo, melhorando fertilidade de terra, e regulando muda density. Própria
cronometragem entre erguer, alqueivando, e plantar também podem ser úteis
reduzindo populaçőes de peste dentro camas de berçário.

Controle legal

Açăo regulador por uma agęncia governamental pode ser aconselhável onde
pestes de inseto posam uma ameaça a sociedade. Exemplos de de controle legal
inclua isolando uma área peste-infestada para prevenir insetos de esparramando a
outras áreas ou fazendeiros requerendo adotar cultural controles para reduzir o
impacto de uma determinada peste em cima de uma área.
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Controle ambiental

Controle ambiental envolve mudando o ambiente dentro tal um modo sobre
destrua vida de inseto. Tręs controle ambiental métodos săo discutidos abaixo.

Exemplos de Control. físicos de alguns meios físicos de excluir pestes de inseto
incluem maquinaria corretamente projetada ou equipamento, portas herméticas
construindo, escondendo janelas, que controlam e ar filtrando, segregando artigos
(por exemplo, produtos de grăo) sujeito a infestaçăo de peste alto, artigos
giratórios em armazenamento instalaçőes, e desenvolvendo empacotando inseto-
resistente.

Temperatura Temperaturas de Control. debaixo de 5[degrees]C (40[degrees]F)
previna inseto atividade e temperaturas muito debaixo de 0[degree]C
(32[degrees]F) para um estendido período normalmente mata insetos. Also,
temperaturas sobre 38[degrees]C, (100[degrees]F) para períodos longos ou
60[degrees]C (140[degrees]F) para períodos curtos é letal.

Serviço de saúde pública Serviço de saúde pública de Control. envolve práticas de
trabalho doméstico boas. Embora serviço de saúde pública năo previne por si só
normalmente infestaçăo de inseto, aumenta freqüentemente o efeito de inseticidas
deva estes seja precisada.

A remoçăo regular de sujeira, pó, e graxa de casa objetos ajudam prevenir
infestaçăo. Rotating pedaços pesados de mobília também é importante porque
pestes domésticas normalmente alimentam em áreas onde limpar é difícil em lugar
de ao ar livre onde limpeza completa, ilumine, e o movimento das pessoas faz
infestaçăo difícil.

Cereais e comidas alto em proteína é atraente a casa pests. Take cuidado em
gabinetes de cozinha e outras áreas de armazenamento năo deixar estes materiais
acumularem em rachas e crevices. Routinely outras fontes de comida removendo
como lixo também previnem pestes de criar.

ADMINISTRAÇĂO DE PESTE INTEGRADA

Administraçăo de peste integrada (IPM) é uma aproximaçăo inclusiva que usos
métodos de controle disponíveis em um ecologicamente e economicamente
program. equilibrado Seu objetivo é aperfeiçoar controle de peste em termos de
valores econômicos, sociais, e ambientais globais. Usando uma combinaçăo das
inseto peste controle práticas descrita assim longe, um programa de IPM efetivo
pode reduzir inseticida use e assim previna o dano ao ambiente causado por + uso
contínuo de inseticidas. Also, pode prover substituto controles devem alguma uma
falta de método.

Assegurar que um programa de IPM é econômico, um especialista de IPM, possa
recomendar o uso de métodos de controle de inseto baratos para um campo que
tem um baixo valor de dinheiro por acre. Thus, um programa de IPM, pontarias
para incorporar práticas de controle custo-efetivas em um prático sistema de
administraçăo de peste.
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Especialistas de IPM também estăo atentos do papel importante benéfico parasitas
e predadores jogam reduzindo populaçőes de peste de inseto. Em muitas áreas de
produçăo vegetais, tentam os especialistas de IPM treinados reduzir tratamentos
inseticidas fazendo uso cheio de benéfico insects. Eles recomendam aplicaçőes
inseticidas para pestes de inseto só quando precisou, enquanto esperando assim
para o menos dano para benéfico insetos.

Especialistas de IPM também estăo tentando para reduzir o uso de perigoso
substâncias químicas e administrar até certo ponto menos provável os anfitriőes
designados para contribua a problemas de peste. Por exemplo, Em silvicultura o
quantia de controle de substância química direto de pestes de floresta tem
recusado em recente years. estăo freqüentemente os agentes de controle
Biológicos substitua substâncias químicas convencionais.

Antes de empreender um programa de administraçăo de peste integrado, um
necessidades para (1) aprenda como muito como possível sobre o ciclo de vida ' e
exigęncias ambientais da peste de inseto; (2) descubra onde ou quando a peste é
muito suscetível controlar; e (3) determine modo prejudicial ou combinaçăo
ecologicamente de modos para controlar isto.

III. PROJETANDO O DIREITO DE SISTEMA PARA
VOCĘ

Desígnio de um programa de administraçăo de peste para uma determinada peste
ou combinaçăo de pestes, se afetando uma colheita, gado, ou outro aspecto de
bem-estar humano, depende da disponibilidade de adequado information. First, a
peste deve ser identified. identificaçăo Precisa de uma peste habilita revisăo da
biologia da peste, populaçăo, atividade, natureza de dano para ser anfitriăo, etc.
identificaçăo Seguinte, uma pesquisa do local deveria ser administrada para avaliar
o grau do problem. Tal uma pesquisa proverá uma idéia do importância relativa da
peste com respeito a uma situaçăo particular. Seleçăo de medidas de controle de
peste apropriadas dependerá no tipo de inseto e métodos de controle disponíveis.

O mais fácil e a maioria método comum por controlar destrutivo insetos săo
controle químico. Antes de uma decisăo é feito usar um inseticida, a pessoa deveria
considerar: (1) o cost/benefit econômico da açăo, e (2) as implicaçőes ambientais
do açăo, inclusive a segurança do aplicador.

Perguntas específicas que precisam ser endereçada antes de aplicar inseticidas
para controlar pestes de colheita incluem:

Faz a ameaça de peste justifique o investimento dentro o Inseticida de ?
Em que fase do desenvolvimento da peste vai a peste populaçăo causa dano
significativo para a colheita?
ainda É a populaçăo de peste apresente para autorizar tratamento químico?
Nesse caso, é isto vulnerável para tal Tratamento de ?
Fazem qualquer parasita, predadores, ou doenças existe isso poderia
conduzir a um declínio na populaçăo de peste?
Que efeito vai predominando fatores climáticos esteja usando a populaçăo
de peste ou a colheita de anfitriăo?
Faz cronometragem a aplicaçăo de um inseticida tenha um efetuam na
habilidade do inseticida para controlar o peste populaçăo?
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Que efeito estará usando um inseticida benéfico Insetos de no ambiente
imediato?
o que é a distribuiçăo do problema de peste e deve todas as áreas sejam
tratadas?
Tem a aplicaçăo calibrada para entregar recentemente + tratamento
desejado?
Se uso inseticida estiver garantido, quais inseticidas podem seja obtido e
aplicou dentro da pre-colheita restante Período de ?
o que é a efetividade de inseticidas disponíveis?
Săo os inseticidas disponível em sua área registrada para uso? Vocę conferiu
com autoridades locais para vęem se houver leis específicas que governam o
uso de Inseticidas de ?
Tęm precauçőes adequadas levada para proteger os trabalhadores de
envenenamento de inseticida durante transporte, armazenamento, e
aplicaçăo de inseticidas? É instruçőes disponível em idiomas locais?
Pôde o inseticida sugerido para matança de uso benéfico microorganismos
de soil ou insetos benéficos?
o Tęm considerada todas as opçőes de administraçăo de peste?
É provável isto aquela erosăo levará inseticidas em a jusante corpos de
água? Nesse caso, pôde tais inseticidas afetam pescas e uso de água
doméstico?
um inseticida espécie-específico pode ser usado?
É isto possível trocar inseticidas para reduzir o Probabilidade de de espécies
designadas resistęncia em desenvolvimento para um inseticida importante?
vocę contatou universidades locais e governo Agęncias de para informaçăo
sobre espécies de peste locais e + controle deles/delas pratica para estar
seguro vocę considerou todas as alternativas para inseticidas?

Para responder as anteriores perguntas, o fabricante de decisăo precisa adequado
informaçăo sobre o estado da colheita ameaçado por uma peste problem. Tal
informaçăo inclui (1) identificaçăo do problema de peste e organismos associados;
(2) conhecimento do biologia e dinâmica de populaçăo * do population(s de
peste);

*The se agregam de processos que determinam o tamanho e composiçăo de
qualquer populaçăo.

(3) familiaridade com a capacidade da colheita de anfitriăo para resistir peste dano;
e (4) conhecimento da efetividade de disponível inseticidas debaixo de predominar
condiçőes ambientais.

A convenięncia de controles químicos para uma peste de inseto depende na
disponibilidade de inseticidas registrada para uso no local em question. A
efetividade de um determinado inseticida em um problema de peste novo deveria
ser avaliado para determinar apropriado tratamento, taxas, tempo de aplicaçăo, e
imprensa no habitante ambiente.

Decidindo se ou năo usar controles biológicos ou naturais requer conhecimento
detalhado de organismos relacionados que podem ser parasitas ou predadores da
peste em questăo. Uso de de cultural métodos para controlar uma peste requerem
uma compreensăo completa de a peste debaixo de práticas culturais várias.
Implementaçăo de de métodos de controle biológicos ou culturais dependem
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freqüentemente de anos de pesquisa e evaluation. Se métodos químicos efetivos
săo disponível controlar uma peste de inseto, esforços para desenvolver um
programa, isso integra controles biológicos e culturais com substância química
deveriam ser feitos controles minimizar dependęncia em qualquer único controle
método.

Uma vez um programa de controle de inseto foi estabelecido, o programa,
efetividade deve ser monitorada regularmente, especialmente se + programa
depende pesadamente do uso de inseticidas. Effective métodos de controle
biológicos ou culturais, uma vez estabelecido, tenda a ser em contraste lasting.
longo, dependęncia em inseticidas, freqüentemente requer re-avaliaçăo
continuada e desenvolvimento de novo combinaçőes para manter controle
adequado da peste. Isto é devido para a habilidade de populaçőes de inseto para
desenvolver resistęncia para substâncias químicas em cima de time. O
desenvolvimento de resistęncia por um inseto populaçăo para inseticidas está
provável em situaçőes onde um único inseticida é extensivamente usado. Thus,
qualquer esforço para minimize uso excessivo de controles químicos e corporaçăo
biológico ou controles culturais habilitarăo uso mais efetivo de controles químicos.

Métodos de controle de inseto diferem com cada combinaçăo de pestes e Insetos
de site. afetados atravessam fases várias e o fase mirada para tratamento pode ou
pode năo ser a fase prejudicial no ciclo de vida da peste. O ambiente do local de
anfitriăo também tem um efeito significante no método de controle adotado. Pestes
de inseto habitam uma diversidade de ambientes que percorrem de aquático sujar
ecossistemas, e cada ambiente apresenta um jogo diferente de fatores ecológicos
para consideraçăo.

Informaçăo sobre controle de inseto está disponível de vários instituiçőes agrícolas
ao longo do entomological tendo mundial expertise. que indústrias químicas
Agrícolas provęem freqüentemente informaçăo extensa sobre pestes importantes.
Documentaçăo de existe em mais de um milhăo de espécies de inseto ao redor do
mundo de qual só alguns mil é considerado insetos destrutivos de econômico
importance. However, o passo mais importante negociando com um problema de
inseto é a coleçăo de observaçőes precisas dentro o campo que forma a base para
decisőes futuras.

IV. TRABALHE EXIGĘNCIAS

Desenvolvimento ou seleçăo de um programa de administraçăo de peste para um
determinado problema de peste requer os serviços de pessoal com treinar e
experimente no campo de entomologia aplicada. que Tal pessoal pode seja
entomologista ou especialistas no campo de artigo de anfitriăo com treinamento
significativo ou experimenta em controle de peste.

Onde devem ser desenvolvidos métodos de controle de inseto novos, os serviços
de entomologista de pesquisa com treinar ou pesquisa experięncia dentro uma
especialidade particular pode ser requerida. Entomologista de especializam em
várias áreas que dependem do artigo, método de controle, ou nível de tecnologia
que é desenvolvida. Inseto toxicólogo estude a resposta de insetos a substâncias
tóxicas dentro o Fisiólogos de lab. estudam aspectos vários de insetos com respeito
a + function. deles/delas os especialistas de controle Biológicos estudam a relaçăo
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entre pestes e agentes naturais que podem ser implementados para control.
Taxonomists é freqüentemente necessário identificar com precisăo peste
Entomologista de species. que desenvolvem e implementam campo métodos estăo
freqüentemente chamado entomologista econômicos ou peste administraçăo
specialists. Tais entomologista de campo aplicados freqüentemente especialize
através de campos de artigo (por exemplo, campo semeia, legumes, fruta,
silvicultura, gado, produtos armazenados, saúde humana, etc.).

A fonte institucional para perícias de entomological inclui público e agęncias
privadas. Nos Estados Unidos, perícias em entomologia é principalmente baseado
em uma rede de agricultura estatal estaçőes de experięncia operadas universidades
tendo estatal agricultura colleges. além disso, pesquisa e entomologista regulador
opere fora de estado e departamentos federais de agricultura. Implementaçăo de
tecnologia nova é executada através de extensăo entomologista associaram com
faculdades agrícolas. Dentro cada estado, os especialistas de extensăo de
entomologia resolvem o agentes de extention de município para educar o
fazendeiro e o público interessando tecnologia de controle de peste nova e o uso
seguro e próprio de praguicida.

Indústria privada--especialmente a indústria química agrícola--representa uma
fonte importante de perícias de controle de peste. Em muitos casos, o nível e
extensăo de perícias dentro privado indústria excede aquele disponível de recursos
públicos. a Maioria substância química companhias tęm pessoal com
responsabilidade específica dentro qualquer um (1) pesquisa, (2) desenvolvimento
de produto, (3) apoio técnico, ou (4) de vendas e marketing. que As áreas
geográficas serviram através de pessoal de indústria varie com a extensăo do
mercado servida. Porém, todas as áreas geográficas do mundo săo consertadas
por isto rede privada de especialistas de controle de peste. em geral, um fim
trabalhando relaçăo existe entre o governo e indústria privada no desenvolvimento
e implementaçăo de programas de controle de peste.

Um das fontes mais importantes de informaçăo para fazendeiros é + negociante
químico local que freqüentemente tem mais contato com habitante fazendeiros
que faça pessoal de desenvolvimento público ou outra peste controle specialists.
Provision de programas de educaçăo na caixa forte e próprio uso de praguicida
para tais negociantes locais ou comerciantes é importante se o usuário local de
praguicida for receber preciso Educaçăo de recommendations. de negociantes de
substância química locais ou comerciantes na peste apropriada controlam
tecnologia depende em programas disponível de público e instituiçőes privadas.
Pessoal público deveria perceber que o negociante químico local é freqüentemente
a fonte primária de informaçăo de controle de peste e objetivo programas
educacionais adequadamente. que os clientes Potenciais deveriam agüentar em
mente que o negociante químico ou o comerciante tem um interesse adquirido nos
produtos dele e assim pode năo ser a melhor fonte de informaçăo sobre controlar
um problema de peste.

Programas de marketing químicos deveriam acentuar que o próprio uso de uma
substância química para alcançar controle efetivo depende do nível de perícias
disponível de negociantes locais. Educaçăo de de substância química local
negociantes e aplicadores dependem freqüentemente da implementaçăo de um
programa educacional que conduz a certificaçăo dentro o próprio uso de
pesticides. químico Tal programas enfatizam freqüentemente peste identificaçăo,
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avaliaçăo de populaçăo de peste e controla, e praguicida safety. Se participaçăo em
tais programas de treinamento é um exigęncia para a venda, compra, ou uso de
substâncias químicas tóxicas, entăo participaçăo no programa educacional é
facilitada e uso impróprio de praguicida pode ser prevenido.
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