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O monitoramento de pragas e de inimigos naturais dentro de uma propriedade é
uma importante etapa adotada no Manejo Integrado de Pragas (MIP), que busca
uma agricultura com maior respeito ao meio ambiente e na colheita de produtos com
menos resíduos químicos.  Nesse sentido,  o  projeto está  sendo realizado com o
intuito levar aos produtores rurais da região de Videira-SC conhecimentos sobre as
principais pragas presentes na cultura do feijão, ajudando-os a monitorar, identificar
e classificar aquelas que causam grandes danos à cultura. Inicialmente, foi feita a
semeadura do feijão, tanto no IFC quanto em propriedade privada da região para o
recolhimento das pragas que o ataca.  Com o auxílio  de um pano de batida,  as
pragas  de  solo,  de  folhas  e  de  vagens  foram  coletadas  e  armazenadas  para
posterior  confecção  do  insetário.  Outros  materiais  coletados  foram  as  plantas
contaminadas, que apresentavam alguma doença transmitida por essas pragas do
feijão. As plantas estão em processo de secagem para posterior produção de um
herbário. Tanto o insetário quanto o herbário serão utilizados para a demonstração
para os produtores rurais da região, dos danos que podem ser causados na cultura
do  feijão,  as  pragas  responsáveis  pelos  mesmos  e  também  as  medidas  de
prevenção  e  MIP  que  poderão  ser  realizadas  para  diminuição  dos  prejuízos
causados pelas pragas da cultura do feijão.
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