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RESISTÊNCIA DE MOSCA MANCA, Btnmiz tah-szi (Sexn.) CKMOPTERA, ALEYRODIDAE)

A «TAMIDOFÕS

Caapanhola. C.1 t DE NARDO, E.B.2

A aosca branca é ua inseto importante para a cultura de feijão na re

giâo de GualrarSP, COM agricultura irrigada, não por seus danos diretos, «as

por ser vetor da virose aosaico dourado. Como sao feitas muitas pulverizações

folíares con aetaaidofós para seu controle, existe forte pressão de se_

leçao para resistência nesse inseto. 0 objetivo desse estudo ê identificar a

ocorrência de resistência a ar f iiinfni ea aosca branca, assia coao aonitonr

os níveis de resistência ea culturas de soja e feijão, de modo a subsidiar o

manejo dessa praga.

Os testes foraa conduzidos no Laboratório de Entoaologia e Acarologia

do CNPDA/EMMAPA, ea Jaguariüna-SP, com exposição de adultos coa até 24 ho

ras de idade a ua filme seco do inseticida grau técnico por 4 horas, ea

frascos de vidro de 20 ai - As doses de aetaaidofõs utilizadas foraa 0; 0,25;

0,5; 1 e 2,5 ug por frasco, sendo colocadas 5 aoscas por frasco, coa ua níí

aero de repetições variável para cada população testada. Foraa testadas aos_

cas provenientes de lavoura de soja, de lavouras irrigadas de feijão e de po

pulaçao Mantida na Scçao de Virologia do Instituto Agronômico de Campinas /

SP, que não tea sido tratada coa inseticidas por auitos anos. Foraa também

feitos testes coa o inseticida coaercial pulverizado ea plantas.

Resultados preliainares de testes ea frascos coa a dose discriainan-

te (2,5 ug/frascM) aostraraa que 68Z dos indivíduos de uma população coleta

da em soja eraa resistentes ao aetaaidofõs. Ea feijão, a resistência foi

maior, sendo que 87,5Z e 100X dos indivíduos de duas lavouras diferentes £

presentaraa resistência. Moscas provenientes do campo expostas por 4 horas

a plantas tratadas com doses comerciais do inseticida mostraram baixa morta

1idade. Os níveis de resistência encontrados sugerem uma diminuição na eti_

ciência do aetaaidofós no controle do inseto no campo.

1/ Pesquisador III, PhD em Entoaologia, CNPDA/EWRAPA

2/ Pesquisador III, PhD em Biologia Vegetal, CNPDA/EMBRAPA
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TRANSLCCAÇAO DO INSETICIDA VAMIDOTHION EM PLANTAS DE TRIGO E

FEIJOEIRO

Oliveira, P.C. & Rigitano, R.L.O.

O presente trabalho foi conduzido com o objetivo de avali-

ar a translocação do inseticida vamidothion em plantas de trigo

e feijoeiro após a aplicação do composto nas folhas.

Os experimentos foram conduzidos em casa de vegetação ut_i

lizando-se plantas com 4 semanas de idade. Com auxílio de uma

microseringa, uma solução em água a 1% do produto Kilval 30 CE

(300 g de vamidothion/1) foi aplicada na forma de pequenas go-

tas, sobre a superfície da folha desenvolvida próxima à folha

apical. Aos 4, 8 e 12 dias após a aplicação, a folha tratada

foi lavada com acetona e as quantidades de vamidothion na solu-

ção de lavagem, nas folhas tratadas, nas folhas não tratadas ,

no caule e nas raízes foram determinadas separadamente. Vamido-

thion e seus metabólitos ativos sulfóxido e sulfona foram con -

juntamente determinados por cromatografia çás-líquido.

Foi constatada uma eficiente absorção de vamidothion pelas

folhas, visto que a quantidade do composto na solução de lava-

gem das folhas tratadas, aos 4 dias após a aplicação, foi equi-

valente a apenas 2 e 15% da quantidade aplicada, respectivamen-

te para folhas de trigo e feijoeiro. A degradação de vamidothi-

on em compostos inativos no interior das plantas foi relativa -

mente rápida, com valores de meia-vida em torno de 6 e 9 dias ,

respectivamente para trigo e feijoeiro. Em ambas as plantas, o

vamidothion e seus metabólitos foram encontrados principaiiüente

na folha tratada, porém quantidades apreciáveis dos compostos

(até 10% da quantidade remanescente) foram encontradas em ou-

tras partes das plantas, principalmente nat- folhas não tratadas.

1/ Mestrando em Fitossanidade - ESAL/LAVRAS-MG.

2/ PhD, Prof. Adjunto do Dept? de Fitossanidade-ESAL/LAVRAS-MG.
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TESTE VISANDO A DIFUSÃO DO GÃS DA F0S7INA.

lha, P.R.1; Santos, M.C.1; Nakano, 0.

Diversas são as pragas de solo que exigem controle químico devido aos

prejuízos que causam; para algumas pragas, mesmo mastigadoras, os insetici-

das sistêmicos tem sido a solução. Entretanto, recente ataque em raízes de

citros por larvas de Haupactuò spp., um coleóptero da família Curculionidae,

tem exigido medidas especiais de controle, uma vez que os inseticidas via

granulados ou líquidos são pouco eficazes. Considerando que alguns citricul

tores estão conseguindo resultados satisfatórios com o emprego da pastilha

de fosfina no solo, em diferentes condições de umidade, instalou-se o presen

te teste, visando estabelecer a dose necessária por unidade de área, em solo

(TEe, com 50-602 de argila) com dois diferentes níveis de umidade: a -10%

(solo seco) e a 42Z (solo úmido).

Após o enterrio da pastilha de fosfina de 3 gramas ã profundidade de

25 cm foram colocados quase ao nível da superfície medidores "Deager" para

captação do gás liberado a 0-30-60 e 100 cm de distância da pastilha, anotan

do-se a liberação do gás durante 70 horas. Os resultados foram: em solo se-

co em 3, 9 e 21 horas ( >3000 ppm), 45 horas (1000 ppm) e 70 horas (500 ppm)

a 0 cm e 3 horas (2,5 ppm), 9 horas (5,0 ppm), 21 horas (3,0 ppm) e 45 horas

(1,0 ppm) a 30 cm; em solo úmido en> 3, 9 e 21 horas (>3000), 45 horas (2200)

e 70 horas (900) a 0 cm e 3 horas (1,2), 9 horas (2,5) e 21 horas (0,5 ppm)

a 30 cm de distância, sendo que as outras medidas não foram registradas li-

berações.

1. Estagiários do Dept9 de Entotnologia - ESALQ/USP.

2. Prof. Titular - Dept9 de Entomologia - ESALQ/USP - 13400 Piracicaba-SP.
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CONTROLE ALTERNATIVO DA BARATA CASEIRA COM O USO DE FOMULAÇAO

Ã BASE DE S DO BÓRICO.

1 2 •* 3 2
Santos, J.H.R. ; Pinho, J.H. ; Alves, J.M.A.'; Pinheiro, J.N. *Bertim,L A.

Estudou-se o efeito de iscas ã base de farinha de trigo e ges-

so calcinado para o controle aletrnativo da barata caseira Pt~

Ki.pta.ne.ta. amtK.Lca.na. Foram montados dois ensaios, onde o pri-

meiro constou de 5 tratamentos com 4 repetições e cada parcela

cos 2 ninfas entre 50 e 90 dias, supridas com água. 0 segundo

ensaio constou de 4 tratamentos cem 4 repetições e cada parce-

la com 2 ninfas entre 70 e 110 dias de vida, porém suspenso o

fornecimento de água para as ninfas, com exceção do tratamento

testemunha (ração para aves e água), onde as 2 ninfas foram as

mesmas do primeiro ensaio. Foi atribuída uma escala de notas ,

onde a nota 1 foi atribuída a indivíduos perfeitamente sadios,

a nota 5 para indivíduos não sadios, isto é, exibindo sintomas

de deperecimento, e nota 10 para indivíduos mortos, tomando-se

como valores para as parcelas a soma das notas atribuídas às 2

ninfas que as integravam. Os ensaios obedeceram o modelo intei^

ramente casualizado e as médias foram comparadas pelo teste de

Tukey. Os resultados mostraram a superioridade da formulação ã

base de ácido bórico em relação às de gesso calcinado e fari -

nha de trigo, mesmo quando administrada em presença de outros

alimentos, promovendo uma mortalidade de 100% aos 37 dias no

primeiro ensaio e aos 21 dias no segundo, mostrando a importan

cia da necessidade de água para o perfeito desenvolvimento da

barata caseira.

\J Professor da Universidade Federal do Ceará; 2/ Estudantes de Agronomia do

CCA/UFC; 3_/ Técnicos em Agronomia - Fortaleza, Ceara.
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AVALIAÇÃO DA SELETIV1DADE DE PYRIDABEN SOBRE INSETOS BENÉFICOS

DA ENTOMOFAUNA AGRÍCOLA.

Frank, H.1 & Haden, E.2

No Brasil já existem resultados promissores no Manejo Integrado de Pra-

gas em algumas culturas. Na escolha de um defensivo agrícola, para o controle

de uma praga, a seietividade é importante por assegurar a sobrevivência dos ini-

migos naturais que dificultarão a resurgência da praga.

Antecipando-se à futura regulamentação ou exigência oficial, a BASF, pa-

ralelamente aos testes toxicológicos e de eficácia biológica do Pyridaben - um

acaricida de uma nova geração pertencente ao grupo das Pyridazinonas - vem

desenvolvendo um programa de avaliação sobre insetos benéficos, através de en-

saios obedecendo rigorosos critérios técnicos.

Nestes testes Pyridaben mostrou ter baixo ou nenhum efeito inseticida.

Isto ficou demonstrado em testes sobre Pentília egena, Cycloneda sanguinae e

Eriopis connexa (Coleopetera - Coccimellidae) onde as populações mantiveram-se

idênticas a testemunha. Sobre larvas de populações de Staphilinidae (Coleop.) e

de Doru lineare (Dermaptera-Forficulidae) não ocorreram danos graves quando

aplicado a campo ou em laboratório. Sobre larvas de Chrysopa spp (Neuroptera -

Chrysopidae) em condições extremas de laboratório, houve a sobrevivência de 50%

dos indivíduos. Nos ovos de Trichogramma pretiosum (Hymenoptera-Trichogramma-

tidae) não houve diferença na eclosão dos adultos, comparado à testemunha,

mesmo quando pulverizado diretamente sobre os mesmos em doses 4 vezes supe-

riores ao usual. Para Aphis mellifera (Hymenoptera) em ensaios oficiais conduzi-

dos na Europa, em condições semi-abertas, conclui-se que em curto período após

o tratamento de Pyridaben (0,2 - 6 HAT) não houve mais efeito do produto so-

bre as abelhas.

r̂  - Est.Experimental Agrícola - BASF Brasileira S.A. Ind.Quim.

2 EngS Agr?, Dr., Gerente da Estação Exp.Agrlcola - BASF Brasileira S.A. Ind.

Químicas - Cx.Pòstal, B02 - 13001 - Campinas - SP.
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AÇÃO OVICIDA DE PIRETRfilDES SOBRE OVOS DE WOLChíptuiW. na (GUENNE, 1852) (LE-

PIDOPTERA-NOCTUIDAE).

BASTIAM1, P.C. A REICHERT2, J.L.

Visando testar a ação ovicida de 4 piretrõides instalou-se um experi-

mento com os seguinte» tratamentos: Deltametrina (58 g/ha); Esfenvalerato 00

g/ha); Ciflutrina (7,5 g/ha); Perraetrina (25 g/ha) e Metorai1 (162 g/ha) como

padrão.

Para aplicação utilizou-se um pulverizador manual com uma concentra-

ção correspondente a dose de ingrediente ativo diluido em 100 litros de já

gua, sobre ovos com - 18 horas. Após a aplicação os ovos eram colocados em

placas de Petry e mantidos numa incubadora ã temperatura de 25°C.

0 delineamento utilizado no experimento foi de blocos ao acaso com 6

tratamentos e 6 repetições. As avaliações foram aos A, 5 e 6 dias após o

tratamento.

Esfenvalerato apresentou uma redução na emergência dos ovos de 88,3Z,

seguido por Deltametrina com 82,52, apresentando estes uma redução maior que

Metomil, que atingiu 80,8%. já Permetrina e Ciflutrina foram os inseticidas

com menor ação ovicida.

Na ação da eficiência ovicida, verificou-se que Esfenvalerato foi o

mais eficiente com 85,5%, já Deltametrina e Metomil apresentaram uma eficiên

cia superior a 752. A eficiência dos inseticidas Permetrina e Ciflutrina foi

inferior a 70Z.

1 - Arad**mirn de Agronomia - Experimentação Agrícola - FA - IIPF.

2 - TA - 1'PF - Departamento dp Fitossanidade - Passo Fundo - RS,
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CONTROLE DE ftachA.ptu.aia nu (GUENNE, 1852) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) COM INSE

TICIDAS FISIOLÓGICOS.

REICHERT1, J.L.; STANGUERLIN , R. & MULLER , G.

Testou-se os inseticidas fisiológicos Flafenoxuran (7,5 e 10 g/ha), Te-

flubenzuron (7,5 e 10 g/ha) e Permetrina (25 g/\a) como padrão.

O experimento foi instalado no campo, utilizando uma parcela de 3 X 20

m, na qual foi feita a aplicação com pulverizador de pressão constante

(CO,), empregarJo um volume correspondente a 100 l/ha. Em cada parcela co

locou-se ao acaso 10 gaiolas, contendo cada gaiola A plantas. 24 horas a-

pós a aplicação infestou-se cada gaiola com 20 lagartas.

O experimento constituiu-se em 6 tratamentos e 10 repetições, conside-

rando cada gaiola uma repetição. Para análise estatística os dados foram

transformados em V x + 0,5. As avaliações foram efetuadas aos 2 e 4 dias,

a campo e 6 e 8 dias, no laboratório.

Permetrina destacou-se estatisticamente na 1- avaliação com uma eficien

cia de 89,23. Ao cabo de 4 dias, Permetrina, seguido por Teflubenzuron nas

duas doses e Flufenoxuron na dose maior nao diferiram entre si. Apresentan

do estes uma eficiência superior a 80Z. .Ta aos 6 dias todos os tratamentos

foram eficientes, destacando-se Teflubenzuron com uma eficiência superior

a 90Z.

1 - FA • UPF - Departamento de Fitossanidade - Passo Fundo - RS.

2 - Acadêmico de Agronomia - Experimentação Agrícola - FA - ITK.

3 - SHELL Química - Desenvolvimento di' Produtos S.A.



AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE INSETICIDAS FOSFORADOS E CARBAMATOS

SOBRE OVOS DE Rachiptu&ia nu (CUENNE, 1852) (LEP. - NOCTUIDAE)

BOHRER1, J.F.K. & REICHERT* J-L.

Com o objetivo de testar a ação ovicida de alguns inset ic_i

das, montou-se um experimento «sm laboratório, com os seguin-

tes produtos: Clorpirifós (600 g/ha); Fosfamidon (600 g/ha);

Profenotós (100 g/ha); Thiodicarb (70 g/ha) e Netomil (162 g/

ha) como padrão.

Na aplicação utilizou-se um pulverizador manual, com uma

concentração correspondente a dose de ingrediente ativo di-

luída em 100 litros de água, sobre ovos com 12 horas. Apôs a

aplicação, estes ei am mantidos em uma incubadora, numa tempe-

ratura de 25°C.

O experimento constitui-se de 6 tratamentos e 6 repeti-

ções, utilizando-se o de 1ineamento de blocos ao acaso. Para

a analise estatística, transformou-se os dados em arco seno V
Z, sendo as avaliações efetuadas aos 3, 4, 5 e 6 dias após o

início.

Os i n s e t i c i d a s C l o r p i r i f ó s e M e t o m i l d e s t a c a r a m e s t a t i s t i -

c a m e n t e , d e s d e o i n í c i o do e x p e r i m e n t o , a p r e s e n t a n d o e s t e s ao

f i n a l , uma r e d u ç ã o na e m e r g ê n c i a d o s o v o s , de 9 5 , 8 e 9 4 , 2 £ , res_

p e r t i v a m e n t e .

j á P r o f e n o f ó s , a t i n g i u a o s 6 d i a s uma r e d u ç ã o de e m e r g ê n -

c i a de 8 3 , 3 7 e n q u a n t o que T h i o d i c a r b o b t e v e Tb,77., s e g u i d o por

F o s f a m i d o n com 6 3 , 3 % . Na t e s t e m u n h a 2 7 , 5 Z d o s o v o s nao e m e r -

g i r a m .

A a v a l i a ç ã o da e f i c i ê n c i a , c a l c u l a d a a t r a v é s de A b b o t t , a o s

b d i a s , d e s t a c a r a m o s i n s e t i c i d a s C l o r p i r i f ó s e M e t o m i l , com

9 4 , 3 e 9 1 , 0 % , r e s p e c t i v a m e n t e , o s o u t r o s i n s e t i c i d a s a p r e s e n -

taram uma e f i c i ê n c i a r e d u z i d a .

1 - Arademico de Agronomia - Experimentação Agrícola - FA-UPF.

2 - FA-IiPF - Departampnto de Fitossanidade - PÜSSO Fundo - RS.
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DESEMPENHO DE INSETICIDAS FISIOLÓGICOS E BIOLÓGICOS SOB CONDIÇÕES LABORATO-

RIAIS, NO CONTROLE DE fto.chiptu.oia nu (GUENNE, 1852) (LEPIDOPTERA-NOCTl'IDAE)

REICHERT1, J.L. ft MDLLER2, O.

Va.cktplu.oia. nu, comumente denominada de lagarta do linho ocorre em divejr

ias culturas, destacando-se como uma das principais pragas do girassol (Hc-

LvitvthuA CLnnauò L.).

Assim, visando a utilização de inseticidas mais seletivos no controle de

R. nu em girassol, testou-se os seguintes inseticidas: Flufenoxuron (10 g/

ha); Teflubenzuron (9 g/ha); Diflubenzuron (25 g/ha); Bacillus thuringiensis

(500 g/ha) e Permetrina (25 g/ha).

A aplicação foi feita ã campo, em parcelas de 3 X 10 m, utilizando um

pulverizador costal, pressão constante (CO2), aplicando um volume correspon-

dente a 100 l/ha. Após a aplicação foram coletadas folhas e fornecidas as

lagartas. Estas foram colocadas em placas de Petry e, mantidas numa câma-

ra climatizada, temperatura de 27Í2°C e fotofase de 12 horas.

0 experimento constituiu-se em 6 tratamentos e 5 repetições, utilizan-

do o delineamento de blocos ao acaso. As avaliações foram efetuadas 48, 72,

96 e 120 horas após o tratamento.

0 iseticida Permetrina apresentou uma eficiência inicial de 79%, atin-

gindo 100Z, após 72 horas. Entre os fisiológicos Teflubenzuron, destacou-se

desde o inicio com uma eficiência superior, seguido por Flufenoxuron e Diflu

benzuron. Estes ao final do experimento apresentaram uma eficiência de 10!),

96,7 e 19,17., respectivamente. 0 inseticida Bt apresentou uma ação inicial-

mente lenta, atingindo uma eficiência superior a 80Z somente após 120 horas.

1 - FA-UPF - Departamento de Fitossanídade - Passo Fundo - RS.

2 - SHELL Química S.A. - Desenvolvimento de Produtos.
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USO DE FOSFINA PARA O TRATAMENTO DE MUDAS DE ABACAXI VISANDO O CONTROLE DA

COCHOHILHA Dysmicoccus brevipes (CKLL., 1893) (Hou-optera-Pseudococcidae)

MELO, A. B. P.1; CAMARGO, J. L. G.1; MARINHO, F.2

A cochonilha Dysmicoccus brevipes é um dos fatores

limitantes para a produção de abacaxi cv "Smooth Cayenne". Como é difícil

de se detectar o ataque desta praga antes do aparecimento dos sintomas e

como os sintomas variam de acordo com a idade e vigor das plantas, as me-

didas de cont.ole para este inseto são preventivas e entre estas destaca-

se o tratamento de mudas para plantio com inseticidas.

No presente trabalho avaliou-se a eficiência da

fosrina no controle da cochonilha do abacaxi através do tratamento de mu-

das, em duas etapas. Na Ia. etapa foram tratadas mudas com as dosagens de

lg, 2g e 3g/m e foram feitas avaliações com relação a eficiência de con-

trole e o efeito no desenvolvimento e na produção das plantas. Na 2a. eta-

pa comparou-se mudas tratadas com fosfina na dosagem de lg/tn , tratadas

através do processo de imersão em calda inseticida com 0,05% de i.a. de

Diazinon, mudas originárias de cultura de tecido e mudas sem tratamento em

relação a incidência da cochonilha.

Os resultados obtidos na Ia. etapa mostraram que a

fosfina nas 3 dosagens após 72 horas de exposição apresentou uma eficiên-

cia de controle de 100%, entretanto as dosagens de 2g e 3g de f^sfina/m

provocaram fitotoxicidade as plantas de abacaxi. Na 2a. etapa as plantas

originárias de mudas tratadas com fosfina, tratadas através do processo

de imersão, de mudas produzidas via cultura de tecido o de mudas sem tratji

mento apresentaram sintomas de ataque na ordem cie 2,0%; 2,6%; 0,3T; i 6fi,77

respectivamente.

l/Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento-Cia.Souza C.rnz-Rio de .JaniM ro/K.I

2/Industrias Alimentícias Maguary - Sapõ-PB.



EFICIÊNCIA DO DECIS EM DIFERENTES FORMULAÇÕES NO CONTROLE DE Trichoplusia

ni (HUEB, 1802) (LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE) NA CULTURA DA COUVE-FLOR.

Macul, F. ; Tut ida, O.H. « Athanãzio, J.C.

Conhecida como lagarta mede pala», seus prejuízos na couve-flor de-

correm do ataque às folhas, produzindo orifícios e inutilizando-as.

Assim, realizou-se um experimento na região de Tamarana, Pr, no ano

de 1990, com o objetivo de avaliar a eficiência do inseticida Decis no seu

controle.

0 delineamento experimental foi de blocos ao ãc*sot com 5 repeti-

ções e parcela de AO m . A aplicação foi realizada com um pulverizador cos_

tal manual ã um volume de 1000 l/ha e tamanho de gotas entre 200 a 400 mi-

cras. As avaliações constaram de uma prévia, 2, 8 e 12 dias da aplicação

(D. A. T.), contando-se o número de lagartas vivas em 10 plantas por parce_

Ia. Os tratamentos (g i.a./100 1) foram: Decis 25 CE (0,75); Decis 50 SC

(0,75); Dipterex 500 SNAC (120) e Testemunha.

Os resultados mostram uma grande eficiência para os tratamentos com

Decis. Constatou-se um efeito de choque para as formulações de Decis CE

e SC, como mostra as eficiências aos 2 D. A. T.: 95,6 e 100,0Z respectiva

mente. 0 mesmo não foi observado para o tratamento Dipterex, cuja eficiên-

cia maior foi observada aos 2 D. A. T. (50,4Z). Observou-se eficiência aci

ma de 80Z até 12 dias após a aplicação, quando o ensaio foi encerrado.

1 - K.nK? AKr?/Oesenvolvímento/Quimio

2 - Acadêmico/Universidade Estadual de Londrina/PR

3 - Prof? Depto A^ronomia/Universiade Estadual de Londrina/PR
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Controle químico de Plutella xylostella (traça-das-crucíferas)

em repolho no Distrito Federal.

Castelo Branco, M. , Melo, P.E . t Guimarães, A.L

A traça das crucíferas tem causado perdas consideráveis

aos produtores de repolho. O controle desta praga é ainda fe_i

to essencialmente através de inseticidas. Visando avaliar a

eficiência de alguns produtos foram testados no período de

fevereiro a abril/90 os inseticidas (g.i.a/ha): Chlorfluazuron

(50 e 75), Diflubenzuron (50 e 75), Lambdacyalethrim (25) ,

Abamectin (11,5), Abamectin * B thuringiensis (5,75 + B) ,

Isoxathion + B thuringiensis (135 + 8) em pulverizações se

manais e Abamectin (11,5) e Permethrim (100) em pulverizações

alternadas semanalmente. Utilizou-se o delineamento de blocos

ao acaso, com 10 tratamentos e 4 repetições, sendo cada parce

Ia constituida de 4 linhas com 10 plantas. Ao final do ciclo

da cultura, nas 2 linhas centrais de cada parcela foram reaH.

zadas as seguintes avaliações: a) atribuição de notas visuais

as cabeças ( 1 a 4 ) sendo: 1 = nenhum dano e 4 = bastante da

nificadas; b) avaliação da percentagem de cabeças conwr

ciais; c) contagem em laboratório do número total de furos

causados por P. xylostella.

Os resultados mostraram que para os parâmetros percentagem

de cabeças comerciais e notas visuais, os inseticidas foram

semelhantes entre si, diferindo apenas da testemunha. No que

se refere a número de furos foi observada diferença entre o

Diflubenzuron (75) e os inseticidas Lambdacyalethr im e

Abamectin/Permethrim.

D Pesquisador BS - CNPHortaliças - Caixa Postal 07.0218

70.359 Brasília-DP

2) Estagiário CNPHortaliças.
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DETERMINAÇÃO DE ÉPOCA DE APLICAÇÃO E CONTROLE DA MOSCA MINADORA CZ FOLHAS

Lirfomyza huidobrensis (DIPTERA, ACRONYZIDAE) NA CULTURA DA BATATA Sola-

num tuberosum L.

Scarpellini, J.R.1 ft Takematsu, A.P.2

A cultura da batata no Estado de São Paulo, ê atacada por uma série

de pragas, sendo uma das principais, a larva minadora L. huidobrensis. Fora»

instalados 2 ensaios na Estação Experimental de Hortifrutigranjeiro» da Coo-

perativa Agrícola de Cotia em Salto de Pirapora-SP, visando verificar o ef«£

to curativo e preventivo do abamectin (Vertinec 18 CE) em diferentes dosa -

gens (7,2, 10,8 e 14,4 g i.a/ha) combinado com forato (Granutox 5 G, 3 kg

i.a/ha) no plantio, comparados com os padrões locais cartap (Cartap BR 500 ,

500 g i.a/ha) combinado com aldicarb (Temik 150, 2 kg i.a/ha) no sulco de

plantio, objetivando proporcionar alternativas aos bataticultores para o con

trole da citada praga.

Os ensaios foram realizados no período de 28/03 a 06/08/90 constan-

do de 8 tratamentos e 4 repetições, com parcelas de 32 m2 e delineamento es-

tatístico em blocos ao acaso, sendo as aplicações realizadas com pulveriza -

dor costal manual com bico X, e volume de calda de 400 a 800 litros/ha, va -

riando de 4 a 8 pulverizações. Foram realizadas 7 avaliações, através de

amostragens de 10 folhas por parcela, atribuindo-se notas ã porcentagem de

ataque (visual) nas folhas (3 avaliações), bem como contando-se o número de

pupas presentes nas amostragens após armazenadas em sacos de papel por 8

dias (3 avaliações) e finalmente a análise da produtividade.

Os resultados mostraram que o abamectin em menores dosagens requer

maior número de aplicações, enquanto nas maiores dosagens menor número de

aplicações são requeridas, e canto o controle como a economicidade supera -

ram os produtos convencionais. Foi observado que a melhor época de início

de controle da mosca roinadora, é quando do aparecimento de grande número de

adultos e picadas nas folhas do que aos 15 dias após a germinação ou quando

do aparecimento das primeiras lesões.

1. Pesquisador Científico, Laboratório Regional de Ribeirão Preto

2. Pesquisador Científico, Seção de Praguicidas, Instituto Biológico.
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AVALIAÇÃO OA EFICIÊNCIA DE ALCUNS INSETICIDAS NO CONTROLE DE Se ienoi»! ri ps

rubrocir.ctus (Giard-, 1901) (THYSANOPTERA, THR1PIDAE) NA CULTURA DO URUCü

(Bixa orei lana L - ) , EM VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA.

Bramlio, A.L.S.'; Boarctto, H.A.C.'

Eu funçio da inexistência de informações com relaçio ao controle de

tripes na cultura do urucu, foi conduzido este trabalho no campo experiment

tal da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em cultivo constituído

de plantas do tipo Wagner, com aproximadameate 2 anos de idade.

O delineamento estatístico foi o de blocos ao acaso, com 6 tratamen_

tos e 4 repetições, sendo cada parcela constituida por 4 plantas útei* ?£

ra anilíse estatística, transformou-se os dados eu x • 0,5. Os trata-

mentos empregados foram os seguintes: Tj - Formothion (48,0 g i.a./ha) ;

T2 - Dimethoate (96,0 g i.a./ha); T3 - Deltametrin (1,0 g i.a./ha); T4 -

Diazinon (40,0 g i.a./ha); T5 - Trichlorfon (120,0 g i.a./ha); T^ - Tes-

te*unha. A aplicaçlo foi feita C O M pulverizador costal manual cow capacito

de para 20 I, gastando-se S0 1 calda/ha, em médim. Foraa feitas 4 avalia-

ções para contagem de insetos vivos em 4 folhas por planta (I apical, 2 me_

dianas e 1 basal) sendo a primeira feita antes da aplicação e as restantes

no I?, 6° e 13? dia apôs a aplicação.

Os resultados obtidos permitiram concluir que os inseticidas Dime-

thoate, Deltamethrin e Formothion, nas dosagens utilizadas, foraa eficien-

tes no controle da praga, com porcentagens de eficiência na última avalia-

çio de 99,82, 98,62 e 97,12 respectivamente, enquanto que os inseticidas Di£

zinon e Trichlorfon mostraram-se ineficazes.

1/ Prof, do Departamento dp Fitotecnia - UESB/Vitória da Conquista - BA.
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CONTROLE QUÍMICO DO TRIPES,Trip* ta»aci(Lind.I8S8 ) ÍThysanoprera:

Thripidae), NA CULTURA DO ALHO CULTIVAR "CA1ETO ROXO" HAS COM-

DlCOES DO NORTE DE HIKAS-

Silva, R A ' 4 Gonçalves, N

O Tripes (Tliripa tabaci ,Lind. 1888), »«• se cornando a princi-

pal praga a* cultura do alho na regilo Norte de Minas Gerais ,

podendo,em anos de baixa pluviosidade, causar quedas na produ -

fio de até 50i

0 experimento foi conduzido na Faz.Exper do Corutuba-EPAHIG/

CRNN.O delineaaento utilizado doi de blocos mo acaso era II

tratamentos e 3 repetições.Tratamentos:1- Test.;2- Ekatin2S0CE

(30 ai/IO 1 de água-iaers2o);3- Trat 2 • Ekatin 250 CE (30 «1/

10 1 de água); 4- Malatol SOO CE(2S ml/10 1 de «tua); 5- Trat.

2 • Nalacol 500 CE; 6- Suaitbion 500 CE(!5 «1/10 1 de água);7 -

Trat 2 * Sumithion 500 CE; 8- Dec is 25 CE(3 «1/10 de « c a ) ; S -

Trat 2 • Decís 25 CE; 10- Vertimec 18 CEÍ40 «1/10 1 de ígua) e

11- Trat 2 • Vertiaec 18 CE Os tratamentos coa iaersio em Ekatin

250 CE,foram realizados durante 10 min.,um dia antes do plantio.

Foram feitas amostragens semanais,em 20 plantas/parcela,inician-

do o tratamento.através de pulverizações,após o aparecimento -tos

primeiros insetos,sendo realizadas trCs pulverizações espaçadas

cf» 15 dias .

Observamos que o Ekatin 250 CE, usado em imersio,nio mostrou

eficiência no controle do tripes, sem aplicação em pulverizaria.

Os melhores controles foram proporcionados pelo Decis 25 CE e

Malatol 500 CE.com ou sem imersâo em Ekatin 250 CE.0 Vertimec 18

Cf-;, usado para controle do Ícaro, mostrou-se ineficiente no con-

trole do Tripes.0 produto Ekatin 240 CE na dosagem utilizada(30

ml/10 I de água) em imersSo nlo aumentou a eficiência dos pro-

dutos utilizados no controle do tripes.

1/ Çng° Afer" .Pesquisador N. Sc Entomologia - EPAMIG/CRNM-Cx

Postal 12 - 39440 - Janaúba - MC
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CONTROLE DE Diabrotica speaiasa (GERMAR, 1824) (COLEOPTERA, CHRYSOMELIDAE)

»CULTURA DE REPOLHO.

1 1 2 - 3
Ono, M.M. ; Tutida, O.H. ; Macul, F. ft Athanazio, J.C.

A vaquinha verde ou patriota é uma praga altamente polífaga, entre

os seus hospedeiroj esta a cultura do repolho, podendo causar nesta, gran

des prejuízos.

Com objetivo de se avaliar a ação do inseticida Decis no controle

da referida praga, realizou-se um experimento no município de Guaravera,

PR, no ano de 1990 em cultura de repolho. 0 delineamento experimental foi
- 2

inteiramente casualizado, com 5 repetições e parcelas de 24 m .

A aplicação foi com um pulverizador costal manual, com vazão de

300 l/ha, tamanho de gotas entre 100 a 200 U. Efetuau-se 5 avaliações até

12 dias da aplicação, contando-se o número de adultas vivos em três me-

tros lineares por parcela. Os tratamentos (g i.a./100 1) foram: Decis 25

CE (1,0); Decis 50 SC (1,0); Sumithion 500 CE (100,0) e testemunha.

Os resultados demonstram um grande efeito de choque para todos os

tratamentos que receberam aplicação, com eficiência superior a 97% no 19

dia após aplicação. Observou-se um efeito mais prolongado para os trata-

mentos com Decis. As respectivas eficiencias aos 12 dias da aplicação fo-

ram: Decis 50 SC (87,7Z); Decis 25 CE (73,2%) e Sumithion 500 CE (51,5Z).

1 - Acadêmico/Universidade Estadual de Londrina-PR

2 - Eng° AgrÇ/Desenvolvimento/Quimio

3 - Prof9 Depto Agronomia/Universidade Estadual de Londrina-PR
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COMPORTAMENTO DE ALGUNS NOVOS PRODUTOS NO CONTROLE DA BROCA DAS

CUCURBITÃCEAS, Via.pha.nia hya.lin.ata. (L., 1758)

EM ABÕBORA RASTEIRA

Madison, H.L.M.1; Mello, R.N.1; Leme, M.R.1; Aguiar, E.L.1 A

Menezes , E.B.2

O presente experimento foi conduzido no Campo Experi-

mental de Produçâc da UFRRJ, visando o controle da broca das

cucurbitâceas, Viaphania hya.iina.ta. (L., 1758) em abóbora ras-

treira, utilizando novos produtos.

No presente estudo utilizou-se o delineamento de blo-

cos ao acaso com os seguintes tratamentos: a) BAYTROID (0,5 II

ha); b) ALSYSTIN (0,4 kg/ha); c) ALSYSTIN (0,6 kg/ha); d) FCR

4545 (0,1 f/ha); e) TOKUTION (2,0 l/ha) ; f) GUSATION (1,5 £/ha);

g) DIPEL (300 g/ha); 1) TESTEMUNHA. Para cada tratamento uti-

lizou-se 4 repetições. Imediatamente antes da aplicação dos

produtos, fez-se uma precontagem das brocas. As parcelas foram

previamente delineadas e marcadas com fitas. As pulverizações

foram feitas utilizando-se um. pulverizador marca "Guarani",com

capacidade de cinco litros, equipado com bico de vazão n° 14.

As avaliações foram realizadas após 24, 48 e 72 horas.

Os resultados obtidos mostraram que todos os produtos

foram eficientes no controle da V. hya.lina.ta, sendo que no Tes-

te de Tukey não apresentaram diferença significativa.

1 Bolsista Iniciação Científica do CNPq - IB - UFRRJ.

2 Professor Adjunto da UFRRJ. Bolsista - Pesquisador do CNPq
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CONTROLE DO TRIPS (Enneothrips flavena Moulton, 1941) COM O USO DE INSETia

DAS NA CULTURA DO AMENDOIM TArctchis hypogoea L.)

4thayde, M.L.F.1; PÍpolo, A.E 2; Mauro, S.M.2.2 & Silva, H.S.2

0 experimento foi instalado na F.C.A.V. de Jaboticabal - UNESP, em 1988.

Utilizou-se o amendoim tatu, em parcelas com 9 linhas de plantas com 8 m de

comprimento, em delineamento de blocos casualizados, com quatro repetições.

Os tratamentos constaram de uma testemunha e da aplicação de inseticidas

(oi ou g/ha i.a.): metamidofõs O30); prothiofõs (SOO); fenitrothion (500);

fenitrothion i75O); beta-cyfluthrin (5); cyfluthrin (10); deltametrir.a (5),

e tricloríon (380).

Os inseticidas seriam aplicados quando houvesse 2 a 3 trips por folio

lo- As avaliações da população iniciaram aos 8 dias do ciclo, coletando-se

10 folíolos jovens e fechados por parcela.

Aos 26 dias do ciclo, mesmo nao tendo atingido o nível de controle para

trips, efetuaram-se as pulverizações para controle da lagarta Mc?is látipes,

Gyen., 1852, nesta ocasião todos os inseticidas se comportaram bem.

Três avaüaçot-s do controle do trips foram efetuadas a partir de então .

Aos 39 dias havia 2,10 e 1,57 trips/folíolo, no tratamento testemunha e on_

de se aplicou triclorfon, respectivamente. Nesta e nas outras avaliações es_

te produto se mostrou o pior.

A Z de eficiência (Henderson & Tilton) revelou variações somente aos 39

dias; o triclorfon revelou sempre eficiência mais baixa, os demais produ

tos apresentaram comportamento semelhante. 0 único produto que promoveu a^

mento da produção de vagens foi o metamídofós.

1- Professor Adjunto, FCAVJ/UMESP He Jabotirabai. 14870 - .Jahoricabal - SP.

2- PÕg-graduandos da FCAVJ/UNESP de Jabofirabal. 14870 - )abntirnba\ - SP.
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CONTROLE DO TRIPES ln.ntothU.pi 6lave.ru> Moulton, 1941 NA CULTURA DO AMENDOIM

(Thysanoptera, Thripidae)

1 1 2
Bellettini, M.M.T. ; Bellettini, S. & Rossi, W.L. .

0 tripes Enne.othAÀ.pò ^tavern, é uma das pragas de maior importância

econômica na cultura do amendoim. Baixas populações são suficientes para

causar sérios prejuízos quando ocorre antes dos 50 díss de idade da cultu-

ra. A espécie é encontrada nos ponteiros e provoca estrias e deformações

nos folíolos, acarretando grandes prejuízos em termos de produção para a

cultura.

Verificou-se em Londrina-PR, o controle do tripes com inseticidas,

na cultura do amendoim, cultivar Tatu Vermelho, no espaçamento de 0,5m en-

tre linhas com 13 plantas por metro linear. Utilizou-se delineamento expe-

rimental em blocos ao acaso com 06 tratamentos e 04 repetições, parcelas de

21m2, utilizando-se os tratamentos em i.a./ha: methamidophós (Metafõs 600 S)

240 e 420g; thiometon (JAB 250 CE) 125 e 187,5g; methamidophós (Tamaron BR)

240g e testemunha (sem pulverização). Para a aplicação, utilizou-se pulve-

rizador de pressão constante (C02) bico XL, pressão de 70 lb/pol
2 e volume

de calda 330 litros/ha. As avaliações foram efetuadas aos 03, 07, 10 e 14

dias após a aplicação, coletando 12 folíolos fechados ao acaso por parcela,

contando-se o numero de ninfas vivas de tripes em cada avaliação.

De acordo com os resultados concluiu-se que os tratamentos testados

apresentaram eficiência de controle (Abbott) acima de 79% em todas as ava-

liações.

1/ Professores da Fundação Faculdade de Agronomia "Luiz Meneghel" (FFALM).

Caixa Postal 261. Bandeirantes-PR

2/ Pesquisador da Herbitécnica Defensivos Agrícolas. Londrina-PR.
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FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DA BROCA-DA-BANANEIRA ( Cosmopolites

soràiàus flermar) EM MIRACATÜ.SP.

B a t i s t a F i l h o . A . ; S a t o . M . F . ; R a g a . A . ; L e i t e , L . G . £ P r a d a . W .

L . A . J

Para as condições do litoral do Estado ae Sao Paulo,s«o

poucas as informações existentes na literatura, relativas a mo-

vimentação do Cosnnpolites sorãiâus nos diferentes meses do

ano, assim como sobre a influência dos elementos climáticos n «

ta movimentação, o objetivo deste trabalho foi observar a flu-

tuação populacional do C sorâidus, correlacionando-a com os

elementos climáticos, a fim de se obter subsídios para um -nane-

jo adequado da praga. A presente pesquisa foi realizada no Muni_

cípio de Miracatu.SP, em bananais das cultivares Kanica e Nani-

cão, no período de junho de 1989 a naio de 1990. Para avaliar a

população da broca, foram utilizadas iscas obtidas a partir de

pseudocaulws com aproxinadamente 40 ctr, cortados no neio no sei»

tido longitudinal, e colocados com a parte seccionada voltada

para o solo. distribuiu-se ao acaso 20 iscas para cada culti-

var. As leituras foram realizadas mensalmente, contando-se o nú̂

mero de adultos e larvas de C. sorãidus , presentes nas iscas, e

também atribuinJo-se notas ãs iscas, referentes ao SRU estado

de conservação. 0 pico da população de adultos- ocorreu eir Março

para Kanicão e err Maio para Nanica. Mao foram observadas corre-

lações entre a flutuação populacional dos adultos e os elemen-

tos c 1 i "íát i cos (prfcipí taçao p luvíomé tr ica , temperaturas máxima

p mínima, umidade relativa), nas duas cultivares. Houve em üanj^

c m , i-.orr v laçao positiva entre flutuação populacional de larvas

e temper aturas náxiira e mínina, alén de precipitação pluviomé-

tr i ca.

lTnstituto Eiolõgico/SC3P- CP 70, CEP 13.100, Campinas,SP
2Instituto Riológico/SPPF- CP 7119, (

Projeto subvencionado pela FUN'DEPAC

2Instituto I?iol5gico/SPPF- CP 7119, CEP 01051, São Paulo,SP
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INFLUENCIA DO USO DE TRÊS INSETICIDAS SOBRE O CONTROLE E ATRATIVIDADE DE

CcimopcUtti iCtdiduA (Germar, 1824) (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) NO MUNICl

PIO DE RIO BRANCO (AC).

Fazolin, M.l; Pereira, L. V.2 & Wilcken, C. F.3

Com a finalidade de averiguar o controle e a atratividade de C. iúXdiduò,

através da utilização de produtos â base de Carbofuran (4g/planta), Mono-

crotophos (500 ml/ 100 1) e Phosphamidon (400 ml/ 100 1), aplicados em is-

cas "tipo queijo" provenientes de pseudocaules de bananeiras da variedade

Prata, foi instalado um ensaio em uma propriedade particular no Município

de Rio Branco (AC).

0 delineamento experimental foi o de blocos ao acaso com 5 repetições,

sendo as avaliações realizadas semanalmente, consistindo da contagem do

número de adultos de C. 6on.cU.duJi vivos e mortos contidos nas iscas.

Os dados resultantes foram submetidos à análise de variãncia, sendo as

médias de cada tratamento comparadas pelo teste de Tukey a 5%. Foi reali-

zada também, uma análise de regressão polinomial para o número de indiví-

duos vivos e mortos, bem como para a soma de ambos (atratividade).

De acordo com os resultados o controle efetivo da praga, independente do

produto usado, foi constatado entre a 8S e 103 semanas após a aplicação,

não havendo diferença entre eles quanto a mortalidade promovida. O Phos>

phamidon apresentou um decréscimo da eficiência de controle apôs a lã sema

na de sua aplicação, e o Carbofuran influiu negativamente na atratividade

das iscas após a 8ê semana de sua aplicação.

1 e 2/ Pesquisadores da EMBRAPA UEPAE de Rio Branco - AC.

3/ Professor da Faculdade de Ciências Agronômicas de Botucatu.
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EFEITO DO TRATAMENTO DK SEMENTES DE FEIJÃO, F.tilJ.VtuJ i-ut

L., NA GERMINAÇÃO E CONTROLE DA C IGARRINHA-VERDE Empcaicã

•Mti (,ROSS 4 MOORE, 195?) (HOMOPTERA-CICADELUDAE) .

Reis, P.R. 4 Souza, J.C. de

A cigarrinha-verde é considerada uma das principais pragas

do feijoeiro plantado em períodos secos do ano, devido a sucção

de seiva e injeção de toxinas. 0 uso de inseticidas granulados

no solo, apesar de eficiente, apresenta dificuldade de aplica-

ção por exigir equipamentos especiais, razão pela qual foi t e |

tado o controle através do tratamento de sementes, cujo plan-

tio pode ser feito com equipamento convencionais.

Foram realizados dois experimentos, um com o tratamento de

sementes visando avaliar o efeito de inseticidas sobre o tempo

de armazenamento e germinação, e outro para avaliação de contro

te I empoasca. As sementes tratadas foram armazenadas até 30

dias e verificado o efeito sobre a germinação aos 0, 15 e 30

dias, no laboratório e no canrpo . Os inseticidas testados em

tratamento de sementes foram o Honkol 4 00 SC, Semevin 350 RA e

Furadan 350 TS, além do Granutox 50 G e Temik 150 G aplicados

nas linhas de plantio no experimento de campo.

Os resultados obtidos permitiram concluir que nenhum dos

inseticidas testados em tratamento de sementes do feijão 'Cari^

oca 80' afetou o poder germinativo após terem sido armazenadas

por ate 30 dias. Dos inseticidas utilizados em tratamentos de

sementes o Honkol e Furadan apresentaram controle ã empoasca

por um período de 30 dias com 83,9 e 93,8Z E, respectivamente.

0 Granutox e Temik, formulação granulada, apliçados nos sulcos

de plantio e tomados como padrões, foram eficientes no contro-

le a r-igarrinha-verde por cerca de 3 0 e 60 dias, respectivamen

te, com 100% Je eficiência.

U Eng° Agr9, MS, Pesquisador EPAMIG/CRSM - l.avras-MG.
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ENSAIO DE CONTROLE DE ElaimepaiiMi UgnoieHm (Zeller), Tkiipi sp E

EmpoaAca fe-tacmcu. DO FEIJOEIRO, VIA TRATAMENTO DE SEMENTES COM

CARBOSULFAN.

TARDIVO, J.C.1; SILVA, A.L.2; AIRES, S.S.O.3; DAMACENO, M.A.3

A cultura do feijoeiro da seca em Goiás está sujeita ao

ataque das pragas que migram das culturas em final de ciclo ,

provocando prejuízos ã produtividade.Destas, a lagarta Elasmo

e a cigarrinha verde tem sido consideradas as mais importantes.

Com o objetivo de verificar a eficiência de alguns pro

dutos no controle das referidas pragas, instalou-se em Goiânia

em 15/01/90 um ensaio com 7 tratamentos e 4 repetições, adotan

do-se o delineamento de blocos ao acaso. Os tratamentos adota

dos foram: I - Testemunha; II - Carbosulfan (375 g.i.a./100 kg

sem.); III - Carbosulfan (500 g i.a./100 kg sem.); IV - Carbo

sulfan + Zn (375 g i.a./100 kg sem); V - Carbosulfan + Zn (500

g i.a./100 kg sem.); VI - Carbosulfan + Zn (525 g i.a./100 kg

sem.) e VII - Thiodicarb (525 g i.a./100 kg sem). As avalia

ções de stand foram realizadas aos 10 dias após o plantio; aos

30 dias avaliações para cigarrinha verde, Elasn.o e tripes. Fo

ram realizadas amostragens somente nas 4 linhas centrais.

Na avaliação de stand, apenas o tratamento com Carbofu

ran + Zn afetou a germinação das sementes. No controle de Elas

mo, todos os tratamentos mostraram-se eficientes nos primeiros

30 dias. Para cigarrinha verde e tripes aos 30 dias, todos os

produtos diferiram estatisticamente da testemunha. Todos os

tratamentos proporcionaram um aumento de produção em relação à

testemunha.

1) Técnico da F.M.C. S/A do Brasil.

2) Docente do Depto Fitossanitario E.A./UFG - Goiânia - GO.

3) Estagiárias do Depto Fitossanitario E.A./UFG-Goiânia - GO.



CONTROLE DA ÜROCA DA CANA DE AÇÚCAR, Diatraea saccharalis (Fabr. 17941

(LEPIDOPTERA.PYRALIDAE), ATRAVÉS DE PULVERIZAÇÕES AÉREAS DO INSETICIDA FI-

SIOLÓGICO HEXAFLUMURON.

1 2 3
Santos, E.F. dos ; Pavan, L.A. & Marchesi Jr., S.

0 controle biológico de D. saccharalis em cana de açúcar é sem dú-

vida o principal método, porém em certas circunstâncias as altas densida-

des populacionais da praga tornam reduzida a atuação satisfatória dos pa-

ras itõides, sendo necessária a adoção de métodos complemantares.

Visando avaliar a eficiincia do inseticida fisiológico Hexaflumuron

(Dowco 473), no controle da referida praga, um ensaio com pulverização

aérea foi conduzido na Açucareira Quatá ZL - Quata-SP.

Os produtos Hexaflumuron a 30, 40 e 50 g.i.a/ha e Multigena 50 ml pc/

ha foram aplicados duas vezes (08/Dez/89 e 23/Jan/9O) utilizando-se um

avião Ipanema e gastando-se um volume de 40 1 de calda/ha. As aplicações

foram definidas através de monitoramento periódico da presença de larvas

de D. saccharalis na região de crescimento da cana de açúcar. 0 nível de

ação adotado foi de 8 - 10% de presença de larvas.

As avaliações, I.I.Z, foram realizadas aos 70 dias apôs a segunda

aplicação e imediatamente antes da colheita (10/Jul/90) em seis pontos

amostrais por tratamento.

De acordo com os dados obtidos podemos concluir que Hexaflumuron, a

30 g.i.a/ha, mostrou-se altamente eficiente (8.9% 1.1. X 29.8% na testemu-

nha) no controle de D. saccharalis em cana de açúcar, enquanto Multigen

apresentou resultados insatisfatórios.

1/ Kng'J A^rl', Dep.Desenvolvimento Agronômico, Açucareira Quatâ ZL, Quatá-SP

2/ Kits- A^r'J, DowElanco Estação Experimental Mogi Mirim - Mogi Mirim-SP

il Tec. Agr., DowElanco Estação Experimental Mogi Mirim - Mogi Mirim-SP



EFEITO DE DELTAMETHRIN SOBRE Anthistarcha binocuiaris (Lep., GeleChiidae),

Selenpthrip6 rubrocinctus (Thys-, Tripidae), e Aphis qossypii (Hon., Aphidi-

dae) EM CAJUEIRO, Anacardium occidentale L.

MEDO, Q.M.sí; BUEICHER, E?; COUTINHO, C.I.S.B?; & MACUL, F?

Um complexo de pragas influencia negativamente a produção de caju-

eiro, havendo necessidade de tratos fitossanitários. O reduzido número de de

fensivos eficientes e registrados para o uso em cajueiro constitui-se um dos

entraves à adoção dessa técnica. O objetivo deste trabalho é verificar o e-

feito de deltamethrin sobre A. binocuiaris. S. rubrocinctus. e A. qossypii.

O experimento foi conduzido na Fazenda Olho d'água na Companhia de

Produtos Alimentícios do Nordeste (COPAN), Aracati, Ceará, Brasil. Utilizou-

se um plantio de cajueiro conun, no período de floração e frutificação, com

5 anos de idade e espaçamento 7,5m X 7,5m. A parcela constou de um talhão de

144 plantas, no qual foram marcadas 25 plantas onde foram avaliados os danos

das pragas em estudo, utilizando-se escalas de notas de acordo com sintoma e

/ou presença do inseto. O delineamento estatístico foi em blocos ao acaso,

com 05 repetições, contendo 5 plantas por parcela. Foi calculado o grau de

infestação para cada grupo de 5 plantas. Tratamentos: A - Testemunha(sem can

trole); B - deltamethrin SC (14,36 g.i.a./ha); C - deltamethrin CE (14,36

g.i.a./ha); D - mancozeb (800 g.i.a./ha). Junto ao inseticida utilizou-se o

fungicida mancozeb (800 g.i.a./ha) para controlar antracnose. As pulveriza-

ções foram realizadas com um pulverizador Jacto AJ 401 IH, acoplado a um tra

tor. O gasto de calda por hectare foi de 177 litros.

O piretróide deltamethrin foi eficiente no controle de k. binocula

ris e S. rubrocinctus. tendo, no entanto, induzido o aumento da população de

A. gossvpii. O fungicida mancozeb não interferiu na população das pragas.

1/ Eng. Agr. Dra. Pesquisadora - EMBRAPA/CNPCa; 2/ Eng. Agr. Dr. Pesquisador

- EMBBAPA/EPACE; 3/ Estudante de Agronomia - CCA/üFC - bolsista do CNPq;

4/ Eng. Agr. QUÍMIO PRODUTOS QUÍMICOS COM. E IND. S.A.
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ESTUDO DE DIFERENTES VOLUMES DE APLICAÇÃO AÉREA PARA õ INSETICIDA FISIOLÓ-

GICO HEXAFLUMURON NO CONTROLE DE Diatraea saccharails (Fabr. 1794) (LEPI-

DOPTERA, PYRALIDAE) EM CANA DE AÇÚCAR.

1 2 3
Santos, E.F. dos ; Pavan, L.A. 6 Marchesi Jr., S.

O inseticida fisiológico Hexaflumuron tem sido testado em cana de

açúcar para o controle de D. saccharalis desde 1986 com ótimos resultados.

Com a finalidade de se avaliar a eficiência de Hexafluauron a 50 g.

i.a./ha no controle de D. saccharalis a diferentes volumes de aplicação

aérea, um ensaio foi conduzido na Açucareira Quata ZL - Quata-SP.

Os tratamentos Hexaflumuron a 5,0 1 de calda/ha (produto + óleo de

soja), Hexaflumuron a 10,0 1 de calda/ha (produto + água) e Hexaflumuron a

40,0 1 de calda/ha (produto + água) foram aplicados duas vezes (08/12/89 e

23/01/90) utilizando-se UD avião Ipanema. As aplicações foram definidas

através de monitoramento periódico da presença de larvas de D. saccharalis

na região de crescimento da cana de açúcar. 0 nível de ação adotado foi de

8- 10Z de presença de larvas.

A Z de Intensidade de Infestação (I.I.Z) foi obtida aos 70 dias após

a segunda aplicação e também por ocasião da colheita (11/07/90) em seis pon

tos amostrais por tratamento.

Os dados obtidos permitem concluir que Hexaflumuron a 50 g.i.a/ha

aplicado através de aeronave agrícola a um volume total de 5.0 l/ha (pro-

duto + óleo de soja), foi mais eficiente e econômico do que os demais tra-

tamentos (10 e 40 1 de calda/ha).

1/ Eng° AgrS, Depto. Desenv. Agronômico, Açucareira Quatá ZL - Quatá-SP

2/ EngS AgrS, DowElanco Estação Experimental Mogi Mirim - Mogi Mirim-SP

3/ Téc. Agr., DowElanco Estação Experimental Mogi Mirim - Mogi Mirim-SP
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METODOLOGIA PARA TESTE DE INSETICIDAS EM Diatraea saccharalis (Fabr. 1794)

(LEPIDOPTERA.PYRALIDAE), ATRAVÉS DE INFESTAÇÕES ARTIFICIAIS.

1 2 3
Macedo, N. ; Pavan, L.A. & Marches! Jr., S.

Visando testar uma metodologia de avaliação de inseticidas no con-

trole de larvas de D. saccharalis, em cana de açúcar, dois experimentos

foram conduzidos em área da Estação Experimental da DcvElanco (Mogi Mirim-

SP).

Larvas de 2? e 32 instares provenientes de criações artificiais do

PLANALSUCAR foram utilizadas para infestar manualmente ambos os experimen-

tos. Foram infestados 5 colmos por parcela (toceira) e em cada colmo colo-

caram-se '0 larvas. Cada tratamento foi constituído de 12 parcelas. No pri-

aeiro experimento, após a infestação, foram pulverizadas 3 formulações (BF

219, EF 667 e DB8518899) de Hexaflumuron (DOWCO 473) nas doses de 20, 30 e

40 g i.a./ha. No segundo, os mesmos tratamentos foram utilizados antes da

infestação. Em ambos experimentos foram consideradas duas testemunhas: uma

infestada artificialmente e outra naturalmente.

As avaliações, I.I.Z, foram realizadas aos 30, 60 e 90 dias apôs as

infestações, sendo que em cada avaliação foram tomadas 4 parcelas.

Pelos dados podemos concluir que a metodologia foi eficiente, permi-

tindo determinar diferenças entre os tratamentos em ambos os experimentos.

Dentre os tratamentos, a melhor formulação de Hexaflumuron para o controle

de larvas de D. saccharalis foi a BF 219 a 40 g i.a./ha aplicado apôs a

infestação.

1/ Eng2 Agr2, Dr., Bolsista do CNPq - Araras-SP

2/ Eng2 Agr2, DovElanco Estação Experimental Mogi Mirim - Mogi Mirim-Si'

3/ Téc. Agr-, DovElanco Estação Experimental Mogi Mirim - Mo^i Mirim-SP



fcKUlÊSCIÂ DE FKODITOS E METOEOS DE APLICAÇÃO NO CONTROLE DA COCHONILHA Pxr

l-ir.jriz •:>:»•.: (HEMIPTERA:DIASPIDIDAE) EM CITROS.

FERNANDES, O.A.1; FERNANDES, O.D.2

O presente trabalho teve por objetivo verificar a *-f>ci?r.cía de produtos

e nétodos de aplicação no controle da cochonilha F.oinerea. 0 trabalho foi

conduzido em pomar comercial, variedade Pera, com 10 anos localizado no ou

nicipio de Jaboticabal,SP. de março a junho de 1909. Adotou-se o DBC, com 7

tiataraentos e 5 repetições. Cada parcela constituiu—se de 1 planta. Os tra

lamentos (dosagem em i.a.; local de aplicação; método) foram: oxarayl (8,0nl;

solo; "spot gun"), oxamyl (16,0ml; solo; "spot gun"), oxamyl (32,0ml; solo ;

"spot gun"), oxamyl (16,0ml; tronco; "spot gun"), aldicarb (19,5g, solo, na

nual, vamidothion (l,5inl; tronco; "spot gun") e testemunha. Realizou-se av£

liacoes previa e aos 15,30,48,64,84 e 106 dias após a aplicação. Coletava -

se I fragmento da casca áo tronco e ramos primários/planta. 0 material, era

levado ao laboratório onde dei imitava-se Icm de cada amostra, e sob micnJs

eõpio-estereoscópico, contava-se o número de cochonilhas adultas vivas. Cot[

cluiu-se que: (1) o aldicarb incorporado ao solo é eficiente no controle

da cochonilha; (2) o oxamyl pulverizado diretanente no tronco ou aplicado

no solo e mais eficiente no controle da cochonilha nos ramos primários do

que no tronco; O)r<>di>s os produtos testados reduzem a infestação da coch£

nilha no tronco e ramos primários.

I /Prof .Dt-pt -Entomolo^ia c T.'omatoIn̂ ia ,KCAV/l'NESP,.Iabot icabal,SP.CEP . 14870.

2/Kru;'.1 Â r'.\ KÓs-C.radii.ição cm Entomologia Asrícola, FCAV/L'NESP ..laboticabal ,SP.



EFEITO DE ALDICARB NO CONTROLE DE PRAGAS E NA FORMAÇÃO DE MUDAS CÍTKICAS.

YAMAMOTO, P.T.1 & CRAVENA, S.2

O presente trabalho teve por objetivo avaliar a eficiência de aldicarb

no controle ãs pragas de viveiro, buscando alternativas para substituir as

inúmeras pulverizações e obtenção de mudas precoces. O caapo experimental

foi instalado em 20/8/87 no viveiro Campo Alegre, localizado no aunicípio

de Olímpia,SP. A variedade utilizada cot» porta enxerto foi Linao Cravo e

como enxerto foi a variedade Pera. 0 delineamenio estatístico adotado foi

blocos ao acaso com 4 tratamentos e 4 repetições, A semeadura do Porta - en

xerto foi realizada em "bandeja" de isopor, sendo que cada parcela era

constituída de 1 "bandeja". No campo, cada parcela constituiu-se de 30

plantas e as avaliações foram realizadas nas 10 plantas centrais. Os trata

raentos e dosagens em g i.a./planta foram: 1) aldicarb (l,50g/m na semea

dura*0,15g após transplante *0,30g aos 33 dias após enxertia • 0,60g aos

90 dias após enxertia; 2) aldicarb (l,50g/m na semeadura • 0,15g antes da

enxertia • 0,30g aos 37 dias antes da enxertia + 0,60g aos 90 dias após a

enxertia); 3) Convencional e; 4) Testemunha. Avaliou-se a altura e diâme

tro dos porca-enxertos na "bandeja" de semeadura, no transplantio e na eti

xertia; altura e diâmetro das mudas, peso da matéria seca dos porta- enxe_r

tos; porcentagem de ponteiros con pulgao; e número de ícaros/cm de folha.

Pelos resultados obtidos observou-se que: 1) Aldicarb nao aumentou o ^

metro e altura dos porta-enxertos até a enxertia, somente possibilitou um

aumento significativo no final da produção da muda, possibilitando portan

to obtenção de mudas precoces; 2) Quanto ao crescimento e desenvolvimento

das mudas e porta-enxertos, a aplicação de aldicarb uma vez antes e citra

depois da enxertia foi mais eficiente; 3) Quanto ao controle de pragas, a^

áicarb aplicado 2 vezes após a enxertia foi mais eficiente; 4) com a apl^

cação de aldicarb nao houve aumento da matéria seca dos porta-enxertos.

1/Aluno do Curso P.G. Entomologia Agrícola,Dept.Entomologia e Nematologia,

FCAV-irNESP-14870-.IABOTICABAL-SP.

2/PROK. TITiXAR DEN F. StTF.RVISOR DO CENTRO DE MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS -

CEMIP-INESP, JABOTICABAL-SP.



CONTROLE DA COCHONILHA, QxXkzzía piatlCYiga DOUGLAS, 1891 (HOMOPTERA: ORTHE_

ZIIDAE) EM CITROS COM INSETICIDAS APLICADOS EM PULVERIZAÇÃO.

Silveira, D.A.1; Hotta, F.K.2; Carvalho, R.P.L.3; Martinelli, N.M.3.

Com o objetivo de comparar a eficiência de diferentes inseticidas no

contro.'e de Otthzzia pfia.eA.onga. Douglas, 1891 em citros, desenvolveu-se um

ensaio de campo no município de Cajobi - SP com a variedade Pera Natal, ida_

de de 6 anos, no ano de 1988.

Utilizou-se um delineamento em blocos casualizados com 8 tratamentos

e 4 repetições. Cada parcela experimental constituiu-se de 4 plantas. Os

tratamentos com as respectivas dosagens estão expressas em ml do produto co

mercial por 100 l água: Fenpropathrin (30, 40 e 50), Ortho Naled 860 (50 e

75), Orthene 750 BR (50), Dimetoato (150) e Testemunha. Para a avaliaçlo

de cochonilhas foram coletadas 5 folhas/planta, obtendo-se 20 folhas/ parce

Ia. Em laboratório efetuou-se a seleção de 10 folhas para contagem de niti

fas e adultos vivos de ortezia com o auxílio de microscópio estereoscopico.

Foram realizadas 5 avaliações apôs a aplicação dos inseticidas: aos 6, 19,

33, 47 e 70 dias.

Com os resultados obtidos e- sua análise, concluiu-se que o Fenpro

pathrin, Ortho Naled 860 e Orthene 750 BR apresentaram grande eficiência

no controle da 0. pn.aii.onqa..

U Estagiário do Depto. de Defesa Fitossanitária da FCAVJ/UNESP.

V Eng9 Agr9 da H0KK0 DO BRASIL.

V Professores do Depto. de Defesa Fitossanitária da FCAVJ/UNESP.
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CONTROLE QUÍMICO DE Grthezij praelonga DOUGLAS, 1981 (HOMOPTERA:ORTHEZIIDAE

NA CULTURA DO CAFÉ ROBUSTA (Coffea aanephora L.) NO ESPÍRITO SANTO.

M a r t i n s , D. dos S . 1

Na região Norte do Espírito Santo, onde se situa cerca de 80% do par

que cafeeiro de robusta, verificou-se no período abr-out/88 um grande surto

de ortézia, cuja população atingiu níveis ate então nunca observados no E^

tado. Sua ocorrência foi observada praticamente em todos os municípios da rê

giao Norte em infestações que variaram de pequenos focos a lavouras totalmen

te tomadas pela praga. Este trabalho objetivou reduzir a dosagem de dois pro

dutos que se destacaram, em estudo realizado pelo IBC, e avaliar o desempe

nho dos equipamentos costais manual e motorizado com três vazões de calda

no controle da ortézia no café. Os ensaios foram conduzidos em Linhares-ES,

no período de set-out/89, em lavouras d<* cafe conilon com dez anos de idade.

No primeiro ensaio testaram-se três dosagens dos produtos acephate (orthene

750 BR) a 25, 50 e 75g e fenpropatrim (Meothrin) a 30, 40 e 50ml do p.c./

100Z de água. Fizeram-se as aplicações com um pulverizador costal motoriza_

do com vazão de li de calda/planta. No segundo ensaio avaliaram-se o desem-

penho dos pulverizadores costal motorizado e costal manual com três vazões

(0,5; 1,0 e 2,01 de calda/planta) e dois produtos (Orthene 750 BR e Meothrin

nss dosagens de 50g e 50ml do p.c./lOOl de água, respectivamente). As parce_

Ias constaram de três plantas, consistindo as amostras na contagem do n9 de

ninfas e fêmeas adultas vivas em dez folhas infestadas do terço médio das

plantas. Independente das dosagens utilizadas e do tipo de equipamento que

foi aplicado, o acephate mostrou-se superior ao fenpropaírin no controle da

ortézia. Os resultados mostraram que 25g de p.c/1007 de água nao diferiram

das dosagens superiores, mantendo o controle, até quarenta dias da sua aplj_

cação, acima de 83%. O uso de lZ de calda/planta foi tao eficiente quanto 2Z

e os equipamentos motorizado e manual somente apresentaram desempenho

iguais, com o produto ã base de acephate. Quando utilizado o fenpropatrin,o

costal manual foi inferior ao pulverizador motorizado.

1- Pesquisador M.Sc. EMCAPA; Cx. Postal 391, 29.010 - Vitoria - ES
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EFICIÊNCIA DO INSETICIDA PIRETROlDE KARATE (LAMBDACYHALOTRIN)

50 CE NO CONTROLE DO BICHO-MINEIRO DO CAFEEIRO, Pt/iilíucopt &H.CL

(GUÉRIN-MÈNEVILLE, 1 8 4 2 ) (LEPIDOPTERA-LYONETIIDAE) .

S o u z a , J . C . d e 1 & R e i s , P . R .

O b j e t i v a n d o - s e c o n h e c e r a e f i c i ê n c i a do i n s e t i c i d a p i r e t r o ^ _

de l a m b d a c y h a l o t r i n como mais uma opção p a r a o c a f e i c u l t o r no

c o n t r o l e do b i c h o - m i n e i r o , i n s t a l o u - s e um e x p e r i m e n t o em c a f e -

z a l a d u l t o , c u l t i v a r ' C a t u a i 1 , e spaçamen to de 2 , 6 0 x 0 , 8 0 m ,

uma p l a n t a / c o v a , 5000 p l a n t a s / h a , em Lavras-MG.

0 d e l i n e a m e n t o e x p e r i m e n t a l f o i o de b l o c o s ao a c a s o com

c i n c o r e p e t i ç õ e s , p a r c e l a s de s e t e p l a n t a s em l i n h a , com b o r d a -

d u r a s nao p u l v e r i z a d a s . Os t r a t a m e n t o s fo ram: 1 . K a r a t e (lambdji

c y h a l o t r i n ) 50 CE + Lorsban ( c l o r p i r i f ó s - e t i l ) 480 CE ( p a d r ã o ,

ação p r o f u n d i d a d e ) : 2 . Lo r sban 480 CE; 3 . K a r a t e 50 CE; 4 . Kara

t e 50 CE + Lorsban 480 CE e r e a p l i c a ç a o se o c o r r e r 20% de r e i n -

f e s t a ç a o e 5 . T e s t e m u n h a . As d o s a g e n s foram de 100 m l / h a ( K a r a -

t e ) e 1500 ml /ha ( L o r s b a n ) . A p u l v e r i z a ç ã o f o i f e i t a em 2 4 / 0 7 /

1989 , com 30 a 4 0% de f o l h a s m i n a d a s , com a t o m i z a d o r c o s t a l mo-

t o r i z a d o , b a i x o v o l u m e , vazão média de 750 l / h a . A e f i c i ê n c i a

f o i a v a l i a d a a t r a v é s da contagem de l a g a r t a s v i v a s e m o r t a s den

t r o de l e s õ e s aos 8 DAT ( e f e i t o de choque) e da contagem q u i n z e

na l de f o l h a s minadas em ramos marcados ( e f e i t o r e s i d u a l ) .

0 i n s e t i c i d a K a r a t e nao a p r e s e n t o u m o r t a l i d a d e de l a g a r t a s

d e n t r o d a s l e s õ e s ( e f e i t o de c h o q u e ) . A p r e s e n t o u porém m a i o r

e f e i t o r e s i d u a l do que o L o r s b a n , a p r o x i m a d a m e n t e 75 d i a s . A

m i s t u r a K a r a t e + Lorsban f o i o me lho r t r a t a m e n t o , a s s o c i a n d o o

e f e i t o de m o r t a l i d a d e de l a g a r t a s do Lorsban com o e f e i t o p r o t £

t o r do K a r a t e .

1/ fcng9 A g r 9 . MS, P e s q u i s a d o r EPAMIG/CRSM - Lavras-MG,
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MONITORAMENTO DE RESISTÊNCIA DO BICHO-MINEIRO-DO-CAFEEIRO, Perileucoptera

coffeella (LEPIDOPTERA: LYONETIIDAE), A INSETICIDAS EM MINAS GERAIS.

ALVES, P.M.P.1; LIMA, J.O.G. DE 2 & OLIVEIRA, L.M. DE 3

A cultura do café é uma das principais geradoras de divisas para o Brasil,

porém sua exploração econômica é limitada por problemas fitossanitarios, com

destaque para o bicho-mineiro, Perileucoptera coffeella. Diante do relato de

falhas de controle químico dessa praga em certas regiões de Minas Gerais, es

te trabalho er.tá sendo desenvolvido no Departamento de Biologia Animal da U-

niversidadé Federal de Viçosa, com o objetivo de se determinar a potência

dos inseticidas comumente utilizados contra este inseto em pulverização e o

possível desenvolvimento de resistincia contra esses produtos.

Utilizando-se a técnica de imersao de folhas com lesões de tamanho padro-

nizado, com larvas do bicho-mineiro oriundos de população do Município de Vi-

çosa - MG, não submetidas ã pressão seletiva por inseticidas, foram estabe-

lecidas as curvas de concentração-mortalidade para as formulações comerciais

dos inseticidas. As CL^Q encontradas foram: 0,0007-Deltametrina; 0,0004-Cloj:

pirifõs; 0,0251-Etiom e 0,0004-Fentiom. Doses discriminatórias de cada um

destes produtos (CLçtg média e máxima do intervalo de confiança a 95Z) foram

testadas pela mesma técnica era populações do bicho-mineiro provenientes de

São Sebastião do Paraíso e São Tomaz de Aquino- MG. Constatou-se resistên-

cia dessas populações aos inseticidas fosforados em ambos os Municípios. Em

São Sebastião do Paraíso a porcentagem de larvas sobreviventes ã CLg<j- mé-

dia para os inseticidas Clorpirifos, Etiom e Fentiom foram respectivamen-

te: local 1 - 7,0; 25,i> e 52,5; local 2 - 5,3; 6,0 e 32,1, e ã CL99 - máxi-

ma: local 1 - 0,0; 10,9 e 29,4; local 2 - 0,0; 5,3 e 11,6. Em São Tomaz de

Aquino e porcentagem de sobreviventes â CL99- média foi de 4,7; 33,5 e

39,4; e ã CL99- máxima 4,0; 4,9 e 36,7. 0 monitoramento da resistência do

bicho-mineiro a inseticidas está sendo realizado em outras regiões de Minns

Gerais.

1/ Biólogo estudante do curso de Mestrado em Entomologia - UFV - Viçosa-MG

2/ Prof. Titular do Departamento de Biologia Animal - UFV - Viçosa - MG

3/ Prof. Titular do Departamento de Matemática - UFV - Viçosa - MG



ENSAIO DE COMBATE Ã BROCA-UO-CAFÊ / ijpot he. KCUUi iiatfzi (FERRARI,

U 6 7 ) COM ENUOSSULFAN E CLORPIRIFÕS.

P a z i n i , M.R. ; Swar t , M. : C i n i g l i o N e t o , F. ; R a n g e l , R.C.
1 1 2

C a r d o s o , M.A.C. ; M a r i c o n i , F.A.M. & F a v a r i n , J . 7 . .

A b r o c a - d o - c a f é é i m p o r t a n t e praga do c a f c c i r o , em-

b o r a nos ú l t i m o s a r o s t enha a p a r e c i d o em n í v e i s m u i t o b a i x o s ,

nao c h e c a n d o , ãs v e z e s , nem a chamar a a t e n ç ã o . Com o i n t u i t o

de se c o n b a t e - l a f o i i n s t a l a d o um e n s a i o em P i r a c i c a b a , SP, tm

t e r r e n o s da E s c o l a S u p e r i o r de A g r i c u l t u r a "Luiz de i j u c i r o z " .

Üs t r a t a m e n t o s eram q u a t r o , con s e i s r e p e t i ç õ e s ( 2 4 p a r c e l a s ) ,

cada una d e s t a s com c i n c o c o v a s . A a p l i c a ç ã o f o i f e i t a er.

3 1 / 0 1 / 1 9 9 0 , core p u l v e r i z a d o r e s c o s t a i s m o t o r i z a d o s . Ãf,ua:

350 d / h a . E s p a l h a n t e - a d e s i v o : "1 'x travon", ã r a z ã o de 30 cm /

100 l i t r o s de c u i d a .

As c o l e t a s para as a v a l i a ç õ e s fora-n: p r é v i a (06c!i«is

a n t e s da a p l i c a ç ã o ) e 30 e 61 d i a s d e p o i s da p u l v e r i z a ç ã o . Fr

cada c o l e t a f o i apanhado 0 , 5 <! de c a f é ftraúdo r ° r p a r c f l a , En

l a b o r a t ó r i o , coir m i c r o s c ó p i o s e s t e re os cóp i c o s foram s e p a r a d o s

os f r u t o s s ã o s , f r u t o s f u r a d o s coir b r o c a e f r u t o s f u r a d e s som

b r o c a . T r a t a m e n t o s : A) tes temunha ; B) e n d o s s u If an (Tlii cdan CE) ,

1,5 t; C) e n d o s s u l f a n (Thiodan M i c r o e n c a p s u l a d o ) , 1 ,5 í ; D)

c l o r p i r i f õ s (Lorsban AGO BR), 1 ,5 £. Kntre p a r ê n t e s i s e s t ã o os

p r o d u t o s c o m e r c i a i s e f o r a d e l e s , a q u a n t i d a d e d e s s e s p r o d u t o s ,

por h e c t a r e .

Aos 30 e 61 d i a s após a p u l v e r i z a Ç ^ ° » ü ( e n c i o s s u l f a n )

( t r a t a m e n t o c o n v e n c i o n a l ) r e d u z i u de 48,4% e 78,2™, r e s p e c t i v a

m e n t e , o s f r u t o s b r o c a d o s e £ ( e n d o s s u l f a n m i c r o e n c a p s u 1 ado)

r e d u z i u de 7 1 , 1 » e 47,5%. Ü ( c l o r p i r i f õ s ) d i m i n u i u de 53,4 ' i

( a o s 30 d i a s ) e t e v e v a l o r n e g a t i v o aos 61 d i a s (aumentou a in

f e s t a ç ã o ) .

1. Departamento de .Zoologia - USP/Pirac icata-Sr

2. Departamento de Agricultura - USP/riracicaba-SP
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ACUMULAÇÃO DE Dl SSULPOTOM E SEUS METABÓLITOS ATIVOS EM FOLHAS

DE CAFEEIRO APÓS A APLICAÇÃO DE SOLVIREX 10 G NO SOLO.

Rigitano, R.L.O. & Souza, J.C.

Objetivou-se no presente trabalho determinar os teores de

dissulfoton e seus metabólitos ativos em folhas de cafeeiro, em

diferentes épocas após a aplicação de Solvirex 10 G no solo, e

correlacionar a eficiência de controle do bicho-mineiro das fo-

lhas com a concentração dos compostos nas folhas.

Os experimentos foram conduzidos em cafezais com a varieda

de Catuaí, nos municípios de Lavras a Patrocínio, em Minas Gera

is, com a aplicação de Solvirex 10 G nas dosagens de 25 ou 50 g/

cova sendo realizada em 08/11/89. Amostras de folhas foram cole

tadas quinzenalmente e os teores de dissulfcton e seus metõbó^i

tos ativos determinados por cromatografia gás-líquido.

Foi constatada a presença de dissulfoton e seus metabóli -

tos ativos nas folhas logo aos 15 dias após a aplicação. A con-

centração dos compostos nas folhas aumentou nas datas seguintes

atingindo valores máximos no final de Janeiro, cerca de 80 dias

após a aplicação. Nessa época, as concentrações nas folhas para

as dosagens 25 e 50 g/cova respectivamente, foram: 3, 9 e 9,3

ppm para a região de Patrocínio e 6,9 e 17,7 ppm para a região

de Lavras. Os níveis maiores nas folhas provenientes do experi-

mento em Lavras são atribuídos ao menor porte (6 anos de idade)

e menor densidade (1 planta/cova) dos cafeeiros em Lavras em

comparação com aqueles em Patrocínio (10 anos de idade e 2 plan

tas/ cova). Em Patrocínio, onde as infestações do bicho-mineiro

foram maiores, o controle da praga estendeu-se até Abril para a

dosagem de 2 5g/cova e até Julho para a dosagem de 50 g/cova.

1/ PhD, Prof. Adjunto do Dept? de Fitossanidade-ESAL/LAVRAS-MG.

2/ M.Sc., Pesquisador da EPAMIG - CRSM/LAVRAS - MG.
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CONTROLE DE PRAGAS NA CULTURA DO ALGODOEIRO {Gossypiim hirsutm L.i cv. IAC

-19, COM 0 USO DE INSETICIDAS.

Athayde, M.L.F.1; PÍpolo, A.E.2; Mauro, S.M.Z. ft Silva, H.S.2

Para controle de bicudo e lagartas no algodoeiro (var. IAC-19), insta

lou-se o presente experimento na área experimental da F.C.A.V. de Jabotica

bal (UNESP), em 17/10/1988.

As parcelas continham 8 linhas de plantas com 6 m de comprimento, espa_

çadas 0,90 m, com população de 60.000/ha. 0 delineanento experimental foi

o de blocos casualizados com 3 repetições e os tratamentos constaram da a_

plícaçao dos inseticidas que seguem, acompanhadas da dose aplicada do ingre_

diente ativo/ha: 1) Metamidofós (0,31); 2) Cyfluthrin (0,021); 3) Bet£

cyfluthrin (0,01 í); 4) Beta-cyfluthrin (O,0l25Z); 5) Prothiofõs (0,5Z) ;

6) Fenitrothion (1,0 £), 7) Deltauetrina (0,01 D e testemunha. As pulveri-

zações foram realizadas quando, nas avaliações semanais, a população de pra

gas atingiu o nível de controle; de modo que, foram necessários uma aplica

çao para lagarta da maça, uma para curuquerê e uma bateria de pulverizações

para o bicudo.

Todos os produtos controlaram satisfatoriamente a lagarta-das-maças e o

curuquerê. Quanto ao bicudo, os melhores resultados foram obtidos pelo BETA

-CYFLUTHRIN nas duas dosagens, seguidos por CYFLUTHRIN e DELTAMETRINA, que

também apresentaram os melhores resultados nas avaliações de capulhos no_r

mais, rendimento na primeira colheita e rendimento total de algodão em carç_

ço.

Professor Adjunto, FCAVJ/UNESP de Jaboti cabal. 14870 - Jaboti cabal - SP.
2 Pós-graduandos da FCAVJ/UNESP de Jaboticabal. 14870 - Jaboticabal - SP.
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CONTROLE DE PRAGAS INICIAIS DO ALGODOEIRO COM INSETICIDAS USADOS EM TRATA

MENTO DE SEMENTES E GRAMUIADOS APLICADOS NO SOLO.

Carvalho,R.P.L.1; Setoguchi.A.K.2; Yamamoto.S.M. & Kronka, S.N.

O experimento f o i conduzido num so lo do t ipo arg i losa arenosa na área

experimental da FCAVJ/UNESP no ano agrícola 1988/89.0 delineamento experi_

mental f o i de blocos ao acaso com 14 tratamentos e 4 repetições.Cada parce

Ia const i tu iu-se de 4 l inhas de 6 m de comprimento com espaçamento de 0,9 m

na entrelinha.A cu l t ivar fo i a IAC-20, a adubação de 400 kg/ha da fórmula

4-14-8 e semeou-se 110 g de semente por parcela.Os granulados foram apl ica

dos no sulco de plantio.e para tratamento de sementes empregou-se sacos p la£

ticos .Os tratamentos foram os seguintes: l.thiodicarb(Semevin350>-2pi/100kg

semente; 2-thiodicarb(Semevin 350)-4,0 1/100 kg semente; 3 . thiodicarb (Sem£

vin DP)-2,0 kg/100 kg semente; 4.thiodicarb(Semevin DP)-4,0 kg/100 kg semen

te;5.aldoxycarb(Standak 5OO)-l,4 kg/100 kg semente; 6-benfuracarb (Honkol

350)-2,0 1/100 kg semente; 7.dissulfoton(Frumin AR)-2,5 kg/100 kg semente;

8.aldir.arb(Temik 150)-5,0 kg/tia; 9.aldicarb(Temik 150)-6,0 kg/ha; 10. aldj.

carb(Temik 150)-7,0 kg/ha; ll .aldicarb(Temik 150)-13,0 kg/ha; 12. aldicarb

(Temik 150)-26,0 kg/ha; 13.forato(Granutox 5G)-40kg/ha; 14.Testemunha. Os

objet ivos do experimento foram:avaliar a efet iv idade dos i n s e t i c i d a s no con

tro le do pulgão Aphiò goiAypJJ.,no retardamento do aparecimento do ãcaro bra£

co-Políphcu)otaMonejmjA Za&iò,ã f i totoxicidade e se let iv idade.Para aval iação

do pulgão e ãcaro branco u t i l i z o u - s e 6 e 4 folhas por parcela anotando-se a

praga em 1/5 da área fo l iar .Para pulgão foram realizadas 6 avaliações e 3

para o ãcaro branco. A avaliação dos inimigos naturais foi pela contagem

das larvas de Cyctoneda iangaima e dos pulgões mumificados por larvas de

Apkidiuò sp,em 6 folhas do ponteiro.Os resultados e as anál i ses e s t a t í s t ^

cas indicam a efet iv idade do aldicarb(Temik 150) no controle do pulgão, em

retardar o aparecimento do ãcaro branco, sua se le t iv idade aos inimigos natu

rais e não ocorreu f i to tox ic idade .

V Professor Titular do Depto. de Defesa Fi tossani tãr ia da FCAVJ/UNESP.

2/ Acadêmicos de Agronomia da FCAVJ/UNESP.

3 / Professor Livre-Docente do Depto.de Ciências Exatas da FCAVJ/UNESP
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ESTUDO DA EFICIÊNCIA DE INSETICIDAS NO CONTROLE DA LAGARTA-DO -

ALGODOEIRO, Alabama argillacea (HObner,1818)(Lepidoptera-Noctui

dae) .

Rodrigues Jr., R.B. ; Martins, A.J. & Oliveira, C E .

Tendo em vista os danos causados pela lagarta A. argilla -

nas lavouras de algodão, estabeleceu-se o experimento a fim

de se verificar a eficiência de diversos produtos no controle '

da mesma.

0 experimento foi instalado no município de Rondonópolis ,

MT. O delineamento experimental adotado foi o de blocos ao aca-

so com 4 repetições, 9 tratamentos e parcelas de 17 m . As mé-

dias foram comparadas pelo teste de Tukey e a eficiência pela '

fórmula de Abbott. Avaliou-se os os seguintes tratamentos en i.

a./ha: metanidofós 600 SNAC (Tamaron) 300 g; cyfluthrin 50 CE

(Baytroid) 5 e 7,5 g; betaciflutina 125 CE (Bulldock) 2,5 e '

3,75 g; protiofós 500 CE (Tokuthion) 300 e 400 g; deltanetrina*

2,5 CE (Decis) 1 g e testemunha (sem inseticida). Nas avalia-

ções, em pré-contagem e aos 4,7 e 14 dias após a aplicação dos

inseticidas, considerou-se o número total de lagartas vivas em

10 plantas ao acaso, das duas fileiras intermediárias das par-

celas experimentais.

Pelos resultados obtidos conclui-se que: os inseticidas me

tamidofós a 300 g; cyfluthin a 5 e 7,5 g; protiofós a 300 e 400

g e deltrametrina a 1 g, apresentaram eficiência superior a '

92%, com destaque para o metamidofós que apresentou eficiência1

de 100%; os inseticidas protiofós a 400 g e deltrametrina a 1g,

que apresentaram eficiência de 100% até aos 7 dias, sofreram '

reinicio de infestação aos 14 dias; o inseticida betaciflutina'

a 2,5 o 3,75 g, apresentou eficiência mediana no controle; até

aos 14 dias o inseticida betaciflutina a 2,5 g, foi o menos e-

ficiente; os inseticidas não apresentaram fitoxicidade.

1/ Professor do Departamento de Agronomia/UFMT, CUIABÂ-MT

2/ Knq9 Agr9 àa BAYER DO BRASIL S/A., CUIABA-MT
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INFLUÊNCIA DO "MOSQUITO" DO ALCODOEIRO, Gatçaphia toxttòi LIMA.

1922 (REHIPTERA, TINCIDAE). SOBRE A PRODUÇÃO DO ALGODOEIRO ANU-

AL.

Santos, J-H.R. ; Vieira, F.V. , Liaa, I.T. & Castro, P.E.F.

Trabalho realizado na base física da Estação de Avisos Fi-

tos sanitários de Quixadã, Ceará, sobre a interação do "«osquito"

Ga.iga.phia to lieii/*l&odoeiro herbãceo, Goò&ypíum hilòutam L., cot»

tituindo-se, o inseto, numa das mais nocivas pragas da malvãcea

fibro-olcaginosa nas principais regiões algodoeiras cearenses, o

Sertãr. Central e o Sertão Centro-Sul. 0 experimento cvuscou de

04 blocos formados por 10 fileiras de plantas, cada, submetidas

a tratamentos com inseticidas ã base de monocrotofõs e ei perme-

trína, aplicados em diferentes fases do ciclo biológico da cul-

tura, ocorrendo as avaliações dos níveis de infestação, segundo

classes de freqüência, e danos da praga, dos 7 aos 86 dias de i

dade das plantas. Além da comprovação e aceitação da hipótese ,

segundo a qual, é possível a definição de um processo de amostra

gem, relacionaodo-se a quantidade de "mosquitos" incidentes no

algodoeiro com a percentagem de redução na produção da cultura

infestada, sao conclusões ainda da pesquisa: a infestação simul

tânea do algodoeiro pelo "bicudo", Anthonomui giandii Boheman ,

e pelo "mosquito", GaXgaphia toiltii, não obstaculiza o proces-

so de avaliação da influência da segunda espécie-praga sobre a

cultura; o controle ao "mosquito" do algodoeiro, G. fptteót, de

ve ser realizado loga após o desbaste da cultura ou antes, por

meio da semente tratada com inseticida de solo, sistêmico.

\_! Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Coará

2/ Secretaria de Agricultora e Reforma Agrária <lr> Ceará.
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EFICIÊNCIA DOS INSETICIDAS PARATICS METIL. METAMIDOFOS E PROTIO

FOS NO CONTROLE DA BROCA DAS AXILAS Epinotía aporema EM CULTURA

DE SOJA -Glycíne aax(L-)Merrill cv. BR- 11.

Rocia.

A Soja, principal produto de exportação no Brasil,alcançou na

safra 88/89 produção de 22.641.000 ton., e produtividade de

1881 Kg./ha. O Paraná, maior produtividade Nacional, teve pro-

dução de 5.060.000 ton., e produtividade de 2.106 Kg./ha. Na

safra 89rj0, o Paraná teve produção de 4.800.000 ton., e produ

tividãJe de 2.096 Kg./ha. A broca das axilas é das pragas que

influencia diretamente na produção. O ensaio foi instalado na

PiBRAPA, em Ponta Grossa-PR.. em plantio convencional com dura

ção de 16 dias(31.01. ã 15.02.90);precipitação de 87,9 mm; tem

peratura mãxima(média)de 28.69C; e mínima (média) de 16,6* C .

Delineamento experimental de Blocos ao Acaso-DBA-com 6 trata -

mentos e 4 repetições e aplicação com pulverizador de CO. e

barra de 6 biJOS cênicos JD 14.25 e vazão de 300 litros de cal

da/ha. Parcelas de 48 m2(6x 8m) com 14 linhas espaçadas em

0,45m. Análise de Variância 'Uincan 51 . 1 de Eficiência segun-

do Abbott, avaliando-se 2 m. lineares por parcela.(Normas da

Comissão de Entonologia do CNP.Soja).Tratamentos: 1-FOLIDOL600

800 ml./ha.;2-TAMARON BR(600 g.i.a./l)-500 ml./ha.;3-TAMAR0N BK

800 ml./ha.:4-TOKll'-MIO\5»'i CF. lííüO ml ./ha.: S-TOKimipv ">on CF.

ha. ;6-TFSTI?«NíA. Rcsul tidos (D.AT ;N? Tr.ir .-ilif u ÍCIK ia-mcdi;i)

2 DAT: 1-56.24:: 2-51.25'.; 3-77.08'.; 4-34,16'.; 5-55.4!".

4 DAT: 1-87.40*.; 2-61,271; 3-69.44"*; 4-70.891; 5-54.22*.

7 DAT: 1-71.601; 2-100,0'.; 3-74.55'*; 4-64.10'.; 5-83.121

10 DAT: 1-88,771; 2-71,241; 3-78,741; 4-84,301; 5-83.88*.

15 DAT: 1-87.22»; 2-64,891; 3-97.91".; 4-85.871; 5-9?. 2 21

1 . P r o f e s s o r Ti t u l a r - D e p t o . i i r o t c t n i . i c Fi T o s s . i n i t a r i s m o -UFPR-

I I . F . P R . - R u a d o s F u n c i o n á r i o s s / n 9 - C x . P o s t ;il (>72-('ur i t iba-PK -
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EFICIÊNCIA DOS INSETICIDAS HEXAFLURON E CLORPIROFÕS ETIL NO CON

TROLE DA BROCA DAS AXILAS Epinotia aporeaa EM CULTURA DE SOJA-

Glycine max(L.)Merrill cv. BR- 11.

Rocha. M.A.L. 1

A Soja.principal produto de exportarão no Brasil.alcançou na

safra 88/89 produção de 22.641.000 ton., e produtividade às

1881 kg./ha. O Paraná, maior produtividade Nacional, teve pro-

dução de 5.060.000 ton., e produtividade de 2.106 Kg./ha. Na

safra 89/90 , o Paraná teve produção de 4.800.000 ton., e pro-

ditividade de 2.096 Kg./ha. A broca das axilas é das pragas /

que influencia diretamente na produção. O ensaio foi instalado

na EMBRAPA, em Ponta Grossa-PR., em plantio convencional con

duração de 16 dias(31.01. ã 15.02.90);precipitação de 87,9 mm ;

temperatura máxima(média) de 28.6» C. ; e mínima(média)de 16.6*C .

Pelíneamento experimental de Blocos ao Acaso-DBA-cora 6 trata -

mentos e 4 repetições e aplicação com pulverizador de CO2 e

barra de 6 bicos cênicos JD 14.'5 e vazão de 300 litros de

calda/ha. Parcelas de 48 m2(6x8m)com 14 linhas espaçadas em

0.4S m. Análise de Variãncia Duncan 51, Ide Eficiência segundo

Abbott, avaliancio-se 2m. lineares por parcela, (Normas da Corai£

são de Entomologia do CNP Soja). Tratamentos: 1- r-0WC0 473

(50 g.i.a./l.)-200 ml./ha; 2-DOWC0 473 400 ml./ha: 3-D0WC0 473

80H ml./ha; 4-DOWCO 475 1.600 ml./ha; 5-LORSBAN 480 BRl.OOOmL/

ha; b-TESTEMDNHA . Resultados(DAT;N« Trat. -lEficiência-média)

2 DAT: 1-59.77'.; 2-49.04'.; 3-52,91'»; 4-55,611: 5-80,601

4 DAT: 1-46.46».. 2-71.90'.; 3-51,001; 4-38.051; 5-63,634

7 DAT: 1-29.02'.: 2-42.70'.; 3-35,411; 4-40.97*; 5-71,591

10 DAT: 1-50.831; 2-56.45*; 3-45,831; 4-52,911; 5-95,83',

15 DAI: 1-63.83'.; 2-65.95'.; 3-72,851: 4-86.421; 5-80,831

Professor T i tular-Pepto -Fi totecnia e Fitossani tarismo -IIFPR-

I.I.PN.-NIM do:; Funcionários s/n» -Cx.Postal »»72-Curi t ilvi-PR-
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CONTROLE QUÍMICO DE Myochrous araatus BALY, 1865 (COLEOPTERArCHRYSOMELIDAE-

-ELMGLP1SAE) SA CULTURA DA SOJA (Glycine max U . ) MERRiL) DURANTE QUATRO

ANOS

ROEL, A.R.1 & DEGRANDE, P.E.2

Myochrous armatus. o "cascudinho da soja", i uma praga que tem provo-

cado danos econômicos aos sojicultores da região Norte do Estado de Mato

Grosso do Sul. desde a safra 1983/84. Particularmente nos anos mais secos,

os prejuízos tem sido mais severos, inclusive ocorrendo, também, na cultura

do milho.

Dentro do Projeto de estudo desse inseto, um dos pontos consta da ava

liaçao de inseticidas com menos toxicidade em dosagens eficientes. Foram ins

talados, desde a safra 1985/86 até a de 1988/89. 5 experimentos de controle

químico. Foram testados os seguintes produtos químicos com respectivas dosa

gens em g.i.a./ha: Clorpirífós etil (288, 336, 384, 480 e 600); Paration me

tílico (480 e 500); Monocrotofós (320 e 400); Fenitrotion (750); Malation

(750); Profenofõs (250); Metamidofõs (360); Triclorfon (800); Endossulfan

(350); Carbaril (800 e 864) e Permetrina (25). Todos os tratamentos foram

aplicados em horário de temperatura amena ( ao entardecer ou amanhecer ) em

função de ser o horário de maior atividade do inseto.

Os resultados indicaram, de uma maneira geral, que os tratamentos Clo£

pirifos etil (336 a 600) e Endossulfan (350) mostraram-se os mais constan

tes quanto ao efeito de choque (2 dias após aplicação) na análise de todos

os experimentos e com poder residual variando de 6 a 10 dias

F.nK.-Af-r., M.Sc., EMPAER - Empresa de Pesquisa, Assistência Técnica e Ex-

tensão Rural de Mato Grosso do Sul - Bolsista do CNPq.

2F.nK.-Anr., M . S c . ITMS - 1'niversidade Federal de Mato Grosso do Sul.
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CONTROLE QUÍHIC DA COCHONILHA-DA-RAIZ Pseudcseceu* sp- HEMIPTERA:

HOMOPTERA-PSEUDOCOCCIDAEl POR TRATAMENTO DE SEMENTES EM SOJA òlyctKe nox

1 . 2 3 4
Degrande. P.E. ; Ávila. C.J. ; Lopes. I.B. ; Cezine, A.E.

0 uso de sementes tratadas con inseticidas, em diversas culturas,

tem sido realizado com o objetivo de controle preventivo das pragas in»

ciais. Recentemente foram desenvolvidas formulações de inseticidas que

possuem raicronutrientes» eis particular o zinco. Quando aplicados a semen

te, alem de controlar os insetos~pragas, fornecem nutrientes para as plan

tas em possíveis estados de carência, especialmente em solos sob cerrado.

Nas areas de plantio direto te» surgido problemas entomologicos di_

ferentes daqueles de areas convencionais. Na safra 1989/90 foi constatada

a ocorrência da cochor.ilha-da-raiz Pseudococeus em soja cultivada, por

sistema de plantio direto, em Mato Grosso do Sul.

Um experimento de tratamento de sementes com inseticidas «» soja

foi instalado na Fazenda Kaximilha. Ponta Porã, MS, de 1.1?.89 a 24.3.90.

con o objetivo de avaliar o controle de Pseudccoecus na raiz. Os trat.aner.

tos íen g i.a./100 kg de sementes^ foram: 1) Testemunha; ?í Furazim

3Í0T5 Í35C); 3i Furazim 310TS (525); 41 Marshal LÍq. 250TS (37?.); 5) Kar

shal LÍq. 250TS Í500); 6) Marzinc 250TS (375); 7) Marzir.c ?5>TS (500} e

Seraevin 35OTS (525).

3s resultados indicaram que todos <̂ s f.ratamentor; <~on ins^tirid-T:.

controlaram a cochonilha ate 22 dias apôs a emergência; entretanto o tra

tamento 5 foi fitotoxico. reduzindo o "stand" sigm fif.ir i v.ir^r'».

1/ Prof, áe Ent.omologia - DCA/UFMS, C^ixa Por.f.̂ 1 ^13, 70S» ••"• - r

?l Entorno log is Ia - EKBRAPA-UEPAE, Caixa Postal 661, 7r>fl'i(! - Onurartns, MT;.

3/ Acadêmico rt« Agronomia - DCA/tJr'M3. Caixa Por.tnl •" f j . 7f»Hf""; - Po'jr-idor;. M

4/ Kr.gpnhfirD-AKronrw.o, CRKA á7f>7d/Wi.
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OCORRÊNCIA E CONTROLE QUÍMICO E BIOLÓGICO DE CoUa* 4p. (USPIDOP-

TERA: PIERIDAE ) EM SOJA NO SUL DO RS

1 2
Smiderle, O.J. & Belarmino, L.C.

Durante a safra de soja de 1989/90 constatou-se grande ocor -

rência de um pierideo do gênero Colj.a<i sp, no Município de San_

ta Vi tór ia do Palmar. Esta espécie é conhecida comumente como Ia

gar ta da a l f a f a i s , sendo de presença bastante regionalizada em

soja e de ocorrência predominante no período vegetativo da eu 11";j_

ra . As lagar tas são verde escuras (aveludadas), passam por cinco

ins ta res e comem o limbo f o l i a r , hastes e brotos novos. Isolada-

mente é raro a t ing i r n íve is populacionais que causam danos eeonô^

r i c o s , mas seus prejuízos freqüentemente se somam aos de lagar -

tas da sub-família P lus i inae , determinando quase sempre uma apli_

cação por safra, no mínimo. Este trabalho avaliou 1F> ingredien -

tes a t ivos , alguns em mais de uma formulação e dosagem, senara -

dos em cinco ensaios, conduzidos em parcelas de 50 m2 s i tuadas

dentro de lavouras, com quatro repet ições por tratamento e d e l i -

neamento e s t a t í s t i c o de blocos ao acaso. Os inse t i c idas foram a-

plicados com pulverizador costal e a vazão variou de 111 a 180

l i t r o s / h a . As amostragens foram pelo método do pano e a percent»

gem de controle foi calculada pela fórmula de Henderson & T i l -

ton. Bad-Hut tkui-uig.iç.nt-Lt var. ku/i-óta/ii, em cinco formulações,

foi e f ic iente , assim como 3,0 e 6,0 g i . a . / ha de abamectinas. Fn

tre os produtos quimiossintéticos, foram ef ic ientes os fisiológi_

cos (ou juvenoides) clorf luaz.urom, djflubenzurom, f lufenoxu^orn e

teflubenzurom: os p i re t ro ides rleltametrina, esfenvalerat-o e ner-

metrina, esta nas duas formulações; os fosforados c lorn i r i fós ,en

dossulfam, metamidofos, monocrotofós e triclorfom; e o carbamato

tidiocarbe.

y Discente da Fac. de Agronomia Eliseu Maciel-UFPel, em estágio na FMBRAPA-

CPATB. 2/ Engs Agr*, pesquisador da EMBRAPA-CPATB. Cx. Postal, S5.3. CFP,

96.001. Pelotas - RS.
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RESULTADOS DE ENSAIOS COM O NOVO INSETICIDA TIFON 250 SC NO CONTROLE DE
II

Anticarsia germatalis (HUBNER, 1818) (LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE) EM SOJA.

1 1 1 2
Leonel Junior, F.L. ;Almeida, T.O.M.de ;Schroter, R.A. & Perez, C.A.

A lagarta da soja constitui uma das mais importantes pragas na cuj_

tura da soja. Quando nao controlada, infestações severas podem comprometer

totalmente a lavoura pela destruição completa da massa foliar, danificando

também ashastes£m vista disto realizou-se o presente trabalho, que buscou

verificar a eficiência do inseticida Tifon 250 SC (Permethrin), piretrÕide

em nova formulação, no controle da referida praga em condições de campo.

Foram realizados 7 experimentos durante a safra 88/89 e 89/90 nos municípi

os de Cruz Alta e Pelotas, RS, com delinearaento experimental em blocos ao a

caso, com 5 tratamentos em cada ensaio, 4 repetições e parcelas de no míni-
2 ~ —

no 50 m . As aplicações foram realizadas com uma vazão mínima de 120 l/ha,

tamanho de gotas entre 100 a 200 mieras e com nível médio mínimo de 35 la-

gartas grandes/m (maior que 1,5 cm). Os tratamentos e doses testadas (g i.

a./ha) foram: Tifon 250 SC (10,0; 12,5 e 15,0); Ambush 500 CE (15,0) e tes-

temunha. As avaliações foram realizadas pelo método do pano (3 amostragens

por parcela), constando de uma prévia, 2, 4 e 7 dias da aplicação, sendo 3

ensaios com avaliações até 11 dias. Para o cálculo de eficiência usou-se a

fórmula de H & T e as médias comparadas por Tukey a 5% de significância.

Os resultados indicaram uma eficiência, média de 3 avaliações até

7 dias, em todos os experimentos superior a 80%, nao diferindo estatistica-

mente. Tifon 250 SC a 12,5 g i.a./ha alcançou eficiência de 907..

1 - Kng° Agr°/Desenvolvímento/Quimio

2 - Kns° Asr9 - M.S./Desenvolvimento América Latina/Roussel Uclaf
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ALFACYPERNETHRIN NO CONTROLE DA LAGARTA OA SOJA AnticCUlèia

Hfihnpr lfllfl (Len.-Noctuidae! EP1 SOJA.

ffartins, J.C. ; Valério, M.A. ; Perino, M.A. ; Castro, S.C.de ;Sarábia,C.A.

Uma das principais pragas de ocorrência na cultura da soja e a la-

garta da soja. A A. gimmataf.4.1, citada como responsável por danos

as plantas, reduz a area foliar e, consequentemente a produção.Em ensaio

de campo no município de Arapongas -PR, durante a safra de verão 1989/90,

tendo como objetivo' tentar a eficiência de diferentes doses de alfacyperme-

thrin no controlg de A. gtmmtxt.aZÃA em soja, cultivar Ocepar 4 fIguaçu], fo-

ram empregados os seguintes tratamentos: alfacypermethrin (Fastac 100 CE

6, 8, 10, 12.e 15 g i.a./hah permethrin (Talcord 250 CE - 20 g i.a./ha);mo

nocrotophos (Azodrin 400 - 150 g i.a./ha); endosulfan (T hiodan 350 CE

175 g i.a./naJ e testemunha fsem inseticida). 0 delineamento experimental

empregado foi blocos ao acaso com 09 tratamentos e 04 repetiçees. As me-

dias foram comparadas pelo teste de Duncan e a porcentagem de eficiência

foi. calculada pela fórmula de Abbott.

Efetuou-se a aplicação dos inseticidas quando as plantas estavam

no estágio R. do desenvolvimento (FEHR it atÁ.Á.^.%71) . Na aplicação dos in-

seticidas foiutilizado um pulverizador costal de pressão constante C0_

2
equipada com bico J_>, pressão de 45 lb/pol s volurre de calda de 220 l/ha .

Nas avaliações, em pré-contagem B aos 2,4 e 7 dias apôs aplicação dos inse-

ticidas fdaa), empregou-se o método do pano, 3 amostragens por parcela a-

brangendo 6 fileiras centrais e anotando-se o numero de lagartas da soja

maiores B menores ou iguais a 1,5 cm de comprimento encontradas vivas.

Todas as doses do alfacypermethrin testadas apresentaram eficien-

cias superiores a 90%, em todas as avaliações, exceção feita ã dose 6 g i.a.

/ha para lagartas maiores que 1,5 cm de comprimento.

1. Eng-s Agr-s NS Docentes da Fundação Faculdade de Agronomia "Luiz Mene-

ghel" (FFALK), C P . 261. Bandeirantes - PR.

2. Shell Brasil S/A (Petróleo!. Londrina - PR.
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AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE DIFLUBENZURON (DIMILIN 25% PM) EM

APLICAÇÃO AÉREA COM DIFERENTE VAZÕES NO CONTROLE DA LAGARTA

DA SOJA Anticarsia genwnatalis Hulb.1818 (Lepidoptera, Noctuidae)

Stròher, I.H.1 & Haden, E.2

Na aplicação de defensivos por via aérea, o volume de calda aplicado por

área tem influência marcante nos custos do tratamento. Objetivando-se avaliar o

controle de A. genwnatalis com Diflubenzuron com vazões inferiores a 15 l/ha,

que resultassem em diminuição nos custos sem perda da eficiência, foram insta-

lados ensaios em fazendas dos municípios de São Gabriel d'Oeste e Ponta Porã,

MS e Cristalina, GO.

Utilizou-se aeronave tipo Ipanema, equipado com 6 Nicronair AU 5002. O

Diflubenzuron foi aplicado à 15 g i.a./ha juntamente com 0,3 l/ha de óleo mine-

ral Assist nas vazões de 5, 10 e 15 l/ha de calda. Como padrão utilizou-sr 100

g i.a./ha de Profenofós (Curacron 500) com 0,1 1 de adjuvante Agrai a 10 I/ha

de calda/ha. Cada tratamento constou de uma área de 15 ha estando as mesmas

com uma infestação inicial de 52 lagartas/m2 em media. As outras avaliações

foram realizadas aos 3, 7, 14, e 28 dias após a aplicação.

Conclui-se que a diminuição do volume aplicado de calda/ha não interfe-

riu no controle das lagartas já que os produtos tiveram ótima eficiência em to-

dos os tratamentos, podendo o Diflubenzuron ser usado perfeitamente 5 ou 10

l/ha de calda. Recomen^-ce porém evitar, para aplicação, as horas do dia de

altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar.

1 Eng5 Agrônomo - Pesquisa - BASF BRASILEIRA S.A. IND.QUÍMICAS;

2 Eng9 Agrônomo, Dr, Gerente da Estação Experimental Agrícola

Caixa Postal B02, 13001 - Campinas - SP.
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CONTROLE QUtHICO DA LAGARTA DA SOJA AntLcWiiia. gvmutadU* (Hubner, 1818).

(Lepdoptera, Noctuidae).

Bellettini, S.1; Bellettini, N.M.T.1 & Sarábia, J.M.2.

A lagarta da soja KntiCMJtia gamataLiA é considerada una das mais

importantes pragas da cultura da soja pelos seus danos, reduzindo a área

foliar e comprometendo seriamente a produção.

Avaliou-se em Ibiporà-PR, a eficiência de inseticidas no controle da

lagarta da soja. 0 experimento foi instalado em cultura de soja cultivar

Ocepar 4-Iguaçu, no espaçamento de 0.40B entre linhas e densidade de 20

plantas por metro linear. 0 dellneamento experimental utilizado foi em

blocos ao acaso com 10 tratamentos e 04 repetições, parcelas de 40mz (4m x

iOm). Efetuou-se uma aplicação dos tratamentos em i.a./ha: fenvalerate

(Fenvalerate 200 CE Defensa) 50g; methamidophós (Metamidofõs 600 Defensa)

240g; clorpirifôs (Clorpirifós 480 CE Defensa) 192g; monocrotophõs (DEB

027B6 400 SNAqC) 120g; triclorfon (DEB 00484 500 SNAqC) 400g; triclorfon

tTrlclorfon 500 Defensa) 400g; endosulfan (Endosulfan 350 CE Defensa) 87,5

e 175g; monocrotophõs (Azodrin 400) 120g e testemunha (sem pulverização).

Utilizou-se pulverizador de pressão constante (C02) com barra de 2m, bico

X3, pressão de 75 lb/pol
2, volume de calda de 160 litros/ha e a cultura se

encontrava no estádio R^. As avaliações foram efetuadas em pré-contagem e

aos 02, 04, 07 e 10 dias após a aplicação, através do "método do pano" onde

fez-se 02 amostragens ao acaso por parcela, contando as lagartas grandes

(maiores que 15mm) e pequenas (menores ou iguais a 15mm) vivas, caídas so-

bre o pano.

Com os resultados concluiu-se que os tratamentos testados apresenta-

ram eficiência de controle (Abbott) acima de 87,5% para lagartas grandes e

pequenas aos 02, 04, 07 e 10 dias após a aplicação, exceção aos tratamen-

tos methamidophós 240g e triclorfon 400g aos 10 dias para lagartas pequenas

com 752 de eficiência.

1/ Professores da Fundação Faculdade de Agronomia "Luiz Meneghel" (FFALM).

Caixa Postal 261. Bandeirantes-PR.

2/ Pesquisador da Defensa Indústria de Defensivos Agrícolas S.A.
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INSETICIDAS FISIOLÓGICOS NO CONTROLE DA ktiticwuia. gumutaJLU Hubner, 1818

NA CULTURA DA SOJA (Lepidoptera. Noctuidae)

Bellettini, S.1; Martins, J.C.1; Ferino, M.A.2; Castro.S.C. de3 & Sarâbia.CA.3

Fazendo parte do complexo de pragas da cultura da soja estão as la-

gartas e, entre elas, a AnticafUia. geiMicuCalii se destaca como a principal.

E um inseto desfolhador, de ocorrência freqüente nas diferentes regiões a-

grlcolas do país.

Avaliou-se em Arapongas-FR, o efeito de inseticidas fisiológicos no

controle da lagarta da soja. 0 experimento foi Instalado ea cultura de so-

ja cultivar Ocepar 4-Iguaçú, no espaçamento de 0,45a entre linhas com 20

plantas por metro linear. 0 delineamento experimental utilizado foi em

blocos ao acaso com 09 tratamentos e 03 repetições, parcelas de 45m2 (4,5m

x 10m). Efetuou-se uma aplicação dos tratamentos em i.a./ha: flufenoxuron

(Cascade 100)5, 7,5 e lOg; teflubenzuron (Nomolt 150) 6, 7,5 e 9g; diflubenzu-

ron (Dimilin 250) 25g; monocrotophôs (Azodrin 400) 150g e testemunha (sem

pulverização). Utilizou-se pulverizador de pressão constante (C02), bico

J2, pressão de 45 lb/pol
2 e volume de calda de 220 litros/ha e a cultura se

encontrava no estádio R,. As avaliações foram efetuadas ea pré-contagem e

aos 02, 04, 07 e 10 dias após a aplicação, pelo "método do pano" onde fez-

se 03 amostragens ao acaso por parcela, contando as lagartas grandes (maio-

res que 15mm) e pequenas (menores ou iguais a 15mm) vivas, caldas sobre o

pano.

Com os resultados concluiu-se que: a) Flufenoxuron 5g i.a./ha para

lagartas grandes e flufenoxuron 5g, teflubenzuron 6, 7,5 e 9g i.a./ha para

lagartas pequenas, aos 02 dias após a aplicação, não controlaram eficazmen-

te (eficiência Abbot de 70,1 a 79,12) a lagarta da soja; b) Os demais

tratamentos apresentaram eficiência de controle de 81,1 a 100,02 para la-

gartas grandes e pequenas nas avaliações realizadas.

1/ Professores da Fundação Faculdade de Agronomia "Luiz Meneghel" (FFALM).

Caixa Postal 261 - Bandeirantes-PR.

2 e 3/ EngS AgrS e Estagiários, Shell Brasil S/A (Petróleo), Londrina-PR.
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EFICÁCIA DO INSETICIDA FISIOLÓGICO ATRABON NO CONTROLE DE Antioarsia

gernutalis Hübner, 1818 (LEP., NOCTUIDAE) EM DUAS SAFRAS DE SOJA.

Bertoldo, S.G.1; Caetano, W.2; Eick, V.L.

Foram realizados dois ensaios com objetivo de avaliar a eficiência

do inseticida Atabron no combate a Anticarsia geimatalis Htibner, 1818 (LEP.,

Noctuidae). Os experimentos foram feitos nos municípios de Rio Pardo e Eldo

rado do Sul, RS, nos anos agrícolas de 1988/89 e 1989/90. O delineamento ex

perimental foi de blocos casualizados com quatro repetições e seis trataroen

tos. A cultivar reagente foi a IPAGRO-21, a qual se encontrava no estágio

R3 de desenvolvimento, segundo a escala de Fehr et alii (1971). 0 tamanho

de cada unidade experimental foi de 10m de comprimento por 6m de largura.

Os tratamentos utilizados foram: 12,5, 15,0, 17,5, 20,0 g i.a./ha de Chlo£

fenazuron (Atabron), 15,0 g i.a./ha de Diflubenzuron (Dimilin) e Testemunha.

Realizou-se amostragens do número de lagartas vivas (• l,5cm), através do

método do pano nas fileiras centrais de cada parcela, sendo feitas duas

amostragens aleatórias. No Io ensaio, Chlorfluazuron (15,0, 17,5 e 2U,0 g i.

a./ha) mostrou-se eficiente no controle da lagarta da soja, sendo equivalen

te estatisticamente ao tratamento padrac Diflubenzuron. No 29 ensaio, Chior

fluazuron com exceção da menor dose, apresentou alta eficiência de controle

até 7 dias da aplicação dos tratamentos.

1. Eng9 Agr9, M.Sc., Pesquisador do IPAGRO - Bolsista do CNPq.

2. Eng9 Agr9, Pesquisador do IPAGRO - Seção de Entonologia, SAA/RS.

3. Bióloga, M.Sc., Colaboradora da Seção de Entomologia do IPAGRO.
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TESTE CCM INSETICIDAS QUÍMICOS PARA O COWITOLE DE AnticarsU
(Hubner, 1818), NA CULTURA DA SOJA

Corso, I.C.-

A. gemmatalis e o principal inseto desfolhador da cultura da so-

ja, nas varias regiões do Brasil onde esta leguminosa e cultivada. Visando

testar alguns inseticidas e doses para seu controle, foi realizado

um ensaio de campo, no municipio de Londrina, PR. Foram utilizadas plantas

no estádio R2, com cerca de 0,5m de altura. 0 delineamento foi o de blocos

ao acaso, com quatro repetições por tratamento. As parcelas mediram 7,20m

x 10m, cem área útil de 14,4m2. Os produtos e doses testados foram: clor-

pirifós (120g e 144g i.a./ha), enâossulfam (87,5g i.a./ha), permetrina, na

formulação CE (15g i.a./ha), permetrina, na formulação SC (lOg, 12,5g e

15g i.a./ha), profenofos (80g e lOOg i.a./ha) e tiodicarbe (70g i.a./ha) .

Os inseticidas foram aplicados can um pulverizador manual a CO2, equipado

cem barra contendo quatro bicos X-3, na pressão de 40 lbf/pol2, havendo um

gasto de 83,3 1 de calda por hectare. A avaliação dos tratamentos

foi efetuada a zero (pré-contagem), dois, quatro, nove e 13 dias apôs a

aplicação dos inseticidas. Foi utilizado o método do pano para a realiza-

ção das amostragens (duas/parcela), sendo contado o número de lagartas v̂ L

vas, pequenas e grandes, presentes em cada amostra. Alem disso, no vigési-

mo dia após a aplicação, foi avaliada a desfolha das plantas, sendo atri-

buídos valores porcentuais a cada uma das parcelas, visualmente.

De acordo com os resultados obtidos, todos os inseticidas e do-

ses testados, à exceção de tiodicarbe, controlam eficientemente o inseto

até 13 dias após a aplicação sobre a soja, e são capazes de impedir gran-

des desfolhamentos nas plantas.

V Pesquisador da OffiRAPA-CNPSo. Caixa Postal 1061, 86001 - Londrina, PR.
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EFEITO DELETÉRIO DE DOSES E FORMULAÇÕES DE DELTAHETRINA SOBRE PREDADORES

NA CULTURA DO ARROZ IRRIGADO1

COSTA, E.C.2 & LINK, D.2

Avaliuu-se, a campo, o inpacto da aplicação de três doses e duas for-

mulações de deltametrina sobre predadores ocorrente*: em lavoura de arroz ir-

rigado, antes da inundação permanente, em São Sepé (RS), na safra agrícola

1989/90. t

Era delineamento experimental de blocos casualizados com sete trata-

mentos e cinco repetições, cada parcela ocupando uma área de 100m2, com pul-

verizador costal manual calibrado para 200 litros de calda/ha, aplicaram-se

2,0, 2,5 e 3,0g i.a./ha de deltametrina, suspensão concentrada (DECIS 50

SC); 2,0, 2,5 e 3,0g i.a./ha de deltametrina, concentrado emulsionável (DE-

CIS 25 CE) e testemunha, somente igua. Em cada parcela foram dadas cinco re-

dadas de 0,8o, com rede de varredura, em pré-contagem e aos 2, 4 e 7 dias

após a aplicação dos tratamentos. Os valores obtidos foram analisados esta-

tisticamente, compararam-se as médias pelo teste de Duncan a 5Z e o impacto

sobre pre .adores pelos testes de Abbott e Henderson & Tilton.

Predominou Coccinellidae, mais de 60Z, sobre o total de predadores.

Todas as doses e formulações apresentaram efeito de choque, reduzindo a po-

pulação de predadores até 4 DAT. Deltametrina CE apresentou maior efeito de

choque e menor residual que a formulação SC. 0 efeito deletério foi maior ã

medida que aumentou a quantidade de ingrediente ativo/ha, independente da

formulação.

Trabalho realizado com suporte financeiro do Contrato FATEC/QUIMIO.

Eng'J Agr9, Prof. Titular. Departamento de Defesa Fitossanítáría, Centro de
Ciências Rurais da Universidade Federal de Santa Maria. 97.119 Santa Ma-
ria - RS. Bolsista do CNPq.
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EFICÁCIA DE INSETICIDAS QUÍMICOS NO CONTROLE DE Tibraca limbativentris

ST4L, I860 (HEM., PEXTATOMIDAE)

Kalvelage, H. 1 & Prando, H.F. 7

Para se avaliar a eficácia agronônica de inseticidas químicos sobre

adultos de Tibraca llmbativentrls foi realizado um experimento, em condi -

ções de campo, no município de Taid (SC) na safra 1988/89. Utilizou-se uma

área cultivada con arroz irrigado (cv.Cica 8) com 28 cm de altura média.

Drenou-Sc a água na área do experimento dois dias antes da aplicação dos

inseticidas. 0 delineaaento foi de blocos casualizados com oito tratamen -

tos: l.monocrotofós - lOOg i.a/ha (Azodrín 4 0 0 ) , 2.cyflutrin - lOOg i.a/ha

(Baytroid 50 C E ) , 3.cipermetrin - 16g i.a/ha (Cymbush 40 ED) , 4.criclorfon

500g i.a/ha (Dipterex 500), 5.tríclorfon - 750g i.a/ha (Dipterex 5 0 0 ) , 6.

deltametrin 7,5g i.a/ha (Decís 25CE), 7.cipermetrln - 50g i.a/ha (Arrivo

20CE), 8. testemunha e quatro repetições. As avaliações foram realizadas

12, 24, 48 e 72 horas apôs a aplicação dos inseticidas. Os tratamentos 1,

2, 4, 5 e 7 não se diferenciaram entre si (teste de Duncan 5Z) con 94,1?,

85,4Z, 88,5Z, 95,8Z e 93,8Z de mortalidade 12 horas após; 100Z, 90,2Z,

97,92, 100,0Z e 100,0Z de mortalidade 24 horas após a aplicação, respecti-

vamente. No tratamento seis obteve-se 52,9Z e 59,21 de mortalidade, enquan

to que no três obteve-se 2,4Z e 7,0Z de mortalidade na 1§ e 2§ avaliação,

respectivamente. Resultados similares foram obtidos nas avaliações sucessi^

vas.

l.EngO.Agrônomo, M.Sc.Entomologia, EMPASC-EEL-C.P.181 88500 La Kes/SC

2.Eng9.Agrônomo, M.Sc.cntomologia, EMPASC-EEI-C.P.277 88300 ltajaí/SC
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EFEITO DO CARBOFL'RAN SOBRE NINFAS Dt Tlbraca llabatiTeotris STÂL, I860

(HEN., FENTATOMIDAE), EM ARROZ IRRIGADO.

Frando, K.F.1 & Kalvelage, H.2

Para estudar o efeito de czrbofuran (Furadan 5G) sobre ninfas de 49 e

59 Instares de Tibraca llmbativentrls, conduziu-se um experimento, sob tela

do, na Estação Experimental de Itajaf - EMPASC, no período de 16/12/88 a

22/01/89. Utilizaram-se de plantas de arroz (cv.IRGA 408) transplantadas es

vasos (24 x 22cm) COB 60 dias de idade. Hantiveram-se 20 colmos em cada uni

dade experimental (vaso) onde foram colocadas 15 ninfas. Cada vaso foi co -

berto com uma armação de filo para evitar a fuga d? insetos. 0 delineamento

experimental foi inteiramente casualizado com seis tratamentos (Furadan SG

10, 15, 20, 25, 30 kg/ha e testemunha) e quatro repetições. As avaliações

foram realizadas 24, 48, 72 e 96 horas apôs a aplicação do inseticida. Ob-

servou-se uma mortalidade de 26.66Z, 38.33Z, 43.33Z, 46.66Z e 63,331 para

os tratamentos com 10, 15, 20, 25, 30 kg/ha, respectivamente, 24 horas após

a aplicação. Somente os tratamentos com 10 e 30 kg/ha diferenciaram-se en-

tre si (teste Duncan a 5Z), nessa avaliação. A partir da terceira avaliação

nao houve diferença entre os tratamentos, observando—se uma mortalidade aci

ma de 90Z em todos eles.

1. Eng?.Agrônomo, H.Sc. Entomologia, EMPASC-EE1-C.P.277 88300 Itajaí/SC

2. Eng9.Agrônomo, M.Sc. Entomologia, EMPASC_EEL-C.P.181 88500 Lages/SC
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CONTROLE DE LAGARTA ELASMO, Elasmopalpus lignosellus (Zeller,
1848)(Lepidoptera-Pyralidae), ATRAVÉS DE SEMENTES TRATADAS COM

INSETICIDAS.

Rodrigues Jr., R.B. ; Martins, A.J.1 * Oliveira, C E .

Tendo em vista os danos causados pela lagarta £. lignosel

luz nas lavouras de arroz-de-sequeiro, estabeleceu-se o experi

mento a fim de se verificar a eficiência de diversos produtos '

no controle da mesma.

0 experimento foi instalado no município de Barra do Bu-

gres, MT. 0 delineamento experimental adotado foi o de blocos '

ao acaso com 4 repetições, 11 tratamentos e parcelas de 10 m .

As médias foram comparadas pelo teste de Duncan. Avaliou-se os

seguintes tratamentos em i.a./100 kg de sementes: cyfluthrin'

100 EW (Baytroid) 150 g; phoxin 500 CE (Volaton) 600 e 750 g; i.

sofenphõs 500 CE (Oftanol) 600 e 750 g; prothiofós 500 CE (To-

kuthion) 600 e 750 g; carbofuran 350 FW (Furadan) 750 g e 3 tes

temunhas (sem inseticida). As avaliações foram realizadas aos '

18 e 34 dias após o plantio, contarído-se o número de plantas '

mortas em toda a área das parcelas.

As melhores eficiências foram apresentadas por cyfluthrin'

100 EW; phoxin 500 CE; isofenphós 500 CE e prothiofós 500 CE.

Entretanto, devido a problemas (excesso de chuvas) verificados

per ocasião da colheita do experimento, não podemos afiançar '

que tal procedimento cultural, resulte em vantagens com relação

à produção de grãos.

1/ Professor do Departamento de Agronomia/UFMT, CUIABÂ-MT

2/ EngÇ Agr9 da BAYER DO BRASIL S/A., CUIABÂ-MT
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EFICÁCIA DE DOSES E FORMULAÇÕES DE DELTAMETRISA NO CONTROLE DA LAGARTA

Spcdrpttta t*ugipt*da NA CULTURA DO ARROZ IRRIGADO1

COSTA. E.C.2 & LINK, D. 2

O efeito de controle da lagarta militar, Spodopttta. g/tu^petda (J.E.

Smith, 1797) (Lepidoptera, Noctuidae), na cultura do arroz irrigado, antes

da inundação permanente, foi avaliado numa lavoura no Município de São Sepé

(RS) na safra agrícola 1989/90.

Em delineamento experimental de blocos casualizados coa nove trata-

mentos e cirvo repetições, com pulverizador costal manual calibrado para

200 litros de calda/ha, foram aplicados os tratamentos: 2,0, 2,5 e 3,0g i.

a./ha de deltametrina suspensão concentrada (DECIS 50 SC); 2,0, 2,5 e 3,0g

i.a./ha de deltametrina concentrado emulsionivel (DECIS 25 CE); 2,0 e 2,5g

i.a./ha de deltametrina ultrabaixo volume (DECIS 4 UBV) e testemunha, somen-

te água. Cnmo quadrado de madeira (0,5mx0,5m), realizaram-se quatro subamos-

tras por parcela em quatro ocasiões, sendo uma antes (pré-contagem) e três

degois, aos 2, 4 e 7 dias apôs a aplicação. As quatro subamostras foram to-

madas para determinar a infestação por parcela.

A população infestante da lagarta militar estava constituída de la-

gartas pequenas (menores que l,5cm de comprimento). As doses da formulação

UBV e as menors doses da formulação SC não atingiram 80Z de controle aos

2 DAT. A maior eficácia da formulação UBV foi aos U DAT. Nas formulações SC

e CE houve aumento da eficácia até 7 DAT. Todas as doses e formulações apre-

sentaram eficiência média superior a 80Z de controle até 7 DAT. A dose de

2,5g i.a./ha de deltametrina, independente da formulação, apresentou os va-

lores de controle mais adequados na re'açáo custo/eficiência.

Realizado trabalho com suporte financeiro do Contrato FATEC/QL'IMIO.

EngÜ Agr2, Prof. Tit., Bolsista do CNPq. Departamento de Defesa Fitossani-
ciria, Centro de Ciências Rurais da Universidade Federal de Santa Maria.
97.119 Santa Maria - RS.



AVALIAÇÃO DO TERBl'FOS EH COMPARAÇÃO COM OUTROS PRODUTOS NO CONTROLE DE PRA-

ÇAS NA CULTURA DO MILHO

Uaquil, J.M.'

A estiaativa anual de perdas devido aos danos causados pelos insetos

pragas ã culcura no campo e durante o armazenamento do milho no Brasil ul-

trapassa SOO milhões de dólares. Portanto, avaliação e difusão de controle

desses insetos ê de grande importância para o aumento da produtividade e re

corno econômico dessa cultura. 0 objetivo desse trabalho foi avaliar o uso

de defensivos na redução das perdas causadas pelas principais pragas do mi-

lho, no campo.

0 ensaio incluindo L5 tratamentos foi instalado em 2 épocas no CNPKS,

ee Sete Lagoas-XG no ano agricola 1989/90. 0 delineamento foi em blocos ca-

sual izados cuja parcela foi de 4 linhas de 5 metros e o ensaio foi conduzi-

do seguindo o sistema de produção recomendado para a região. Além da popula

cão de plantas, foi observado o número de plantas (sementes) danificadas por

pragas subterrâneas, por Elasmopalpus lignosellus, Spodoptera frugíperda e

a infestação por cigarrinhas.

Os resultados dos dois ensaios não revelaraa diferenças significati-

vas entre os parâmetros observados, exceto para o peso individual de espi-

gas num dos ensaios onde o melhor tratamento foi o terbufos 5 G usado no so-

lo na dose de 2 kg p.a./ha.

1/Pesquisador/CNPMS/EMBRAPA - Cx. Postal 151 - 35700 - Sete Lagoas-MG
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/tmab.-



EFICIÊNCIA 1)0 INSETICIDA LORSBAN 480 BR APLICADO EM PPI PARA O CONTROLE DE

Elasmopalpus lignosellus (Zeller, 1848)(LEPIDOPTERA, PYRALIDAE) EM MILHO,

ATRAVÉS DE INFESTAÇÕES ARTIFICIAIS.

1 2
Pavan, L.A. & Marches! Jr., S.

Entre as diversas pragas que ocorrem na cultura do milho, uma das

mais importantes é a lagarta elasmo, Elasmopalpus lignosellus, principal-

mente era anos de baixo índice pluviométrico na fase incial de desenvolvi-

mento da cultura. Ensaios de campo com infestação natural tem sido condu-

zido pela DowElanco nos últimos anos, porem em alguns casos as infestações

sao baixas e desuniformes o que dificulta a interpretação dos dados.

Com o objetivo de avaliar a eficiência do inseticida Lorsban 480 BR

no controle da referida praga, um experimento de campo, cora infestação ar-

tificial, foi conduzido na Estação Experimental da DowElanco em Mogi Mirim-

SP.

Os tratamentos com Lorsban 480 BR a 480, 960, 1440 e 1920 g.i.a./ha

foram aplicados em PPI enquanto que o tratamento padrão SEMEVIN 350 RA foi

utilizado no tratamento de sementes na dose de 700 g.i.a/100 kg de semente.

0 milho de variedade DINA 50 foi semeado em 20/09/89, ou seja, na mesma da-

ta da aplicação. "Barreiras de Migração" construídas de chapas metálicas e

medindo 150 cm X 150 cm X 15 cm foram instaladas no experimento em 02/10/89.

Utilizou-se 4 barreiras/tratamento sendo l/repetição. Ainda nesse dia, lar-

vas de _E. lignosellus recém eclodidas, provenientes de criações artificiais

da ESALQ-USP, foram utilizadas para infestar manualmente o experimento. Fo-

ram colocadas 40 larvas/barreira (equivalente a 2 larvas/planta). A avalia-

ção foi realizada aos 34 DAT, arrancando-se todas as plantas do interior da

barreira e observando-se o número de plantas com sintomas de ataque.

De acordo com a Z de infestação obtida, podemos concluir que os ti.e-

lhores tratamentos para o controle de E_. lignosellus em milho foram LorsLan

480 BR a 960, 1440 e 1920 g.i.a./ha.

1/ -F.ng'J Agr9, DowElanco Estação Experimental Mogi Mirim - Mogi Mirim-SP

2/ Técü Agr., DowElanco Estação Experimental Mogi Mirim - Mogi Mirim-SP
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EFICIÊNCIA DO INSETICIDA LAMBDACYHALOTRIN EM DUAS FORMULAÇÕES

NO CONTROLE DE SpodopttHa. iMigi.pe.Kda. (J .E . SMITH, 1797) (LEPI

DOPTERA; NOCTUIDAE), NA CULTURA DO MILHO Ita mayò L.

CARVALHO, G.A. d e 1 ; CIRELLI, E . A . 1 ; DANTAS, I . M . 1 ; BOTELHO,

D . 1 ; SALGADO, L.O. 2 .

Considerando o s i g n i f i c a t i v o p o t e n c i a l econômico da

lagarta do cartucho sobre o mi lho , montou-se e s t e trabalho

cujo objetivo foi testar a ef ic iência do inseticida Lambdacy-

halotrin em 2 formulações, Concentrado Emulsionãvel e Suspen-

são Concentrada, em comparação com inseticidas ã base de Del-

tamethrine e Chlorpyrifos.

0 delineamento experimental ut i l izado foi o de blocos

ao acaso com 6 tratamentos e 4 repetições. As parcelas foram

constituídas de 5 linhas de 12 metros de comprimento, perfa
.» 2

zendo uma area de 60 m . 0 híbrido uti l izado foi o AG 403 B.

Foi realizada somente uma aplicação dos produtos no dia

03/12/88 quando a cultura apresentava aproximadamente 1,0 me

tro de altura; util izando pulverizador costal manual provido

de bico Teejet 8002, com vazão de 730 l/ha. As avaliações fo

ram fe i tas nas 3 linhas centrais , retirando-se os cartuchos

de 5 plantas ao acaso por linha e contando-se o número de Ia

gartas vivas. Foi realizada uma avaliação prévia no dia

03/12/88 e avaliações posteriores aos 3,7 e 14 dias após a

aplicação dos produtos.

Analisando-se os dados concluiu-se que o inseticida Ka

rate (Lambdacyhalotrin - 7,5g/ha); nas 2 formulações, obteve

ótimos índices de controle, comparado com os padrões ã base

de Deltamethine (5 g/ha) e Chlorpirifos (240 g/ha); sendo

que o Chlorpirifos teve sua ação diminuída em função do perío

do residual aos 14 dias após a aplicação, apresentando uma

percentagem de ef ic iência de 63,5%.

1/ Alunos de Pós-graduação em Fitossanidade - ESAL/LAVRAS - MG

2/ Prof. Titular, Dr. em Entomologia - ESAL/LAVRAS - MG
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POTENCIAL DE INSETICIDAS PARA CONTROLE DE PhljtaÍM òanvUpauIi. (BLANCHARD)

(COL., SCARABAEIDAE)

S a l v a d o r i , J . R . 1

A larva de P. i<xncAÁpcujJÍA., conhecida vulgarmente por coro, ê um dos

principais insetos rizófagos das culturas de aveia, cevada, milho, soja e

trigo, na região norte do Rio Grande do Sul. Em maio-junho/90, no CNPT-EM-

BRAPA, conduziram-se tris experimentos para avaliar o potencial do uso de

inseticidas, aplicados de diferentes formas, no controle desta praga: a)

pulverização, logo após a semeadura, de formulações CE com 400 l/ha de água,

dos inseticidas, em kg i.a./ha, clorpirifós (1,44 e 2,88), isofenfós (2 e

J), perraetrina (0,1 e 0,3) e protiofós (2 e 3); b) aplicação,no sulco de se-

meadura, dos inseticidas granulados, em kg i.a./ha, benfuracarbe (2), carbo-

furam (1), carbossulfam (1), fonofós (2), aldicarbe (3), isofenfós (1), te-

flutrim (0,1) e foxim (1); e c) tratamento de sementes com os inseticidas,

-em g.i.a./100 kg de semente, benfuracarbe (500), carbofuram (700), carbos-

sulfam (750), clorpirifós (960), furatiocarbe (1665), isofenfós (800), imi-

daclopride (70) e tiodicarbe (700). Os trabalhos foram conduzidos em casa de

vegetação, em vasos de plástico coro capacidade de 7 litros, em delineamento

completamente casualizado, com cinco repetições por tratamento. Em cada vaso

(repetição), foram colocados dez coros trazidos do campo, antes da semeadu-

ra. Utilizaram-se 20 plantas/vaso no experimento de pulverização e 50 plan-

tas/vaso nos outros dois. Avaliou-se a mortalidade de plantas e de coros.

Considerando-se a redução da população de plantas em relação a testemunha,

23 dias apôs a emergência, constatou-se a ineficiência dos inseticidas apli-

cados em pulverização e um maior potencial de controle para os granulados

benfuracarbe, carbofuram, carbossulfam e fonofos, bem como para benfuracar-

be, carbofuram, carbossulfam, isofenfós e imidaclopride, em tratamento de

sementes.

1 Pesquisador da EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo. Cx. Postal

569. 99001 - Passo Fundo, RS. Bolsista do CNPq.
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EFICIÊNCIA DO INSETICIDA TIFON 250 SC NO CONTROLE DE Spodoptera fyugipeváa

(J. E. SMITH, 1797) (LEPDOPTERA.NOCTUIDAE) NA CULTURA DO TRIGO.

Tutida, O.H.1; Ono, M.M.1; Gonçales, R.2S M.-.eul, F.2

Também conhecido como lagarta militar, S. frugiperda alimenta-se de

folhas. Na cultura do trigo, sua presença representa nível de dano, quan-

do há uma desfolha de 302.

Assim,instalou-se um experimento em Cambe, Pr, na safra de 1989,com

o objetivo de avaliar a eficiência de alguns inseticidas no seu controle.

0 delineamento experimental foi de blocos ao acaso, com 4 repetições.

Utilizou-se um pulverizador costal de pressão constante, com vazão

de 250 l/ha e tamanho de gotas entre 100 e 200 micras. Os tratamentos fo-

ram (g i.a./ha):

Tifon 250 SC (15, 20 e 25); Decis 25 CE (2,5); Pounce 384 CE (25) e Teste-

munha. Realizou-se 3 avaliações até os 6 dias da aplicação, contando-se o

número de lagartas vivas em 6 m lineares de cada parcela (30 m ).

Os resultados demonstram um alto controle para todos os tratamentos.

Não houve diferença estatística(Tukey 5% de significancia) em nenhum dos

tratamentos que sofreram aplicação para a média do numero de lagartas. As

respectivas eficiências (média das 3 avaliações) foram: Tifon 250 SC 90,2%

(25 g i.a./ha); 81,bZ (20 g i.a./ha); Pounce 384 CE 81,5%; Decis 25CE 81,CF.

e Tifon 250 SC 73,02 (15 g i.a./ha).

1- Acadêmico/Universidade Estadual de Londrina-PR

2- KngP A^r? d<- Dest/nvolvimento/Químío
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CONTROLE QUÍMICO DE Svhizaphia graminum (RONDANI, 1852) NO TRIGO.

Ávila, C.J. ; Degrande, P.E.

O experimento foi conduzido na UEPAE de Dourados, MS, onde foi ava

liado ao nível de campo a eficiência dos inseticidas, monocrotofos (80 e

120 g i.a./ha); clorpirifós etil (95 e 125 g i.a./ha); pirimicarbe (50 e

75 g i.a./ha); metamidofós (120 g i.a./ha); beta-ciflutrin (5 g i.a./ha) e

diflubenzurom (20 g i.a./ha), no controle de S. graminum em trigo.

A população do pulgão foi avaliada em pre-rontagem e aos três, seis

e dez dias apôs a pulverização, sendo a eficiência de controle determinada

pela fórmula de Henderson e Tilton.

Os inseticidas monocrotofos, clorpirifós etil, pirimicarbe e meta

midofos foram eficientes no controle de S. graminum nas três épocas de ava

liação em todas as doses estudadas. Diflubenzurom foi ineficiente no con

trole do puigio enquanto que beta-ciflutrin apresentou eficiência interme

diária.

1/ Eng.-Agr., M.Sc., EMBPAPA-UEPAE de Dourados, MS.

2/ Prof, de Kntomologia - DCA/UFMS, Dourados, MS.
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TOXICIDADE DE INSETICIDAS PARA Aphidius spp. (HOM., APHIDIIDAE).

1 2 2 2
Pires da Silva, R.F. ; Tonet, G.L. ; Santana, J. ; Fiúza, L.M. &
Heineck, M.A.

Em condições favoráveis de clima, alimentação e ausência de inimigos

naturais, os pulgões comumente encontrados na cultura do trigo rapidamente

atingem infestações elevadas, comprometendo a produção, quando ocorre nos

períodos críticos da cultura.

Os parasitóides constituem-se em excelentes agentes de controle dos

pulgões e, os microhimenópteros Aphidiua rhopalosiphi e A. usbekistanicus

contribuem para que a população de afídios permaneça abaixo do nível de da-

no econômico. No entanto, não raro o produtor necessita utilizar produtos

químicos para controlar a praga, atingindo também os inimigos naturais.

Com o propósito de avaliar o efeito de alguns inseticidas sobre adul-

tos de Aphidius spp., foi realizado experimento em delineamento corapletamen

te casualizado, com sete tratamentos e cinco repetições, em condições de Ia

boratório. Foram aplicados os seguintes inseticidas com respectivas dosa-

gens em g i.a./ha: clorpirifós (112,4), demetotn metílico (125), dime toa to

(250), fosfamídom (300), monocrotofós (120) e pirimicarbe (75). As avalia-

ções, através da contagem do número de insetos mortos, foram efetuadas A,

12 e 24 hs após a aplicação dos tratamentos. Os valores obtidos,foram trans

formados por V x + 0,5 e, as médias agrupadas pelo teste de Duncan (0,05).

Utilizou-se a fórmula de Abbott para o cálculo da porcentagem de eficiência.

Os resultados obtidos, evidenciaram menor repercussão do pirimicarbe

sobre adultos de Aphidius spp. em todas as avaliações, sendo que os demais

produtos alcançaram 100Z de mortalidade com 24 hs após aplicação.

1/ Fac. Agronomia-UFRGS, .̂.P. 776. Porto Alegre, RS. Bolsista do CNPq.

2/ Estudante de Pós-graduação - Fac. Agronomia-UFRGS. Porto Alegre, RS.
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CONTROLE DE Pseuàaletia sequax FRANCLEMONT, 1951 (LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE)

COM TIFON 250 SC NA CULTURA DO TRIGO.

1 2 2 1
Macul, F. ; Tutida, O.H. ; Ono, M.M. & Leonel Junior, F.L.

A presença da lagarta do trigo pode ocorrer por meio de posturas de

adultos e cambem pela migração de lagartas de 69 Instar. Seus danos sao

verificados pela desfolha, que pode ser total, sendo esta praga importan-

te até 80 dias apôs a germinação.

0 objetivo do trabalho foi avaliar a eficiência do Tifon 250 SC

(Permcthrin) no controle da referida praga Assim foram realizados 3 expe

rimentos no município de Cambe, PR, com de.ineamento experimental em blo-

2
cos ao acaso, 5 tratamentos, 4 repetições em parcelas de 56 m . As aplica

çoes foram feitas com pulverizador costal de pressão constante, com uma
- - 2

vazão de 300 l/ha sobre uma infestação media de 53,3 lagartas por m . Ca-
2 -

da avaliação constou de 6 amostragens de 1 m por parcela ate 12 dias a-

pós aplicação. Os tratamentos e doses testadas em g i.a./ha foram: Pounce

384 CE (Permethrin) (30), Tifon 250 SC (20 e 25), Lorsban 480 BR (Clorpi-

rifós etil) (336) e Testemunha.

As eficiências médias dos 3 ensaios obtidas foram: 93,1% de efi-

ciência para o produto Pounce (30 g i.a./ha); 91,3% para Tifon 250 SC

(20 g i.a./ha); 93,8% para Tifon 250 SC (25 g i.a./ha) e 91,7% para o

Lorsban 480 BR (7,5 g i.a./ha), nao havendo diferença estatística (Tukey

5%) entre os tratamentos em qualquer das avaliações.

1 - Eng<? AgrÇ/Desenvolvimento/Qoimio

2 - Aradêmíro/Universidade Estadual de Londrina- PR
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INSETICIDAS FISIOLÓGICOS NO CONTROLE DE Viiaddiitia ieqaax. FRANC

LEMONT, 1951 (LEFIDOPTERA: NOCTU1DAE).

MULLER 1, G. a REICHERT 2, J.L.

Pozu.da.te.t-ia. ie.qu.CLK é o principal inseto mastigador que ata-

ca o trigo, consumindo folhas, aristas e espiguetas, causando da

nos severos nesta cultura. Assim, visando o controle desta pra

ga, montou-se este ensaio.

Foram os seguintes tratamentos testados: Flufenoxuron, nas

doses: 7 , 5 ; 10; 15; 20 e 25 g. i.a./ha; Teflubenzuron, nas do-

ses: 9,75, 15, 19,5 e 24 g. i.a./ha e Clorpirifós 336 g. i.a./

ha, como padrão.

Para aplicação utilizou-se um pulverizador de pressão cons-

tante (CO2) , empregando-se um volume correspondente a 100 l/ha.

As aplicações foram feitas sobre parcelas de 6 x 15 m. As ava-

liações foram efetuadas aos A, 5 a 8 dias após o tratamento so-

bre 6 pontos dentro da parcela.

No de 1 ineamento estatístico utilizou-se blocos ao acaso com

11 tratamentos e 5 repetições, sendo a eficiência calculada por

Abbott.

Na 1? avaliação os inseticidas Flufenoxuron e Teflubenzuron

apresentaram uma eficiência maior que 30%, destacando-se flufe-

noxuron com maior percentual. 0 mesmo ocorreu aos 6 dias com

Flufenoxuron, em todas as doses testadas, atingindo um controle

superior a 70%, já Teflubenzuron apresentou uma eficiência in-

ferior.

Aos 8 dias os inseticidas apresentaram uma eficiência supe-

rior a 80%, independente da dose testada, destacando-se as duas

doses maiores de Flufenoxuron com uma eficiência de 94,8, 96,4

e 90,2, 87,6, respectivamente.

1 - SHELL Química S.A. - Desenvolvimento de Produtos.

2 - FA - UPK - Departamento de Fitossanidade - Passo Fundo - RS.
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CONTROLE OE FORMIGA LAVA-PÊ" (Solenopsis saevissima) EM CONDIÇÕES DE LABORA-

TÓRIO UTILIZANDO ÁCIDO ACÊTICO.

Gomes, A.L.1 & Nakano, O.2

As formigas doceiras e a lava-pé constituem as chamadas pragas dos la-

res, pois convivem com a dona de casa, contaminando o alimento ou mesmo a-

gredindo o ser humano como é o caso da lava-pé. Com o intuito de pesqui-

sar substâncias que possam controlá-las evitando a contaminação dos lares

foi realizado um ensaio visando a seleção de produtos eficientes e ao mesmo

tempo não poluentes.

Após a seleção do ácido acético instalou-se o presente ensaio com 8

tratamentos e 4 repetições, inteiramente casualizado.

Cada parcela ou repetição consistiu na colocação de 10 formigas em pla-

cas de Petri cerceadas por mangas de vidro (11 cm de diâmetro x 11,5 cm de

altura) isolando-se os bordos internos com fluon para impedir a fuga das mes

mas.

Para as pulverizações do ácido acético em diferentes diluições com

água, utilizou-se um pulverizador elétrico de pressão constante. Os trata-

mentos constaram dos seguintes: A-Testemunha; B - diluição de 5Z; C - 102;

D - 122; E - 132; F - 14Z; C - 152; H - 20Z, aplicados com vazão estabeleci,

da para 30 ml/m*. Decorridos 20 minutos de cada pulverização foi feita a

contagem da formiga lava-pé obtendo-se os seguintes resultados em X de for-

migas mortas: A - 0Z; B - 7,5Z; C - 25Z; D - 57,5Z; E - 65Z; F - 73,5Z; G -

100Z; e H - 100Z.

De acordo com os dados obtidos conclue-se que o ácido acético a 15Z

foi 100Z eficiente.

1 - Estagiário do Departamento de Entomologia - ESALQ/USP

2 - Prof, do Departamento de Entomologia - ESALQ/USP
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS 5OBRE O COMPORTAMENTO E USO DE ISCAS

DE DIFLUBENZURON NO CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS DO GÊ-

NERO Atta (HYMENOPTERA - FORMICIDAE)

Frank, H. & Haden, E.

Devido ao pouco conhecimento que se tem da estrutura interna dos sau-

veíros, da quase ausência de dados sobre o comportamento e a biologia, além da

falta de orientação técnica aos agricultores, faz com que este cause grandes pre

juízos à agricultura, sem que se tenha conseguido até o momento manter a pra-

ga abaixo do nível de dano econômico em muitas das áreas cultivadas.

Na Estação Experimental da BASF realizou-se no período de 89/90 novos

testes em sauveiros mantidos em laboratório, tratados com iscas de Diflubenzu-

ron 1x0 ppm, com folhas de roseiras pulverizadas com Diflubenzuron • óleo de s£

ja, pelets de polpa de larania e testemunha convencional.

Observou-se que não há diferença na aceitação das iscas Diflubenzuron e

as sem ingrediente. As folhas de roseiras pulverizadas com o produto + óleo ve-

getal não foram transportadas para a panela de fungo, mas foram totalmente ç>\_

cotadas na panela de alimentação. Verificou-se que a quantidade de isca ou outro

alimento carregado pelas formigas é proporcional a quantidade de fungo de cada

sauveiro, iá que aquela é desintegrada e distribuída uniformemente na parte ex-

terna do fungo. Aparentemente o Diflubenzuron não tem efeito direto sobre a

saúva. Parece que o efeito é mais diretamente sobre o fungo já que as mesmas

só começam a morrer alguns dias após a perda de atividade do mesmo. Formigas

que entraram em contato com o produto apenas, não sofreram efeito maléfico.

Concluiu-se que a despigmentação, ao contrário do que já foi publicado, que ocevr

re nas saúvas não é causada pelo Diflubenzuron, já que este fenômeno ocorre

também em uutros formigueiros, desde que estejam cm declínio. Nos ensaios o

Diflubenzuron foi 100% eficiente, sendo que o fungo parou de vegetar entre o 10°

e 20° dia, a morte total dos adultos e ninfas ocorreu entre o 20° e 30° dia, com

excessão da rainha que morreu entre o 20° e 40° dia após a aplicação rtn produ-

to, comprovadamente por inanição.

1- Eng? Agr- - Estação Experimental Agrícola BASF Brasileira S.A. Ind.Químicas

2- Eng9 Anr?, Dr., Gerente da Est.Experimental Agrícola da BASF

Cx. Postal 802 - 13001 - campinas - SP.
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EFEITO DO CLORFENVINFOS (BIRLANE) SOBRE Atta bisphaerica Forel,

1908 (HYMENOPTERA, FORMICIDAE) .

Silva, E.T.P.1 « Lima, A.F.2

Objetivando estudar a ação do clorfenvinfos (BIRLANE

50 P) sobre formigas cortadeiras do gênero Atta Fahricius.1804,

foi instalado um experimento no "Campus" da Universidade Fede

ral Rural do Rio de Janeiro, no período de dezembro de 1989 à

julho de 1990, utilizando-se o aldrin 50 P como padrão. A es

pécie envolvida nesta pesquisa foi a "saúva mata pasto", Atta

bisphaerica Forel, 1908, sendo utilizados dez formigueiros (ein

co para cada produto), com área média de 29 metros quadrados,

/oram aplicados, com polvilhadeiras manuais, 30 g. de produ

to/m de formigueiro e as observações sobre a atividade forra

geira das formigas, realizadas aos 30, 60 e 90 dias. Na ú l t i

ma observação, foram feitas perfurações, nas áreas dos formi

gueiros, util izando-se a sonda JP, para confirmação dos resul

tados. Baseado nestas observações, concluiu-se que o Clorfen

vinfos foi tão eficiente quanto o aldrin, considerando q u e

houve 100 % de controle, em ambos tratamentos.

1/ Fstagiário da Shell Brasil S.A. (Petróleo)-Divisão Ouimica-Area de Ento
mologia - UFRRJ. 2/ Professor Adjunto da ÜFRRJ.
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ATRATIVIDADE E EFICIÊNCIA DE ISCAS A BASE DE CHLCRPYRIFÕS NO CONTROLE DA

SAÜVA PARDA, Atta capiguara GONÇALVES, 1944 (HYMENOPTERA-FORMICIDAE).

HAIA, I.de G.1; BUSOLI, A.C.2 & CRISPOLIM, F.A.3

O presente ensaio objetivou verificar a eficiência e a atratividade de

iscas ã base de chlorpyrifos em diferentes concentrações e dosagens, no con

trole da saúva parda Atta capiguazv GONÇALVES, 1944. Para tal foi instalado

no período de outubro/89 a março/90 no município de Pardinho-SP, em pasta

gens de capim Brachiaria decumbens e grama batatais PaspáLum notatum, um en

saio delineado experimentalmente em blocos casualizados com 10 tratamentos

e 4 repetições . Cada parcela foi constituída por um formigueiro. Os trata

roentos consistiram dos seguintes ingredientes ativos, concentrações e doses;

iscas a base de chlorpyrifõs (0.125Z i.a.; 0,2502 i.a.; 0,5002 i.a. e 1,0002
2

i.a. ) nas doses de 10 c 15g m de area do formigueiro, Mirex (0,45Z de Jc>
2 ~

decacloro, padrão) na dose de lOg/m de area do formigueiro, e testemunha.

As is<-as foram aplicadas manualmente ao longo dos carreiros (lateralmente )

que se encontravam ativos, e distanciadas cerca de 0,5m da entrada do canal

de abastecimento. As avaliações para verificar a atividade dos formigueiros

foram realizadas diariamente até o sexto dia, e posteriormente aos 10,16,20,

48,62.97 e 146 dias após a aplicação das iscas, sendo a abertura dos fo£

migueiros realizada na ultima avaliação. Os resultados mostraram que os tra

tamentos a base de chlorpyrifõs ã 0,500Z e 0.125Z i.a. aplicados na dose de
2 ~

10g/ra , apresentaram eficiência comparada ao tratamento padrão (Mirex), com
o primeiro atingindo 100% de mortalidade aos 6 dias após a aplicação, a o

2
segundo aos 62 dias. Os tratamentos aplicados na dose de 15g/m apresenta
ran as maiores porcentagens de rejeição de iscas pelas formigas.

1/ Estudante de PÓs-Graduaçao em Entomologia Agrícola-FCAV/UNESP(Bolsista

da FAPESP).

2/ 3/ Dept9 de EnComologia e Nematologia-FCAV/UNESP-Jaboticabal-SP.



EFEITO DO ABAMECTIN SOBRE OPERARiAS DE Atta sexdens pirívcntris

Santschi. 1919.

Brancher. N.1,; Loeck. A.E.2; Botton,

Com o objetivo de avaliar o efeito de novas substâncias

para o controle de formigas cortadeiras, avaliou-se o efeito do

inseticida abamectin (Vertimec 18 CE) sobre operárias de Atta

sexdens piriventris nas concentrações de 30, 60, 90 e 120 DDIB

por ingestão através de uma solução de água+mel 101 e por conta

to, através de pulverização em Torre de Waters.

Para realizar o experimento, foram selecionadas formi -

gas com comprimento de tíbia anterior igual a 2,8S^O,1S mm que

foram mantidas no interior de cilindros de vidro de 8,0 x 6,0cm

com as bordas superiores revestidas com talco e cobertas com te

Ia de nylon para impedir a fuga das mesmas. No estudo de inges-

tão, o inseticida foi fornecido através de pedaços de dois cen-

tímetros de rolo dental Johnson's que foram saturados com as so

luções. As formigas que foram pulverizadas receberam uma solu -

ção de água + mel 101 da mesma forma anteriormente descrita. Ca

da tratamento foi renetido quatro vezes e continha um número de

formigas variando entre 30 e 40. As avaliações foram feitas 24

horas após.

Os resultados mostraram que a ação do abamectin é maior

via contato e que em ambos os casos houve aumento de mortalida-

de com o aumento da dosagem. Não observou-se efeito de repelên-

cia quando o inseticida foi fornecido Dará ingestão.

1/ Bolsista do CNPq

II Professor do Hcpnrtatnento de Fitossanidade- FAEM-UFPel-RS
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EFEITO DO OIFLüBENZüRON SOBRE OPERÁRIAS DE Atta sexdens oiri-

ventris Santschí. 1919.

Brancher, Hl.; Loeck, A.E?: Botton, M.1

Com o objetivo de verificar o efeito de ingestão do in-

seticida diflubenzuron(Di»ilin ZS PM) sobre ooerárias de Atta

sexdens piriventris utilizou-se formigas com coanrimento da t^

bia anterior igual a 2,82 *_O,1S ma.

Foram utilizadas concentrações de 10, 20,30, 40. 100 e

200 ppa associados a uaa solução de ãgua+mel 101 que fora» for

necidas através de pedaços de dois cent metros de rolo dental

Johnson's. As formigas foram mantidas no interior de tubos de

vidro transparentes de 8,0 ca x 6,0 ca, coa as bordas superio-

res revestidas com talco e cobertas com tela de nylon Dara im-

pedir a fuga das mesmas. Cada tratamento constou de três repe-

tições e o número médio de formigas utilizadas foi de 36 por

repetição. As avaliações foraa realizadas anos 24. 48 e 72 ho-

ras, registrando-se o número de insetos mortos.

Os resultados obtidos mostram que doses crescentes de

diflubenzuron aumentaram a longevidade das formigas.

1/ Bolsista do CNPq

2/ Professor do Departamento de Fitossanidade- FAEM/UFPel-RS
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CONTROLE DO GAFANHOTO Rhaimatocerus sp (ORTHOPTERA.ACRIDIDAE) COM DIFERENTES

FORMULAÇÕES DE DELTAMETHRIN.

Nakano, O. ; Macul, F.2; Kuffner, J.R.3« Schroter, R.A.2

A ocorrência do gafanhoto Rhajmatocevus sp no estado do Mato Grosso

desde 1984 vem causando grandes prejuízos a região. Verificou-se nuvens do

tipo estratiforrae, atingindo até 39 km de comprimento e 2 km de largura.

Esta praga alimentando-se principalmente de gramíneas nativas e culturas

como arroz, cana, milho, sorgo, pastagem, soja e feijão.

Realizou-se assim, um experimento no município de Campo Novo dos Pa

reris, MT, em area de cana-de-açucar, visando o convrole do inseto na fa-

se alada (imago).

A área experimental foi de 25 ha para cada tratamento com aplica-

ção aérea: Decis 4 UBV (Deltamethrin), 10 e 12,5 g i.a./ha e Sumithion

950 UBV (Fenitrothion), 285 g i.a./ha e 4 ha para os tratamentos tratoriz£

dos: Decis 25 CE e Decis 50 SC, 10 g i.a./ha.

Para ar. aplicações aéreas, fez-se uso de uma aeronave Ipanema, equj_

pada com 6 bicos Micronair AU 5000 II, voando a uma altura de 7 metros,

de forma a cobrir uma faixa de 40 m a 110 km/ha e com regulagem para pro-

duzir gotas de 40 a 80 micras. 0 volume de calda aplicado foi para Decis

4 UBV de 2,5 e 3,125 1/he do produto puro, para a menor e maior dosagens

respectivamente. Para Sumithion 300 UBV o volume í"i de 0,3 1 do produto

pu»"o por hectare. Nas aplicações tratorizadas os volumes de calda utiliza-

dos foram de 44 l/ha para Decis 25 CE e 50 l/ha para Decis 50 SC. 0 horá-

rio da aplicação foi no final da tarde e as avaliações 12 horas apôs as

mesmas, utilizando-se 20 amostragens por tratamento pela metodologia desen
2

volvida pela EMBRAPA:lançamento de quadro (O,5xO,5m= 0,25 m )ao acaso, con

tando-se o número de insetos mortos e vivos. Os resultados indicaram que

todos os tratamentos foram altamente eficientes no controle da referida

praga, alcançando 100% de mortalidade.

1 - ProfÇ Titular/Depto de Entomologia/ESALQ/USP.

2 - Eng<? AgrÇ/Desenvolvimento/Quimio

3 - Eng? Agr?/EMATER/Cuíabá-MT
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EFEITO DE INSETICIDAS NO CONTROLE DO GAFANHOTO CRIOULO RhcamatOCerUB

aonsper8US (BRUNER, 1904) (ORT. ACRIDIDAE) NO RIO GRANDE DO SUL

Caetano, W. & Bertoldo, N.G.

Nos últimos anos, tem-se observado um acentuado crescimento da

população de gafanhotos em pastagens no RS. As causas do problema são de£

conhecidas e pesquisas são necessárias nesse campo.

0 objetivo do trabalho foi avaliar o efeito de inseticidas no

controle de ninfas e adultos de Rhammtocerus conspersus (Bruner, 1904)

(ORT., Acrididae), em condições de campo.

0 ensaio foi realizado no município de Santiago, RS, no ano agrí

cola 1989/90. 0 delineamento experimental foi de blocos ao acaso com qua-

tro repetições, sendo que, no ensaio 1 e no ensaio 2 foram utilizados 15

e 7 tratamentos respectivamente. Para ninfas, no experimento 1 conclui-se

que Deltametrina nas formulações UBV, CE e SC nas doses de 7,5 e 10,0 g

i.a./ha, Fenitrotion 150 e 200 g i.a./ha, Clorpirifõs etil 500 e 1000 g i.

a./ha, Flufenoxuron 10 e 25 g i.a./ha, Teflubenzuron 22,5 g i.a./ha e Al-

facipermetrina 20 g i.a./ha foram os inseticidas que atingiram porcenta-

gem de eficiência superior a 80Z. Para adultos no experimento 2, os inse-

ticidas ProfenofÓs 200 g i.a./ha, Monocrotofõs 250 g i.a./ha, Piridafen-

tion 400 g i.a./ha, Fenitrotion 150 e 200 g i.a./hs e Alfacipermetrina 25

g i.a/ha apresentaram porcentagem de eficiência elevada.

1. Eng? Agr9, Pesquisador do IPACRO DA SAA/RS.

2. Eng? Agr°, M.Sc., Pesquisador do IPAGRO, Bolsista do CNPq.
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AVALIAÇÃO DO MODO DE AÇÃO DE ALFACIPERMETRINA SOBRE Rha.mtt.thtX.<tAU& òp (OR-

THOPTERA: ACRIDIDAE)

DE CARLI1, A.R.; REICHERT , J.L. & KULLER3, G.

Conduziu-se o presente experimento no Laboratório de Entomologia da FA-

UPF, visando determinar a eficiência de Alfacipermetrina em duas doses, 10

e 20 g. i.a./ha e, três modos de ação tópica, tópica + ingestão e ingestão.

A aplicação foi feita com um pulverizador de pressão constante, a base

de CO^, empregando um volume correspondente a 100 l/ha. Na ação tópica, os

insetos foram colocados em 5 caixas de 60 X 60 X 10 cm, cobertas com uma t£

Ia de malha 5 ran, sobre as quais foram aplicadas a pulverização. Na ação

de ingestão, a aplicação foi realizada ã campo, sobre Snac.kia.fMi decumbe.no,

onde coletou-se folhas para o experimento. Na ação tópica + ingestão, os

gafanhotos após a aplicação tópica, recebiam folhas tratadas.

0 experimento constituiu-se em 7 tratamentos e 5 repetições, utilizando

o delineamenio de blocos ao acaso. Para análise estatística os dados fo-

ram transformados em V x + 0,5 e, a eficiência calculada por Abbott. As a-

valiações foram realizadas 24, 48, 72 e 96 horas após o tratamento.

A maior eficiência se constatou na dose de 20 g desde a primeira avalia

çao, na ação tópica e, a partir da segunda avaliação, na aqao tópica + in-

gestão. Alfacipermetrina na dose de 10 g, a ação tópica e tópica + inges-

tão, apresentaram eficiência somente ao final do experimento. A ação de ín

gestão não apresentou resultados satisfatórios nas 2 doses testadas.

1 - Acadêmico de Agronomia - Experimentação Agrícola - FA - UPF.

2 - FA - UPF - Departamento de Fitossanidade - Passo Fundo - RS.

3 - SHELL Química S.A. - Desenvolvimento de Produtos.
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EFICIÊNCIA DE DIFERENTES PRODUTOS INSETICIDAS NO CONTROLE DE CUPIM

Cornitermes cumulans (KOLLAR, 1832)(ISOPTERA-TERMITIDAE) EM PASTAGENS

BUAINAIN, CM.1 & VALÉRIO, J.R.2

Cupins de monticulo são insetos comumente encontrados nas pastagens

de Mato Grosso do Sul, e de modo geral raramente são controlados. A ausên-

cia de produtos registrados tem limitado a recomendação técnica e levado

produtores a utilizarem produtos nem sempre eficientes. Este trabalho teve

como objetivo testar diferentes produtos para o controle de Cornitermes

cumulans (Kollar, 1832).

0 experimento foi conduzido em áreas de particulares onde os cupins

de monte variavam de 50 a 60 cm de altura, utilizando o dellneamento intej.

ramente casualizado com 10 repetições em cada tratamento. Para a aplicação

dos produtos, os cupins foram perfurados central e verticalmente até atin-

gir a câmara celulõsica. A verificação da mortalidade foi realizada 30

dias apôs a aplicação dos produtos.

Os produtos avaliados e respectivas dosagens (quantidade do produto

comercial por cupinzeiro) foram: A: Dodecacloro (Mirex 0.45Z) - A..«20 g e

A2-40 g; B: Diflubenzuron (Fonnilin 0.004Z) - Bj-20 g e B2»40 g; C: Carba-

ril (Sevin PM 80Z) - Cj-2,5 g e C2»5,0 g; D: Deltametrina (Decis CE 2.5Z)

- D -1,25 ml e D2»2,50 ml; E: Fosfeto de Alumínio (Gastoxin 57Z, comprimi-

dos de 0,6 g)- E1A-3; E^-3; E^-5; E2F-5; E3LA«5; E ^ - 5 ; E^-7; E^-7;

E,»10 e E,p«10. (E.- orifício aberto; E « orifício fechado; Ej« orifí-

cios laterais de ventilação - abertos e E, _ » orifícios laterais de venti-

lação - fechados). Os tratamentos C e D foram diluídos em água, utilizan-

do-se um litro de água/cupinzeiro.

Os porcentuais de mortalidade verificados por produto e dosagem fo-

ram: Ax e A2-100Z; Bx e B2-0Z; Cj-70*; C2-90Z; Uj-OZ; D2»20Z; E1A"10%; Elp-

50Z; E2A-10Z; E2p-20Z; E3LA«OZ; E3LF-40Z; E^-lOZ; EAp-70Z; E5A"30Ze E5p-

80Z.

Bióloga, M.Sc. EMPAER - Empresa de Pesquisa, Assistência Técnica e Exten-

são Rural de Mato Grosso do Sul.
2Eng.-A£r2., PhD., EMBRAPA/CNPGC.
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EFICIÊNCIA DE INSETICIDAS DE SOLO NO CONTROLE DE CUPINS (ISOPTERA) NA CULTU

RA DE EUCALIPTO

Wilcken, C F . 1

Este trabalho teve |>or objetivo verificar a eficiência e o período

de ação dos inseticidas Difonate e Teflutrina em comparação ao inseticida

clorado Aldrin no controle de cupins subterrâneos em plantios de eucalipto.

0 ensaio foi instalado em 24/05/1989, em uma área da CELPAV em Luis

Antonio, SP, com mudas de EuccttyptuA gnandU que receberam os tratamentos

na cova de plantio.

0 delineamento experimental foi em blocos casualizados, com 8 trata-

mentos e 4 repetições. Cada parcela foi composta de uma linha de 15 plantas,

com duas linhas laterais deixadas como bordaduras (não tratadas), que serví_

ram para acompanhar a evolução do ataque dos cupins na área do experimento.

Os tratamentos empregados foram: Teflutrina (CE) nas dosagens de 220 mg;

110 mg e 55 mg de i .a. /cova; Difonate (G) nas dosagens de 2160 mg; 1080 mg

e 5<t0 mg de i . a . /cova; Aldrin (P) na dosagem de 250 mg/cova e testemunha.

Foram avaliados o n? de plantas mortas por cupins e n° de plantas com sinto

mas de fitotoxicidade aos 15, 34, 76, 113 e 169 dias do plantio; e altura

das plantas aos 237 dias do plantio.

A análise dos resultados mostrou que todos os tratamentos foram e f i -

cientes no controle de cupins (88,3Z a 100Z de eficiência) durante todo o

período do experimento (169 dias) . As plantas tratadas com Difonate (2160

mg e 1080 mg/cova) apresentaram sintomas de fitotoxicidade, com maior inten

sidade para a dosagem mais elevada; porém nao afetando a altura final das

plantas.

1/ Professor do Depto. Defesa Fitossanitária, FCA/UNESP, Botucatu, SP.



AVALIAÇÃO DE DIFERENTES FOWWLAÇCES DE CARBOSULFAN NO CCNIKXJB DE CUPINS,

s p . , QvuuXewei spp. S/nte/meâ s p p . , E DA LAGARTA EXASM3

iLQnoòeX&a ZELLER, 1848 (Lepidoptera Pyralidae) , NA CULTURA DO MILHO

TARDIVO1, J.C.; SILVA2, A.L.; AIRES 3, S.S.B.; DAMACENO3, M.A.

Os cupins subterrâneos (Vwc&tnrfemi sp ., CotnUümeò spp e Syn

spp.) aliados ã Lagarta Eiaaiio (E&uecpztyui UgnobtUm) são pragas

importantes que atacam a cultura do milho, na fase inicial.

Dado ã necessidade de confirmação dos resultados obtidos

com carbosulfan e ainda avaliar a performance de novas formulai

ções para controle destas pragas, instalou-se, na Fazenda expe

rimental da UFG, no município de Goiãnia-GO um experimento com

8 tratamentos e 4 repetições, sendo o delineamento experimental

em blocos ao acaso. Os produtos utilizados, bem como sua dosa

gem, foram respectivamente: Furazin 310 TS, 0,7 kg i.a./ICO kg

de sem.; Marshal TS liq., 0,5 kg i.a./100 kg de sem.; Marshal TB

0,6 kg i.a./100 kg de sem.; Marshal TS liq., 0,7 kg i.a./100 kg

de sem.; Margine 250 TS, 0,6 kg i.a./100 kg de sem.; Marzinc 250

TS, 0,7 kg i.a./100 kg de sem.; Semevin 350 FA, 0,7 kg i.a./100

kg de sem.

De acordo com os resultados obtidos, concluiu-se que os

tratamentos com Furazin, Marshal TS liq., Marzinc e Semevin ofe

receram boa proteção às sementes e plântulas contra o ataque de

pragas, não afetando o stand inicial da cultura. Nas avaliações

de cupins,aos 20 e 30 dias após o plantio, todos os tratamentos

apresentaram eficiência superior a 80%, não diferindo entre si.

Para Elasmo todos os inseticidas apresentaram eficiência superi

or a 80%, exceto Marshal TS liq. (0,5 kg i.a./100 kg de sem.) e

Marzinc 250 TS que não deram bons resultados.

1) Técnico da F.M.C. S/A do Brasil.

2) Prof, do Depto Fitossanitário da EA/ÜFG, Cx. P. 131. Goiânia

3) Estagiários do Depto Fitossanitário da EA/UFG, Goiânia - GQ
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TESTE BIOLÓGICO DE INSETICIDAS PARA CONTROLE DE CUPINS E AVA

LIAÇSO DE FITOTOXICIDADE PARA A CULTURA DO ARROZ.

SILVA, A.L.1; AIRES, S.S.B.2; DAMACENO, M.A.2; TARDIVO, J.C.3

Os cupins são insetos de hábitos subterrâneos, onde vi

vem em colônias formando ninhos em diversas profundidades e

que, para atingirem a superfície, cavam galerias no perfil do

solo. Constituem-se nas mais prejudiciais pragas do arroz-de

sequeiro, porque atacam plantas jovens e o sistema radicular,

reduzindo a produção.

Com o objetivo de avaliar a eficiência e possíveis efei^

tos fitotóxicos de inseticidas utilizados no tratamento de se

mentes para controlar cupins em lavouras de arroz-de-sequeiro,

foi realizado em Goiânia, um experimento visando o controle quí

mico de cupins na fasa inicial da cultura. 0 delineamento expe

rimental foi o de blocos ao acaso com 8 tratamentos em 4 repe

tições. As avaliações foram realizadas aos 5, 17 e 28 dias a

pós germinação das plãntulas.

Pelos resultados obtidos concluiu-se que: a) até 17 dias

todos os produtos testados, isto é, Curater 350 F; Oftasol 400

CE; Furadan 350; Promet 400 CS e N.T.N. na maior dose, foram e

ficientes no controle de cupins em arroz; b) aos 28 dias, so

mente Curater, Furadan e Promet apresentaram resultados de con

trole próximos a 80%; c) N.T.N. na dose de 600 g/100 kg de se

mentes apresentou melhor performance no aumento da produtivida

de.

1) Docente do Depto Fitossanitario - EA/UFG - Goiânia - GO.

2) Estagiárias do Depto Fitossanitario - EA/UFG - Goiânia - GO,

3) Técnico da F.M.C. S/A do Brasil.
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EFICIÊNCIA DE DIFERENTES PRODUTOS INSETICIDAS NO CONTROLE DO CUPIM, Corni-

tenes ciwltot (Kollar, 1832) (Isoptera: Tertmtidae) EH PASTAGENS.

Vaiério, J R . ' 4 Buainain, C M . 2

0 cupim de tnonciculo C. ciaulaas, predomina em áreas menos sujeitas

ã mecanização, como as pastagens. Há controvérsias quanto aos possíveis da-

nos diretos causados por estes insetos às pastagens. Apesar disso, tem sido

grande a demanda por recomendação de controle, que infelizmente, coincide

com a inexistência de produtos registrados para esse fim.

Objetivou-se então, avaliar alguns produtos inseticidas no controle

deste inseto. Conduziram-se vários ensaios onde os cupinzeiros foram sele-

cionados visando uma padronização quanto ã altura dos mesmos. Os produtos

foram introduzidos através de perfuração feita verticalmente no cupinzeiro

até que se atingisse a câmara ceiuiósica. Os produtos avaliados e respecti-

vas dosagens (quantidade do produto comercial por litro de água, por cupin-

zeiro) foram: A-Fenthion (Lebaycid CE 50%): A. = 5 ml e A = 10 ml;B-Chlor-

pirifos (Dursban CE 242): B = 5 ml e B = 10 ml; C - Abamectin (Vertimec

CE 1,8?;): C( = 3,3 ml e C2 = 6,6 ml; D =Pirimiphos (Actellic CE 50%): D} =

10 ml e D_ * 15 ml e, E - Malathion (Nitrotion CE 50Z): E( = 5 ml e E, =

10 ml. Houve dez repetições para cada tratamento, sendo que, as avaliações

foram conduzidas 30 dias após a aplicação.

Os percentuais de mortalidade por produto e dosagem foram: A - 802;

A 2 = 1002; B, = 402; B? = 902; C] = 1002; Cj = 1002; D, = 30%; D? = 402;

E ( = 102; e E 2 « 102.

Os melhores resultados, expressos em ml do produto comercial por li-

tro de água por cupinzeiro, foram: Abamectin (3,3 e 6,6 ml), Fenthion (5 e

10 ml) e Chlorpirifos (10 ml).

1/ Eng. Agr-, PhD, Entomologia, EMBRAPA-CNPGC. C P . 154. 79.001. CGrande-MS

2/ Biol. MSc, Entomologia, EMPAER, C P . 472. 79070. Campo Grande-MS
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EFICIÊNCIA DE ABAMECTIN NO CONTROLE DO CUPIM DE HONTÍCULO, Corniteraes CII

lans (Kollar, 1832) (Isoptera: Termitidae) EM PASTAGENS.

Valério, J.R.1 & Buainain, C M . 2

Objetivando o controle do cupim de montículo, Contiter

em pastagens, avaliaram-se diferences dosagens de Abaraectin. Conduziram-se

vários ensaios, entre os meses de março e julho de 1990 na região de Campo

Grande, MS. Os cupinzeiros foram selecionados visando a uma padronização

quanto à altura dos mesmos. A altura média dos cupinzeiros avaliados foi de

45 cm O produto foi introduzido através de perfuração feita verticalmente

no cupinzeiro até que se atingisse a câmara celulósica. As dosagens avalia

das (quantidade do produto comercial Vertimec CE 1,82 por litro de igua, por

cupinzeiro) foram: A - 1,6 ml; B- 0,8 ml; C - 0,4 ml; D - 0,2 ml; E - 0,1 ml

e I- - 0,05 ml. Houve dez repetições para cada tratamento, sendo que, as ava-

liações foram conduzidas 30 dias após a aplicação do produto.

Os percentuais de mortalidade, obtidos nos diversos tratamentos, fo-

ram: A - 1002, B - 1002, C - 1002, D - 1002 , E - 702 e F - 202. Sendo por-

tanto, o tratamento 0,2 ml a menor dosagem com a qual se obteve o máximo de

controle.

Paralelamente aos ensaios de eficiência do produto, foram conduzidas

observações a fim de se determinar o tempo necessário para ocorrer a morte

da colônia. Para tanto, optou-se por duas dosagens: 3,3 ml e 0,4 ml Para a

primeira, a morte da totalidade dos indivíduos da colônia deu-se até sete

dias após a aplicação; enquanto que para a segunda dosagem, o período foi de

14 dias. Em ambos os casos, a maior parte dos indivíduos da colônia, envol-

vendo principalmente os operários, estava paralisada ou morta após três dias

da aplicação Os soldados, assim como as formas jovens de alados, permanece-

ram ativos, por alguns dias, após a morte dos operários.

1/ Eng. Agr. Ph.D, Entomologia, EMBRAPA-CNPGC. C P . 154. 79001 C.Grande, MS.

2/ Biol., M.Sc, Entomologia, EMPAER, C P 472. 79070. X. Crande, MS
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NOVO ENSAIO DE COMBATE AOS NINHOS DO CUPIM DE MONTE Ccfutetmeâ cumulam

ÜCOLLAR. 1832) COM CLORPIRIFÕS, FENTIOM E ÂCÜA.

Regitano, E.B. ; Clari, A.I. ; Rangel, R.C. ; Hamaaura, R. ;

Mesquita, L.F.1; Cardoso, M.A.C.1 S Mariconi, F.A.M.1

Este novo ensaio teve con» objetivo verificar novamente a ação do

clorpirífõs e do fentiom em ninhos do cupim de monte. Como testeounha foi

usada a água. Campo instalado em Piracicaba, SP, com 7 tratamentos, cada

um com 10 repetições (ninhos). Tratamentos - A) testemunha (5gua); B)

clorpirifõs (Dursban 2E), 0,5 l; C) clorpirifós (Dursban 2E), 1,0 l; D)

clorpirifós (Dursban 2E), 1,25 I; E) fentiom (Lebaycid 500), 0,2 £;F) fen-

tiom (Lebaycid 500), 0,25 l; G) fentiom (Lebaycid 500), 0,3 l. Entre pa-

rêntesis estão os produtos comerciais; fora deles, estão as quantidades des

ses produtos em 100 litros de água.

Os ninhos foram selecionados pelo aspecto externo e pelas alturas

(do nível do solo ao topo), a fim de que fossem mais homogêneos. Com va-

rão de aço de 25 mm de diâmetro e pesada maneta foi feito canal no topo

dos ninhos de modo que chegasse ao núcleo do monte. A seguir, com lata pro

vida de cubo plástico introduziu-se um litro de calda em cada ninho.

Em 06/07/1989 (após 1.35 dias) da aplicação, os ninhos foram des-

truídos. Resultados de mortalidade: A) 0,0í; B) 70Z; C) 80Z; D) <90Z; E)

90Z; F) 70Z; G) 100Z.

Departamento de Zoologia - USP/Piracicaba-SP
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ENSAIO DE COMBATE AO CUPIM DE MONTE CcKnlttimU cumulcnò (KO-

LLAR, 1832) COM CLORPIRIFÕS, FENTIOM E ÍCUA.

Hamamura., R. ; Rangel, R.C. ; Regitano, E.B. ; Mesquita, L.F. ;

Cardoso. M.A.C. ; Clar i , A.I. & Mariconi, F.A.M.

0 cupim CoKn-ítZfimzi cumutani í a espécie mais comum

em São Paulo e estados v iz inhos , dentre as espécies cujos ni-

nhos afloran a superf íc ie do so lo . Foi montado um experimento

em Piracicaba, onde foram escolhidos 40 cupinzeiros. Foram di

viciidos em 4 tratamentos com 10 ninhos cada: A) testemunha (á-

gua); B) c l orp i r i fõ s (Dursban 2t , CK 241), l , 2g : C) c l o r p i r i -

fós , 0 ,6g; D) fentiom (Lebaycid 500, Ct 5 0 ' ) . l .Og.Tais quan-

tidades são de ingrediente ativo por terniceiro.A aplicação '

foi realizada eir. 1C/O8/1988. Cora o auxí l io de uma barra de a

ço de 60 ca de comprimento e 2,5 cm de diâmetro abriu-se um

canal ver t i ca l do topo até a parte central do ninho (núcleo) .

A calda (un l i t r o por niuho) foi aplicada por meio de canecão

espec ia l . Es te .provido de tubo plást ico adaptado a uma abertu

ra l c t ero -basa i , p o s s i b i l i t a v a que a calda chegasse diretamen

ce ao r'icleo do ninho.

A avaliação foi realizada em O7/C1/1989 (150 dias a

pós a aplicação) , úescruindo-sr. os ninhos e observando-se a

ausência ou presença do cupim, que ainda em quantidade mínima

indicava que o cupinzeiro estava vivo.As mortalidades foram:

A) 10,OZ; B) 60,02; C) 70, OZ; D) 80 ,03. Not ase .portanto, que

os resultados não foram muito bons, contrariando alguns expe-

rimentos realizados anteriormente.Novos trabalhos já estão em

andamento para mais esclarecimentos.

1. Departamento de Zoologia - USP/Piracicaba-SP
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LÍQUIDOS (CLORMRIFÕS E FUNTIOM) E CRANULADOS (CLORPIRIFOS E

DAZOMETE) COKTRA O CUPIM DE MONTE CcAnlttKmeA cumulanò (KO-

LLAR, 1832)

Rangel,R.C.. Regitano,E.E.; C l a r i . A . I . ; ttamamura,X.; Cardoso,M.

A.C.; Swar C ,>i. ;Paz ini ,f . R . ;C i n i g l i o Neto,F. & Mar iconi ,F. A.M .

Cem ninhos de cupim de monte era Charqueada ,SP,foram e s -

co lhidos , medidos e estaqueados.Aplicação:12/12/1989. Tratamen-

tos : A) testen%nha (água); B) testenunha (granulado sem i n s e t i -

c i d a ) , C) c l o r p i r i f ó s (Dursban 2E),25O cm ; D) c l o r p i r i f ó s , 5 0 0

en; ; E) c l o r p i r i f ó s , 1.000 cm ; F) c lorpi r i f-ós , 1.500 cn ; C)da-

zotaete (Casaoid Granulado),15g: II) dazomete ,30g; I)fentiom( Le-

baycid 500) , 250 cn ; J) diílubenzuro» (Formi1 i r ) , 2 0 g ; L)d i f lu-

bcnzurom, 40g. Lntrc parêntesis estão os produtos comerciais;fo

ra estão as quantidades desses produtos(cm :em 100 l i t r o s de ã-

jua; g: peso de granulado por ninho) . Cada tratamento teve 10 '

repet ições , exce to A e b que tiveram apenas 5 colônias cada.

No caso dos l íquidos ,usou-se um l i t r o de calda por cu-

l<inzeiro;no caso dos granulados, as quantidades foram pesadas

etn labora tori o._I foi o tratamento padrão. Cada ninho foi perfu-

rado con varão de aço de 25 ma de diâmetro batido por pesada

c-irre ta ,até que o canal a t ing i s se o centro (núcleo).Os l íquidos

eram introduzidos por meio de lata provida de tubo p l á s t i c o ; a s -

s i r , n calda chegava facilmente ao meio da colônia .Os granula -

dos eran introduzidos mediante o uso de funi l bem alongado. En

26/05/1990, os cupinzeiros foram destruídos (165 dias depois da

apl icação) .

Resultados de mortalidade: A) OZ; B) 40Z; C)60Z; D)70Z;

E)100Z; F)80Z; G)70Z; H)90Z; I)1OOZ; J)10Z; L)10%. NÍo se teve

explicação para a mortalidade de j). Os melhores foram •£ ( f e n t i -

om) e E ( c l o r p i r i f ó s ) .

1. Departamento de Zoologia - USP/Piracicaba-SP
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EFICIÊNCIA DE INSETICIDAS NO CONTROLE DE L±*lom$}a tativae Blan-

chard, 1938, EM TOMATEIRO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. (DIPT.,

AGROMYZIDAE)1.

Leite, W.W?. Pereira, C.H?,Carvalho,C.V.P?,Perruso, J.C?
_ 4

Ferreira, Li e Cassino, P.C.R.

A significativa importância da cultura do tomateiro na

região serrana do Estado do Rio de Janeiro, determina a necess^

dade de estudos bioecologicos e de controle de L. 40.tJ.vae, c "mi

rador de folhas" considerando os prejuízos causados pela ação

deste díptero na produção, através da redução da superfície fo-

liar (minas) e penetração de patógenos.

Assim sendo, foi conduzido um experimento no município

de Paty de Alferes-RJ, onde os produtos VERTIMEC 18 CE (60,80

e 100 ml), AMBUSH 500 CE (200 ml) e TAMARON BR (100 ml) em 100

1 d'água foram aplicados semanalmente. A postura (pontuações) e

minas maiores e menores que 5 mm foram contadas e registradas.

Após 04 semanas, considerando o delineamento estatístico intei-

ramente casualizado, e análise estatística à nível de 5%, con-

cluiu-se que: os tratamentos VERTIMEC 18 CE (60,80 e 100 ml) e

AMBUSH 500 CE (20 ml) destacaram-se dor demais, entretanto, o

VERTIMEC 18 CE (80 ml), apresentou o melhor desempenho, demons-

trando ter sido a maior eficiência no controle do "minador de

folhas" do tomateiro, Liilom^^a -tatlvae.

l/Trabalho financiado pela FAPERJ
2/Discentes da UFRRJ, estagiários do CeCoBi, IB-üFRRJ

3/Engs Agrônomo da Merck Sharp & Dohme

4/Docente da UFRRJ, bolsista do CNPq
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INFLUENCIA DA ÉPOCA DE APLICAÇÃO DE INSETICIDA NA INCIDÊNCIA DO TRIPS

FRANKLINIELLA SCHULZEI DA VIROSE "VIRA CABEÇA" E NA PRODUTIVIDADE DO

TOMATEIRO.

Domiciano, N. L.

As viroses transmitidas por insetos sugadores limitam o desenvolvimento

do tomateiro Lycopersicon esculentum . Estudou-se o efeito do tratamento s£

manai com inseticida químico (Orthene), sobre a ocorrência de insetos fito

fagos, incidência de virose e produtividade do tomateiro cv. Santa Cruz 'Ari

gela Hiper', em Londrina-PR.

0 experimento foi realizado com deiineamento de blocos ao acaso com círi

co tratamentos em quatro repetições, em parcelas de 20 tir (2 píantas/cova -

espaçamento de 1,00 x 0,50m). Na semente ira, três tratamentos (B,C,D) recet>£

ram inseticida. Apôs o transplante os tratamentos D e E foram tratados dij

rante os primeiros 60 dias e os tratamentos A, B e C nao foram tratados nos

primeiros 60, 40 e 20 dias, respectivamente. Todos os tratamentos receberam

aplicações de inseticida apôs os 60 dias do transplante. Na amostragem obsejr

varam-se os insetos nos cinco toliolos em cada um dos tres estratos di plari

ta (topo, meio e base), por parcela.

Os resultados indicaram que os tripes FranklinielIa schulzei Tribon,

1920 (Thysanoptera-Thripidae) causaram redução na produtividade através da

virose "vira cabeça". 0 tratamento c o m inseticida durante os 20 dias seguj_

dos ao transplante evitou altos indices de plantas com a virose; o tratamiMi

to com inseticida durante os 60 dias do transplante produziu 65 t/ha, mais

que o dobro que o tratamento sem inseticida durante os 40 dias de transpl >n

te (27 t/ha). 0 tratamento no qual foi aplicado inseticida apôs 20 dias do

transplante situou-se numa posição intermediária (40 t/ha).

1
Eng. Agr. , MSc «-m F.ntomologia. I n s t i t u t o Agronômico do P.ir ,md-l APAR.
Cx. P o s t a l 1331. 86.010-Londrina-PR.
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INTERFERÊNCIA IN VITRO DZ AGROTÕXICOS NA GERMINAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO

TUBO POLfNICO DO TOMATEIRO (Lyeoperslew eseulentw Mill., CV. SANTA CRUZ

KADA)

LACERDA, C A . de1; LIMA, J.O.G. de2; ALMEIDA, E.C. de3

O experimento foi conduzido no laboratório do Horto Botânico da Univer-

sidade Federal de Viçosa.

Determinou-se, pelo estudo da morfologia externa e interna da flor, o

estágio ideal da coleta de pôlen em tomateiros cultivados em casa de vege-

tação à temperatura de 18 a 23°C. Avaliou-se a Z de germinação do pólen em

diversos meios de cultura. Ao meio mais adequado, em placas de Petri, adi-

cionou-se: 0,5 ml de cada um dos agrotóxicos, na concentração máxima reco-

mendada pelo fabricante para pulverização a alto volume na cultura do toma-

teiro, e os grãos de pólen. Verificou-se a Z de germinação do pólen e o com

primento do tubo polínico ãs 12,24 e 36 hs após a incubação, em estufa a 22

± 2°C, sob iluminação fluorescente de AO w a 40 cm de distância da placa de

Petri. Os tratamentos foram: 1 - Permetrina (500 CE - 0,2 ml/litro de água);

2 - Clorotalonil (750 PM - 4,3 g/l); 3 - Deltametrina (2,5 CE - 0,4 ml/l);

4 - Alquil-fenol-poliglicoléter - espalhante adesivo (250 SA - 0,3 ml/l);

5 - Mancozeb (800 PM - 3 g/l); 6 - Dibromo (860 CE - 1,16 ml/1); 7 - Hidro-

carbonetos naftênicos e compostos etoxilados - espalhante adesivo (2 ml/l);

8 - Metalaxyl - alaninatos + Mancozeb - ditiocarbamatos (PM - 3,5 g/l); 9 -

Metamidofos (600 SC - 1 ml/l); 10 - Cartape (500 PS - 1,2 g/l); 11 - Abamec

tina (18 CE - 1,5 ml/l) e 12 - Testemunha (água destilada).

0 clorotalonil, o Mancozeb, o Dibromo e o Metalaxyl - alaninatos + Man-

cozeb - ditiocarbamatos, nas concentrações citadas, diminuíram considerável

mente a Z de germinação do pólen e inibiram o crescimento do tubo polínico.

Estes resultados indicam a necessidade de se estudar o efeito de agrotóxicos,

isolados ou em combinação com espalhantes adesivos,em diferentes volumes

de pulverização/ha, sobre a frutificação e produtividade do tomateiro.

1/ Eng2 Agrônoma estudante de Mestrado em Entomologia- UFV/V1ÇOSA - MG

2/ Prof, do Depto. de Entomologia - UFV/VIÇOSA-MG

3/ Prof, do Setor de Biologia Vegetal - UFV/VIÇOSA - MG
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EFICIÊNCIA DO INSETICIDA VERTIMEC (ABAMECTIN) 18 CE NO COtíTRO-

Lc. DA BROCA-PtQüENA DO TOMATE Xnoltucinodíà íltgantatiò (GUE-

NÉE, 1854) (LEPIDOPTERA-PYRALIDAE), EM TOMATEIRO ESTAQUEADO.

Souza, J.C. de & Reis, P.R.

Objetivando-se conhecer a e f i c i ê n c i a do i n s e t i c i d a abamec-

t in conto mais uma opção para a tomac icu l tura na consolidação do

controle da broca-pequena ao tomate, i n s t a l o u - s e um experimento

em Lavras-MG, em a b r i l / 1 9 8 9 . U t i l i z o u - s e a c u l t i v a r 'Gigante Ka

dá',grupo Santa Cruz, espaçamento de 1,00 x 0,50 m.

0 deiineamento experimental fo i o de blocos casua l i zados ,

com s e i s tratamentos e cinco r e p e t i ç õ e s . As parcelas foram con£

t i t u l d a s de dez p lantas , área de 5,0 m . Os blocos foram separa

dos entre s i por bordadura não pulverizada. Os tratamentos con£

taram da aplicação isolada ou associada do abamectin (Vertimec)

18 CE (100 e 200 ml/100 l i t r o s de água) com o i n s e t i c i d a micro-

biano Bacitlui thu.KÍnQÍ<Ln&il (Dipel) (200 g/100 l i t r o s de água).

Os i n s e t i c i d a s foram aplicados semanalmente com pulverizador

costa l manual, bico D, ponta 10, vazão média de 800 l / h a . Foram

f e i t a s 15 a p l i c a ç õ e s , in ic iando-as em 10/05 . A e f i c i ê n c i a dos

tratamentos foi avaliada ao f ina l de cinco c o l h e i t a s , através

do cálculo da porcentagem de frutos broqueados. Os dados o b t i -

dos foram analisados pelo t e s t e Tukey a 5 t .

O i n s e t i c i d a abamectin foi e f i c i e n t e no controle da praga

nas dosagens t e s t a d a s , igualando-se ao padrão permetrim, sendo

es ta t i s t i camente i g u a i s . A maior dosagem testada f o i a mais efj.

c i ente já que apresentou baixas porcentagens de frutos broquea-

dos em todas as parcelas onde fo i u t i l i z a d a . A dosagem ideal e£

tá compreendida entre 100 e 200 ml/100 1 água. A e f i c i ê n c i a do

abamectin nao foi melhorada ao a s s o c i á - l o com o i n s e t i c i d a mi-

crob iano.

1/ i:ng9 Agr?. MS, Pesquisador EPAMIG/CRSM - Lavras-MG.
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AVALIAÇÃO DE INSETICIDAS INIBIDORES DE CRESCIMENTO NO CONTROLE

DA TRAÇA DO TOMATEIRO Scrcbipalpula absoluta.

Imenes,S-D.L. ; Campos,T.B. ; Tateaatsu,A.P. ; Matsubara,W.

Com o objetivo de avaliar a eficiência de inseticidas

inibidores de crescimento em relação a outros produtos jl obsej-

vados no controle da traça do tomateiro, Scrobipalpula absoluta

(Meyrick, 1917), instalou-se ensaio de caspo com 11 tratamen-

tos e 4 repetições em delineamento estatístico de blocos mo ac_a

se.

Foram efetuadas pulverizações semanais com os seguintes

tratamentos e dosagens/100 L de água: a)Clorfluazuron 5OCE, 50

tr.l.; b)Clorf luazuron 50CE, lOOml.; c)Dif lubenzuron 250PM, 50g. ;

d)Triflubenzuron 480CE, 25ml.; e)Permetrin 500CE, 20ml.; f)Car-

ta? BR 500, 100R.; R)TESTEMÜNHA; h)Acefato SOO PM, 100g.; i) -

Bacillus thurzngiensis 50g.; j)Fenvalerato 200CE, 50ml.; k)Es-

fenvaleratc 25CE, 75nl. Efetuou-se 8 aplicações até o final do

ciclo, acompanhadas de avaliação de número de sintomas novos no

terço superior de tedas as plantas de cada tratamento e da ava-

liação da produção, quanto ao número e piso total em gramas dos

frutos sadios colhiios em cada tratamento.

Os dados obtidos revelam a superioridade do Triflubenzii

ron seguido de Clorfluazuron, na dosagem maior, e Diflubenzuron

er. relação aos demais tratamentos, inclusive ao Cartap utiliza-

dc cetso padrão.

esc;u i "s.ici r-r firr.tífice» - Instituto Biológico - SP.

f. ..••.:!••: - I'cftc, Tfcr.ico - IHAP.ABPÃS - Sorocaba - SP,
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CDMTROLE QUÍMICO DE Sciobipalputa abi o tut a. EM TOMATE IRO ESTAQUE

ADO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Cruz, C. de A. da1 & Rocha, M. de O.2

No Campo Experimental de Avelar, Vassouras-RJ, de marco a
setembro de 1989, foram testados os inseticidas: 1) Malation
1000 CE (40 ml); 2) Fenpropathrin (100 ml); 3) Triflurmuron
(80 ml); 4) Cyfluthrin (100 ml) e 5) Abamectin 1.8 CE (100 ml),
sendo todas as dosagens utilizadas na diluição de 100 litros
d'água, utilizando-se blocos ao acaso com 4 repetições, para
controle de Scnobipatputa abi o tuta Meyrich, 1917 (Lepidoptera -
Gelechiidae), em cultura de tomateiro da cultivar Santo Anto
nio. A parcela constituiu-se de 28 plantas (1,00 m x 0,50 m).

Para tanto, os inseticidas foram aplicados semanalmente,
após o início do surgimento da praga.

A avaliação foi realizada em frutos de 10 plantas úteis de
cada parcela, durante a colheita.

Com os resultados obtidos, concluiu-se que os tratamentos
1, 2, 3, 4 e 5 mostraram eficiência no controle a i". abòotuta,
com destaque para os tratamentos 3 e 4, que tiveram eficiência
superior a 904.

1. Pesquisador M.Sc., Cntomologi ,-i, PFSAr.RO-RIO/l.f I-R.1

2. Estudante da UFSR.J.
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CONTROLE OA TRAÇA, Sctobipatpula abòoluta. (Meyrick, 1917)(LEPI-

DOPTERA-GELECHIIDAE) EM TOMATE1RO ESTAQUEADO.

Reis, P.R. & Souza, J.C. de .

A t r a ç a - d o - t o m a t e i r o é s é r i a praga de tomate iros no B r a s i l

desde 1980/1981 , atacando cau le , f o l h a s , f ru tos e p o n t e i r o s

com acentuada redução na produção. 6 considerada atualmente uma

das pragas que mais causa danos econômicos , superando mesmo em

algumas c i r c u n s t â n c i a s a broca-pequena do tomate que normalmeii

te é considerada a mais p r e j u d i c i a l ã c u l t u r a . Neste trabalho

procurou-se t e s t a r o e f e i t o de i n s e t i c i d a s de novas gerações

no contro l e do i n s e t o .

0 experimento f o i ins ta lado no município de Lavras-MG, no

delineamento experimental de blocos ao acaso com o i t o tratamen

tos e quatro r e p e t i ç õ e s . As parce las foram c o n s t i t u í d a s por

24 p l a n t a s , duas l i n h a s de 12 p l a n t a s , da c u l t i v a r 'Gigante Ka-

d ã ' , com tutotamento de bambu no s is tema de cerca cruzada, sen

do as 20 p lantas c e n t r a i s a parte ú t i l da p a r c e l a . Os i n s e t ic_i_

das e dosagens em g i . a . / 1 0 0 1 água foram Karate 50 CE ( 2 , 5 ) ,

Cartap 500 PS ( 6 0 , 0 ; 1 2 0 , 0 ) , Decis 25 CE ( 1 , 0 ) , Ambush 500 CE

( 1 0 , 0 ) , Atabron 50 CE (5 ,0 ) e Vertimec 18 CE ( 3 , 6 ) . O Cartap e

Ambush foram considerados padrões para o c o n t r o l e da t r a ç a . Fo_

ram f e i t a s s e i s p u l v e r i z a ç õ e s com i n t e r v a l o s semanais , entre

17/10/1989 e 2 3 / 1 1 / 8 9 , com gasto médio de calda i n s e t i c i d a de

750 l / h a , sendo u t i l i z a d o pulverizador cos ta l manual com capa-

cidade de 20 l i t r o s , equipado com bico t ipo cone vaz io e ponta

n9 10.

Considerando a redução de f o l í o l o s a tacados , as porcenta -

gens de contro l e em ordem decrescente fo ram:Karate 9 4 , 4 9 ; Carta

p (D2) 91 ,09 ; Vertimec 91 ,06 ; Cartap ( D l ) 8 2 , 1 5 e Ambush 79,21%.

W Eng9 Agr° MS, Pesquisador KPAMIG/CRSM - Lavras-MG.
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EFICIÊNCIA DE INSETICIDAS NO CONTROLE DE Scrobipalpula absoluta

(Meyrick, 1917) (Lepidoptera, Gelechiidae), NA CULTURA DE

TOMATE.

HAJI; F.N.P.1

A traça do tomateiro Scrobipalpula absoluta, é praga chave

da cultura do tomate no Submédio São Francisco.

Com o objetivo de avaliar a eficiência de inseticidas no

controle de S. absoluta, conduziu-se o presente trabalho na

Estação Experimental da EMBRAPA-CPATSA, em Bebedouro, Petroli

na, PE. A cultivar de tomate utilizado foi IPA 5, transplanta

do em 08.06.90, com espaçamento de 1,20 x 0,20m. O delineamen

to utilizado foi o de blocos ao acaso, com 4 repetições e par

celas de 48ma. Os tratamentos e suas respectivas dosagens do

produto comercial/100 litros de água, foram os seguintes: car

tap Br 200g; chlorfluazuron 5E iOOml; teflubenzuron 25ml; aba

meetin 18 CE 100ml; fentoato 150ml; permetrina 500 CE 50ml;

deltametrina 25 CE 50ml + melaço 5%; Bacillus thuringiensis

200g; lambdacyhalothrin 50 CE 50ml; diflubenzuron 50g + óleo

mineral 100ml; deltametrina 50 SC 25ml + melaço 5% e testemu-

nha. A amostragem foi iniciada 30 dias após o transplantio e

realizada duas vezes por semana. A aplicação dos produtos foi

baseada na amostragem de 5% de ovos, coletados em 100 folio-

los destacados por tratamento.

Os produtos mais eficientes foram: teflubenzuron (99,40%);

chlorfluazuron (98,52%); abamectin (94,78%); cartap (93,40%)

e fentoato (90,45%) .

1. Enga Agra, Drô Entomologia, EMBRAPA-CPATSA, Cx. Postal 23,

56300 - Petrolina, PE.



n> INSETICIDA c i m c n t n m u o "— * * " DE UUIU> IMGAS
HIUD A

Santos, J.P.

Atualmente há semente um inseticida piretróide registrado para uso

no controle de pragas de grãos armazenados. A inclusão de mais U B insetiçi

da para esta finalidade cria opções para o usuário e estimula a competição

no mercado sobre o preço de insunos. Portanto este trabalho foi conduzido

a partir de fonulações experimentais do cypennethrin pó e CE (Ripcord)

para o controle do Sitophilas zeamtis e da Si to troça cereaieiJa.

Neste experimento parcelas de 3 kg de milho fora» tratadas com cy-

permethrin-50 CE, sinergisado com Butóxido de Piperonila (B.P.). As pro-

porções do sinergisante para o inseticida foram 0:1; 4:1; 5:1; 10; 1 g:kg,

respectivamente. Cada formulação destas e mais o cypennethrin 5-pó foi

testada nas concentrações de 4, 5, 6, 7 e 8 ppm. Além do cypennethrin fo-

ram incluídos outros inseticidas como referência. Os tratamentos foram rea-

lizados em 3 repetições colocando-se os grãos numa sacola plástica, pul-

verizando o inseticida e misturanâo-os por 3 minutos. Os grãos após o tra-

tamento foram armazenados nos mesmos sacro plásticos e os testes de eficiên-

cia foram realizados em laboratório, de 2 em 2 meses, durante 10 meses. Pa-

ra a condução dos bioensaios une amostra de cada tratamento e repetição foi

colocada em frascos de vidro com tampa telada infestadas com 20 insetos.

Pelos resultados obtidos com o S. zeamais observa-se uma alta

eficiência do cypennethrin em todas as concentrações e combinações com B.P.,

assim como para os outros inseticidas, em relação a testemunha. Semente a

formulação cypermethrin-50 CE sem a mistura do cinergisante não foi efici-

ente. No controle da S. cereal ei Ia observou-se para o cypennethrin uma efi-

ciência entre 80 e 90% nas combinações com o sinergisante. Entre os outros

tratamentos químicos somente o Nalathion PÓ e CE tiveram baixa eficiência e

permitiram significativo desenvolvimento e emergência de traça a partir dos

grãos tratados.
1PhD - Entomologia CNPMS/EMBRAPA - CP 151, 35700 Sete Lagoas, PC.
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CONTROLE OE Sitophilum orysa* (L..17&3) (Coleoptera. Curculioni

daa) a Rkyxopmrtka dominie* (Fabr.. 17921 (Colaoptera. Bostri -

Chldaal EU ARfMZ£n GRANELEIRO.

Campos.T.B.1! Bitran.E.A.1'2! Gabara.A.B.1

COM O objetivo da controlar duas das principais pragas -

do trigo araazanado, fora» conduzidos ansalos no armazém grane-

lalro da Unldada da CEAGESP a» Tatu! - SP. no parlodo da 04.12.

89 a 20.06.90. Uai lota da trigo previamente expurgado com fosfi

na, foi dividido am parcalas que receberam os seguintes trata -

•antos: deltaawtrlna (K-Obiol 2SCE - 3.35 a 0.70 ppm). malathi-

on (flalatol 1000CE - 20 P P M ) . pirimlfos-metillco (Actellic SOU

CE-4 a B P P M ) . fanltrotion (Sunithlon 500CE-5 e 10 P P M ) . delta-

Metrlna • Malathion (0.3S • 20 P P M ) . deltaMatrina • pirimifós -

Matlllco (0.3S • 4 ppM). deltametrina • fenitrotion (0.3S • S

PPM), a testaMunha, visando a proteção do cereal arMazenado por

UM período da 180 dias. As avaliações foraM feitas aos 0. 45. -

SO, ISO a 180 dias. toMando-se amostras das parcelas armazena -

das a acondlclonando-as em frascos plásticos de tampa telada

COM 20 exemplares de S.orytae e 20 exemplares de R.dominiea por

unldada, em 3 repetições por tratamento. Na mesma época parte -

das amostras eram destinadas para análise de resíduos por croma

tografla gasosa. A eficiência dos tratamentos foi determinada -

de acordo com a Mortalidade das pragas comparativamente ã teste

munha.

Nas condições do ensaio concluiu-se que os inseticidas -

fosforados controlaram eficientemente as infestações de Z. ory-

»a« e a deltametrina foi altamente eficaz na controle úe R.domi

nica, sendo aconselhável o uso conjunto desses Inseticidas. Os

limitas de tolerância autorizados pela legislação em vigor, nâa

foram ultrapassados conforme a análise de residues.

1. Pesquisador Cientifico * Instituto Biológico - SP.

2. Bolsista do CNPq
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EFICIÊNCIA DOS INSETICIDAS METACRIPHÕS, CYPERMETRIMA E DICHLORVÕS MO CON-

TROLE DE SiAopkiluA OtJfzat (L., 1769) E RJuzopcUfct domlnica (FAU., 1792)

EM ARROZ ARMAZENADO.

Walder, J.M.M.1; Arthur, V.1; Dionisio, A.2

O objetivo desce trabalho foi avaliar a eficiência dos inseticidas

Metacriphõs, Cypermetrina e Dichlorvõs aplicados isoladamente ou em mistu-

ra, no controle de SitopkiluA otyzai e de KfU.zope.ttka domitUca em arroz.

Os inseticidas foram aplicados através de um micropulverizador, ti-

po Venturi, acoplado a uai pequeno compressor, mantendo-se a pressão constan

te. As parcelas testemunhas receberam o mesmo volume em água. Após secagem

ao ar por 24 horas os insetos foram inoculados em número de 100 por parce-

la, sendo que cada tratamento constou de 4 repetições.

Os tratamentos foram: Metacriphõs 7,5 e 10,0 ppm; Cyperaetrina 2,0

ppm • 14,0 ppm de P.B.O. e Cypermetrina 3,0 ppm • 21,0 ppm de P.B.O.; Delta

metrina 0,5 ppm; Pirimifós-metílico 7,0 ppm; Dichlorvõs 7,0 e 10,0 ppm. Cy-

permetrina 2,0 ppm • Dichlorvõs 7,0 ppm + P.B.O. 14,0 ppm; Cypermetrina 3,0

ppm * Dichlorvõs 7,0 ppm • P.B.O. 21,0 ppm; Cypermetrina 2,0 ppm • Metacri-

phõs 7,5 ppm *• P.B.O. 14 ppm; Cypermetrina 2,0 ppm • Metacriphõs 10,0

ppm • P.B.O. 14,0 ppc.

Através dos resultados obtidos calculou-se a porcentagem de eficiên-

cia em relação a testemunha utilizando-se a fórmula de Abbot. 0 Metacriphõs

nas duas dosagens aplicadas foi eficiente em 100Z no controle de 5. rtijzac

e R. dominica em até 150 dias em arroz em casca, já o Dichlorvõs foi efi-

ciente 100Z em até 30 dias e os demais tratamentos foram eficientes 10CZ no

controle de ambas as espécies de insetos até 180 dias após aplico;ao.

1/ Prof.Ass.Dr. Peso.F.ntomoloRÍa-CF.NA/USP.C.P. 96, Pirarii-aba. Bolsista (",M'c;.

2/ Cíba-Ceigy-Química S.A., Sao Paulo, SP.
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AVALIAÇÃO DE MISTURAS DE INSETIDAS ENTKE PIRETROIDE E OtGAMOFOSFORAiJO

SO CONTROLE DE Sitophilus spp (Col*optcra:Curculiaaidac) EM MILHO ARMA

ZENADO.

Braga, C.C.'; Silva, F.A.P.2; Castro, L.H.3* °««»<»«s. R.M.C.

A necessidade de utilização de misturas de inseticidas veio com a

intenção principal de aumen~ar o espectre de ação sobre o variado número

de espécies de insetos que atacam uma massa de grãos armazenados. Portanto

a realização deste trabalho torna-se oportuuo CG* O objetivo de avaliar a

eficiência do uso de misturas de inseticidas entre Deltamethrina sinergiza

da e Dichiorvos bem cor» sua persistência residual apôs 30, 60, 90, 120,

ISO e 180 dias das aplicações no controle de Sitophilus spp em milho arma-

zenado .

O trabalho foi conduzido no laboratório de grãos do CEKTREIKAR-Cen-

tro Nacional de Treinamento em Armazenagem, localizado no "campus" da Uni-

versiüade Federal deVíçosa, MK. Os insetos foram obtidos de uma criação

massal feita e* laboratório. 0 milho selecionado e preveamente expurgado /

foi subdividido em lotes de aproximadamente 2,5 kg quando então foram tra-

tados com a mistura nas dosagens: Deltamethrina sin. 0.20, 0.3S e 0.50 ppm

• Dichiorvos 4.00 e 7.00 ppm. Comparativamente foram testadas as mesmas /

dosagens em aplicação isolada. Após tratados, os grãos de m-lho foram acon

dicionados em recipientes de vidro de onde eram retiradas amostras mensais

de 50 g durante 6 wesvs. Cada amostra foi inoculada com 20 insetos adultos

não sexados de Sitnphilus spp. A eficiência dos inseticidas corrigida pela

fórmula Abbot foi avaliada com I, 2, 10, 30, 60, 90, 120, J50 e 180 dias

apôs a aplicação.

Concluiu-se que a mistura entre os princípios ativos Deltamethrina

sinergizada 0.50 ppm com Dichiorvos 4.00 ppn, foi a que apresentou melhores

resultados mostrando efeito de sinergismo com aumento significativo de ef£

ciência e persistência residual durante o período de armazenamento sobre os

insetos •'••'' -fk-';..<;• spp, praga dos grão.; armazenados.

1/ EnRenh.-iro Agrônomo / CF.NTREINAR - UFV

II Kngcnheiro Agrônomo / CtNTRF.INAR - ÜFV

}/ KnRt-nheiro Agrônomo / CENTREINAR - UFV

Ul Kngenheiro Agrícola / CIBRAZEM
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ESTUDO DA EFICIÊNCIA DE K-OIIOL 25 CE NO COHTtOLE DE Sitotroça c*r*aíella

(OLIVIER, 1S19) (LEPIDOPTERA, GELECHIIDAE) EM CHÃOS DE MILHO ARMAZENADOS.

Macul, L.F.1; Schiavon, L.M.2* Penha Bendeck, O.R.3

A traça dos cereais, S. cereal*lia, í responsável por elevadas per-

das em Milho armazenado, sendo portanto, imprescindível a proteção deste

cercai contra a referida praga.

Este trabalho teve por objetivo estudar a eficácia e ação residual

de K-Obiol 25 CE (Deltaaethrin) na preservação do ataque da referida pra-

ga em milho armazenado, nas seguintes doses: 0,35; 0,50 e 0,75 ppm (g i.

a./ton). Constaram ainda Malatol 100 CE (Malathion) a 20,0 ppm e uma tes-

temunha sem tratamento. Destinou-se para cada tratamento 4,0 kg de grãos

de milho tratados com um volume de 1500 ml de calda por tonelada. Periodi^

camente colhiam-se 5 amostras (repetições) as quais eram expostas simulea

neamente a 20 insetos adultos recém emergidos. Sessenta dias após a infes_

tação efetuavam-se as contagens de insetos emergidos (Fl).

0 ensaio foi encerrado 405 dias apôs a aplicação, sendo que no de_

correr de todas as avaliações, K-Obiol 25 CE apresentou invariavelmente

100% de eficiência. Estes resultados confirmaram a alta susceptibilidade

da traça dos cereais ao piretrõide testado. Malatol 100 CE apresentou con

trole satisfatório apenas na primeira avaliação (89,IZ), 13 dias após o

tratamento, nao oferecendo proteção adequada nas demais.

1 - Acadêmico/Universidade de Taubaté

2 - Acadêmica/Universidade de São Paulo/ESALQ

3 - EngÇ AgrV de Desenvolvimento/Quimio
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ESTUDO DE K-OBIOL 25 CE NO CONTROLE DA TRAÇA DO AMENDOIM, Corcyra cephalo-

nioa (STAINTON, 1865) (LEPIDOPTERA, PYRALIDAE) EM GRÃOS DE AMENDOIM ARMAZE

NADO.

1 2 3
Schiavon, L.M. ; Penha Bendeck, O.R. & Nakano, O.

A traça do amendoim, C. cephalonica é sem dúvida a mais importante

praga dos grãos, desta oleaginosa, armazenados. 0 elevado potencial de

danos desra praga, justificou a instalação do presente trabalho.

Com 5 tratamentos o ensaio constou de 5 repetições em blocos inte_i

ramente casualizados. Destinou-se 7 kg de grãos de amendoim para cada

tratamento, executando-se a aplicação através de pulverizador elétrico,

com um gasto de 1500 ml de calda por tonelada de grão. As avaliações, rie

alizadas a intervalos de 45 dias, consistiram na exposição simultânea

das repetições (amostras de 60 g) I ação de 25 insetos adultos, recém e-

mergidos. Após 70 dias era feita a contagem de insetos emergidos (Fl).

Os tratamentos são descritos a seguir: K-Obiol 25 CE (Deltamethrin) a

0,35; 0,50 e 0,75 ppm (g i.a./ton), Malatol 100 CE (Malathion) a 20,0

ppm e testemunha absoluta.

Concluiu-se que K-Obiol 25 CE foi eficaz no controle da traça, com

eficiências acima de 99,1% até 225 dias após a aplicação (DAA), quando

o trabalho foi encerrado. Malatol 100 CE apresentou controle satisfató-

rio aos 10 e 45 DAA com 80,3 e 86,6% de eficiência respectivamente, sen

do que nas avaliações seguintes registrou uma eficiência máxima de 43,9£.

1 - Acadêmica/Universidade de são Paulo-ESALQ

2 - Eng° Agr9 de Desenvolvímento/Químio

3 - Prof9 Titular/Depto de Entomologia/ESALQ-USP
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AÇÃO DE K-OBIOL 25 CE NO CONTROI* DE Corcyra cephalonica (STAINTON, 1865)

(LEPIDOPTERA, PYRALIDAE) EM AMÊNDOAS DE CACAU ARMAZENADAS.

Penha Bendeck, O.R. , Gonçales, R. & Nakano, O.

Dentre as pragas que atacam o cacau em pós colheita destaca-se C.

cephalonica uma traça passível de causar severos danos às amêndoas de c£

cau armazenadas.

Diante disto instalou-se um ensaio em blocos inteiramente casuali-

zados com 5 repetições para os 5 tratamentos descritos a seguir: K-Obiol

(Deltamethrin) a 0,35; 0,50 e 0,75 ppm (g i.a./ton), Malatol 100 CE (Ma-

lathion) a 20,0 ppm e testemunha absoluta. Para cada tratamento destinou

se 4 kg de amêndoas de cacau, acondicionadas em sacos de algodão. Atra-

vés de pulverizador elétrico, a aplicação obedeceu a um gasto de 1500 ml

de .alda por tonelada de amêndoas. As infestações, realizadas a cada 45

dias, consistiram na exposição em conjunto das repetições a 20 insetos a

dultos recém emergidos, por tratamento. Após 70 dias efetuava-se a conta

gem dos insetos emergidos (Fl).

Os resultados evidenciaram altas eficiências de controle para as

três doses de K-Obiol 25 CE, mantendo 100Z até 270 dias após aplicação

(DAA). Malatol 100 CE foi eficiente apenas na primeira avaliação (8 DAA)

com 100 % de eficácia, caindo para 68,6 % aos 45 DAA, e igualando-se es-

tatisticamente ã testemunha na avaliação seguinte.

1 - EngÇ Agr9 de desenvolvímento/Químío

2 - ProfÇ Titular/Depto Entomologia/F.SALQ-USP
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AÇÃO CURATIVA DO K-OBIOL 25 CE SOBRE Rhyzoperta dominica (FABR.,

1792) (COLEOPT A, BOSTRICHIDAE) EM GRÃOS DE TRIGO ARMAZENADOS.

1 1 2 3
Schroter, R.A. ; Gonçales, R. ; Perez, CA. & Nakano, 0.

0 besourinho do trigo, R. dominica tem apresentado grande expansão

nas estruturas armazenadoras de cereais no Brasil. Praga primária, ataca

os grãos tanto na fase adulta quanto larval. Por apresentar menor movimenta

çaoqueoutras espécies e pelo adulto se abrigar no interior do grão, este íns£

to é de difícil detecção em início de infestação.

0 objetivo do presente trabalho foi o de estudar a ação curativa do

K-Obiol 25 CE (Deltamethrin) no controle da referida praga, nas seguintes

doses: 0,25; 0,50; 0,75 e 1,0 ppm (g í.a./ton). Como referência usou-se

Actellic 500 CE (Pirimifós metil) a 8,0 ppm e um tratamento sem aplicação

como testemunha. Para cada tratamento destinou-se 3 kg de grãos de trigo,

executando-se aplicação através de pulverizador elétrico, com um gasto de

1500 ml/ton de grãos. Para fins de avaliação as infestações foram feitas 7

dias antes da aplicação, com 250 insetos adultos por tratamento. Após psse

período os insetos foram removidos, os grãos tratados e armazenados em sa-

cos de algodão. As avaliações foram mensais, coletando-se 5 amostras de 40

cc de grãos por tratamento, efetuando-se a contagem dos insetos adultos

emergidos das posturas iniciais.

Os resultados revelaram que as 4 doses de K-Obiol 25 CE testadas £

presentaram nível de proteção superiores a 96,2% até o final do ensaio, 390

dias após a aplicação (DAA). Acetllic 500 CE depois da testemunha foi o tr£

tamento que maior população de insetos apresentou, registrando uma media

de 0,8 insetos por parcelas aos 60 DAA; 1,8 aos 90 DAA. Após este período

observou-áe uma estabilização na população (inclusive na testemunha), prov£

velmente devido ao início do inverno, pelas temperaturas mais baixas. A pa£

tir de setembro a população nos dois tratamentos voltou a crescer, caindo a

proteção de Actellic 500 CE a níveis abaixo de 80%.

1 - Eng9 Agr9/Desenvolvimento/Quimio

2 - F,ng9 Agr°-M.S. /Desenvolvimento Arnércia Latina/Roussel Uclaf

3 - ProfÇ Titular/Depto Emtomologia/ESALQ-USP
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KFEI TO DF. K-OBIOL 2P NO CONTROLE DE Rhuzopertha dominioa (FABR. 1792)

(COLEOPTERA, BOSTRICHIDAE) EM GRÃOS DE TRIGO ARMAZENADOS.

1 2 3
Penha Bendeck, O.R. ; Macul, L.F. & Nakano, O.

Vem se observando nos últimos anos uma vigorosa expansão do besou-

rinho do trigo, R. dcminica, praga primária que apresenta a particularidíi

de de, tanto o adulto como as formas imaturas abrigarem-se no interior

dos grãos, o que dificulta a visualização io inseto, nao sendo raro o re-

gistro de perdas elevadas devido a nao detecção desta praga em início de

infestação.

0 objetivo do presente trabalho foi o de estudar a ação de K-Obiol

2 P no controle da praga citada. 0 produto apresenta formulação pó, de

forma que foi polvilhado diretamente sobre a massa de grãos, nas seguin-

tes doses: 0,35; 0,50 e 0,75 ppm (g i.a./ton). 0 padrão utilizado foi

Shellgran 20 PS a 20,0 ppm, mantendo-se ainda, uma testemunha absoluta.

Para cada tratamento foram destinado:, 4 kg de trigo, de forma que a cada

avaliação, 5 amostras de 50 g eram coletadas e infestadas com 20 insetos

adultos. Após 15 dias de permanência em contato com a massa de grãos, e-

fetuava-se a contagem de insetos vivos e mortos.

Os resultados revelaram que as três doses de K-Obiol testadas apre_

sentaram altas eficiencias ate o final do ensaio, 375 dias apôs a aplica

çao (DAA). Shellgran 20 PS mostrou-se eficaz até a terceira avaliação

aos 75 DAA com 90,62! de eficiência, definindo, a partir de então, baixos

níveis de controle sobre a praga em estudo.

1 - KngV Agr9 de Desenvolvimento/Quimio

2 - Acadêmico/Universidade de Taubate

3 - Prof? Ti tuinr/Dipto F.ntomologia/ESALQ-USP
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ENSAIO VISANDO O CONTROLE DE ^itrtrrja ?:r<-i \••'! :.u (OI.IVIER, '.lil

TERÁ, GELECHIIDAE) EM GRÃOS ARMAZENADOS DE ARROZ EM PALHA.

1 1 i
Gonçales, R. ; Penha Bendeck, O.R. S Nakano, O.'

Dentre os insetos que atacam os cereais armazenados, a traça, 3.

aevealella, ocupa lugar de destaque como praga primária. 0 presente tra-

balho objetivou verificar os níveis de proteção de diferentes doses de

K-Obiol 25 CE (Deltamethrin) para grãos armazenados de arroz em palha

contra a referida praga.

0 ensaio constou de 5 tratamentos e 5 repetições, descritos a se-

guir: K-Obiol 25 CE a 0,35; 0,50 e 0,75 g i.a./ton (ppm), Malatol 100 CE

(Malathion) a 20,0 ppm e testemunha. A aplicação foi executada corr: pul-

verizador elétrico com gasto de 1500 ml por tonelada. As avaliações cons

taram da exposição em conjunto das 5 amostras de 50g dos diferentes tra-

tamentos, I ação de 20 insetos recém emergidos (adultos de 1 dia). Após

60 dias efetuava-se a contagem de insetos emergidos (Fl).

Os resultados permitiram concluir que K-Obiol 25 CE nas três do-

ses testadas, apresentou altos níveis de eficiência ate 360 dia.s apôs o

tratamento, quando o trabalho foi encerrado. Destacaram-se, entretanto,

as doses mais altas. Malatol 100 CE nao foi eficiente na dose testadn.

1 - Eng? Agr° de Desenvolvimento/Quimio

2 - Prof? Titular/Depto Entomologia/ESALQ-USP
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CONTROLE DE Zabrotes subfascriatus (BOH.,1833) E Acanthoscelides obtectus

(SAY, 1831) (COLEOPTERA, BRÜCHIDAE) EM GRÃOS DE CAUPI ARMAZENADOS.

Almeida, T.O.M.de ; Leonel Junior, F.L. ft Nakano, 0.

Os danos causados por Cais «ragas são bastante severos. 0 ataque ocorre

nos cotilédones, onde as larvas abrem galerias, podendo os grãos ficarem

impróprios para o consumo.

0 objetivo deste trabalho foi estudar a eficiência do K-Obiol 2 P(De_l_

tamechrin) no coturole das referidas pragas. 0 produto apresenta formulação

pó, de forma qu.: foi polvilhado diretamente sobre a massa dos grãos. nas

seguintes doses: 0,50; 0,75 e 1,00 ppm (g i.a./ton). 0 padrão ucitizado foi

Shellgrar» 20 PS (Malathion) a 20,0 ppm, mantendo-se ainda uma testemunha ab

solut.-. Cada tratamento constou de 5 Vg de caupi, sendo que as avaliações £

rair feitas a cada A5 dias, infcstando-se 80 insetos adultos para 250 g de

grão. Após 15 dias de permanência os insetos eram retirados e os grãos sepa

rados em 5 potes de vidro (50 g) onde ao final de 60 dias efetuavam-se a

contagem de insetos emergidos (Fl).

Os resultados evidenciaram que para 2. subfascíatus as doses maiores

de K-Obiol 2 P apresentaram índice de proteção, até 153 dias da aplicação

(DAA), superiores a 86,9 e 100X respectivamente para 0.75 e 1,00 ppm; SheH

gran 20 PS apresentou índice de proteção acima de 94,4Z e a menor dose do

K-Obiol 64,3Z. Para A. obtectus, K-Obiol 2 P foi eficaz nas três doses tes-

tadas» com índice de proteção de 100% até 153 DAA. 0 mesmo verificou-se

com She11gran 20 PS, apresentando índice de 97,32 no mesmo período.

1 - Eng° Agr9/Desenvolvíniento/Químío

2 - Prof9 Titular/Depto Entomologia/ESALQ-USP
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O Uso de Cinnamomo (Melia azedarach) como um Método de

Controle Natural do Caruncho do Feijão Acanthoceiides obtec

tus.

Pratissoli, D.x; Peixoto, C.L.H.

I'tiiizou-se para este trabalho uma amostra de 100 gramas de

feijão do grupo mulatinho, sendo introduzido em cada amostra

10 carunchos recém eclodidos. Como tratamento foram usados em

cada amostra partes da planta, tais como : frutos maduros com

casca Cr. frutos); frutos maduros sem casca (5 frutos); casca

(I5g); resina (3ml/l5ml água, utilizando-se 1 ml da solução);

folhas (5 folíolos); seiva (15g/5Oml água, utilizando-se lml

da solução), tendo duas repetições por amostra. As avaliações

foram feitas aos 60, l?0, 180 e ?40 dias, quando determinou-se

a corcentagem de germinação, a perda de peso e o desenvoivimen

to da população de caruncho. Os resultados mostraram que a por

oentagem de germinação nas amostras com frutos sem casca foi

significativamente Tiaior que nos dr-.is tratamentos, sendo no

geral seguido pela resina, folha, seiva, casca, frut.c com cas

ea e testemunha, estn última apresentou os menores valores. Po_

réra, quando se variou o tempo a porcentagem de germinação foi

significativamente maior aos t;0 dias decrescendo aos 120, 130

e 240 diis p.-tm t.odos os tratamentos. Na variável pprda de pe_

so não houve significância entre os tratamentos, porém na va_

ripiç'ão do ter..po houve uma queda significativa entre oO, 120 ,

^ 0 e ?40 dias. 0 desenvolvimento d', população foi sig.iificati_

varnenf-.p ".enor aos -.0 dias, não hwvendo diferença significativa

:io rest-i;i'.n Aos dias bem corro entre os tratamentos.

d. *: J - f * - - - cT- P i r . i : 1 i i- n d o i r i i .•">•;..> 'i' - ' o - •!•'.TI-?.'.',-



s:; • :v- :<-oh:o!. i p , DELTAMETHRIN, NO CONTROLE DE ÂCJJ^Í-^OÍ.WÍIÍJS cbu^tus

'SAY, 18 3.) (COl.EOPTERA. BRl'CHIDAE) , EM GRÃOS DE FEIJÃO ARMAZENADOS.

I 1 2
Srhivtcr, R.A. ; Pen'.a Bindeek, O.R. & Nakano, O.

Dentrv i>s insetos que atacara o feijão destaca-se o caruncho A. ob te atue

que causa grandes prejuízos a nível de armazenamento, afetando qualitativa e

quantitativamente o produto armazenado. Diante disto, o presente trabalho ob

jetivou o estudo da ação do K-Obiol 2 P no controle da referida praga. 0 pol

viIhamep.to foi realizado diretamente sobre a massa de grãos, nas seguintes

doses: 0,35; 0,50 e 0.75 ppm (g i.a./ton). 0 padrão utilizado foi o Sutnigran

20 P \ Fenitrothion) .-; 7,50 pprn, mantendo-se ainda uma testemunha absoluta.

Para cada tratamento foram destinados 7 kg de feijão (var. carioca), sendo

q;íc a primeira infestarão teve início aos 3 dias ppos a aplicação e periodi

canvnte a cada ^5 dias. Cada repetição (amostra de 80 g de grãos) foi infes-

tada con: 12 insetos adultos (com 2 dias de emergência) que apôs 15 dias de

perT.aner.i ia eram removidos. Após 60 dias efetuou-se a contagem dos insetos e_

me r>;idas ÍFi).

De acordo com os resultados, observou-se alta susceptibilidade do inse

to às cies doses de K-Obiol 2 P, mantendo índices de proteção de 100% ate o

encerramento úc ensaio, 270 dias após a íplicaçao (DAA). Sumigran 20 P apre-

sentou aos 180 DAA 84,5,^ de eficiência, com uma emergência de 32,4 insetos

por repetirão em media. Ka avaliação seguinte registrou 28,7% de eficácia.

.•í/,': A/.rV /Desenvoi v i mento/Químio

' r e i : Ti i ' i l . i r / D c p i o Knt orno I n^í n/KSAI.Q-USP
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EFEITO DE K-OBIOL 2 P, NO CONTROLE DE .":: ívtf..- rubfacc-i :m.- (BOH, 1833) (CO

LEOPTERA, BRUCH1DAE) EM GRÃOS DE FEIJÃO ARMAZENADOS.

1 1 2
Almeida, T.O.M. ; Leonel Junior, F.L. & Nakano, O.

Dentre as pragas que atacam o feijão destaca-se Z. i>ubfíisi?~':7t~is, cã-

runcho cosmopolita, que causa grandes prejuízos ao feijão armazenado. Ata-

cam os cotiledones, onde abrem galerias, podendo destruí-los completamente.

Assim, visando o controle da referida praga, instalou-se um experi-

mento em blocos inteiramente casualizados com 5 repetições e 5 tratamentos

no Departamento de Entomologia da Escola Superior de Agricultura Luiz de

Queiroz, descritas a seguir: K-Obiol 2 P (deltamethrin) a 0,35; 0,50 e

0,75 ppm (g i.a./ton), Sumigran 20 P (Fenitrothion) a 7,50 ppm e Testemu-

nha absoluta. Para cada tratamento destinou-se 7 kg de grãos de feijão(va-

riedade carioca) armazenados em sacos de algodão. A aplicação foi efetuada

através de polvilhamento manual e posterior incoporaçao a massa de grãos.

As avaliações consistiram na coleta de amostras de 80 g de grãos por repe-

tição em frascos de vidro, sendo cada uma delas infestada com 12 insetos a

dultos recém emergidos. Apôs 15 dias estes insetos eram removidos e ao fi-

nal de 60 dias apôs a infestação efetuava-se a contagem de insetos emergi-

dos (Fl). 0 processo de avaliação foi repetido a cada 45 dias até o final

do ensaio, 220 dias apôs o tratamento.

Os resultados demonstraram altas eficiencias de controle para ;is

três doses K-Obiol 2 P, mantendo índices de proteção superiores n 88,3"

até 22C dias após aplicação (DAT). Sumigran 20 P foi eficiente até 90 DAT

com 96,7%. Nas avaliações subsequentes registrou 44,IZ de eficiência, igun

lando-se estatisticamente à testemunha nas avaliações seguintes.

1- Eng9 Agr°/Desenvolvimento/Quimio

2- Prof9 Titular/Depto Entomologia/ESALQ-USP
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CONTROLE QUÍMICO DO ACARO DA LEPROSE Brevipalpus phoenieis EM POMAR DE CI-

TROS EM PRESIDENTE PRUDENTE - SP.

Sato, M.E. ; Raga. A.1; Ceravolo, L.C.2 * Rossi, A.C.3

0 trabalho foi conduzido na Estação Experimental do Instituto Biol£

gico em Presidente Prudente, SP., em citros da cultivar Pera Rio com 7

anos de idade, medianamente enfolhado. Foram testados os seguintes produ -

tos (g.i.a./100 litros de água): azociclotin 250 PM (25,0) quinometionato

70 WP (35,0), bifentrin 100 CE (2,0), bromopropílato 500 CE (32,5) e creo-

lina (28).

Empregou-se o deiineamento inteiramente casualizado, coto 5 repeti -

eras, sendo cada parcela constituída de 03 plantas. A pulverização foi rea

lizada no dia 25.05.90 com um pulverizador costal motorizado. Foram efetua

das avaliações prévia, 07, 14, 41, 49 e 60 dias após a pulverização (d.a.

p.) contando-se em 10 frutos marcados da planta central, o número de B.

phoenieis e de ãcaros predadores presentes, na área que vai do pedúnculo

até o extremo oposto do fruto, observados através de uma lupa de campo vi-

sual de 1 cm2. A análise estatística, através dos testes de F e Tukey, mos

trou que todos os produtos, menos a creolina, foram eficientes, apresentan

do pelo menos 97,62% de eficiência aos 60 d.a.p. A população de ácaros

predadores esteve em níveis baixos, o que impossibilitou conclusões.

EngÇ AgrÇ-Pesquisador Ciencífico-Instituro Biolófcico-CF 7119-01051-S.Paulo

Eng9 Agr9-Pesquísador Científico-lnstituto BÍOIÕRÍCO-CP 7119-01051-P.Prud.

EngÇ Agr9-Fundecitros.
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AÇÃO ACARICIDA DO QUINOMETIONATO (MORESTAN) EM DIVERSAS FORMULAÇÕES NO C «

TROLE DO ÃCARO DA LEPROSE Sutv-Lpatpuò pkotiUcÀA EM CITROS.

Oliveira, M.L. de1 • Oliveira, C.A.L. de2

O ensaio foi instalado ea pomar da variedade Pera Natal, coa 25 anos

de idade, localizado no Sítio São José, Município de Taiúva-SP. Adotou-se o

delineaaento estatístico de blocos casualizados onde 9 tratamentos fora* re

petidos 4 vexes. Cada parcela experiaental constou de 3 plantas, sendo con

siderada coao útil a planta central, para efeito de amostragem e aplicação

dos produtos. Foras estabelecidos os seguintes tratamentos, cujas dosagens

estão expressas em g ou ai p.c./100 litros de água: Morestan PM 700 ã 54,

50 e 43 g; Morestan PM 250 ã 150 e 120 g; Morestan SC 500 ã 75 e 60; Fero

pai PM 250 a 100 g e Testeaunha. A aplicação foi realizada ea 28/05/90, ea

pregando-se ua pulverizador motorizado tipo pistola, dotado de bido D6, re

guiado a uaa pressão de 300 kg/ca , gastando-se 18 litros da calda por plan

ta. Foraa realizados vários levantamentos da população do ãcaro, ua antes

e os demais a 8, 16, 30, 45 e 71 dias após a aplicação dos produtos. Ao aca

so, ao redor da copa das plantas, por parcela, foram coletados 10 frutos

com sintomas de verrugose. Os frutos amostrados foram acondicionados separa

damente em sacos de papel e ea laboratório foram submetidos ã aãquina de

varredura para a retirada dos ãcaros. Os ãcaros recolhidos pelo aparelho fo

ram contados com auxílio de um microscópio estereoscópico. 0a análise dos

dados levantados até 71 dias da aplicação, extraiu-se as seguintes conclu

soes: o Morestan (quinomecionato) nas formulações PM 700, PM 250 e SC 500

e nas dosagens testadas comportou-se de modo semelhante mostrando-se alta

mente eficiente no controle do ãcaro da leprose. Resultado semelhante foi

conseguido com o Peropal 250 PM (azocyclotin).

\J Acadêmico de Agronomia - UNIMAR - SP.

2/ Professor Dr. Ao Depto. de Defesa Fitossanítãria - FCAVJ/tINESP.
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CONTROLE DO ÁCARO RAJAOO (TetranyclMis urticae Koch, 1836) (Acarí,

Tetranychidae) EM MORANGUEIRO.

Fornazier, M.,).1; Piffer, R.1; Dessaune Filho. M.1 ft Ferreira, L.2

Com o objetivo de verificar a ação do Vertimec 18 CE, em varias doses no

combate ao acaro rajado, que vem causando sérios prejuízos às lavouras

de morangueiro na região serrana Centro-Sul do Estado do Espirito Santo,

foram conduzidos três experimentos no periodo de 03/01 a 26/02/90 em três

propriedades agricolas no distrito de Pedra Azul, município de Domingos

Martins. Os experimentos foram instalados em blocos ao acaso, com quatro,

repetições, sendo que dois continham oito tratamentos e o outro sete. Ca

da parcela constou de uma área de 3m , sendo utilizados como bordadura

O,25m de caJa lado e 0,5m das extremidades. 0 volume de calda gasto na

pulverização foi de 1.250*/ha. Em um dos tratamentos, utilizou-se a adî

ção de antiespumante (25m€/200í) na dose de 50m€ de Vertimec 18 CE/100*.

Os resultados obtidos mostraram que todas as doses de Vertimec 18 CE utî

lizadas (50, 75, 100 e 125m€/100€) foram eficientes no controle do ácaro

rajado em morangueiro, com destaque para as doses de 100 e 125mf/100€, su

periores aos padrões Omite 720 CE BR (50m*/100í) e Ortho-Naled 860

(100ml/100?). A adição de antiespumante não alterou significativamente a

eficiência do Vertimec 18 CE, sendo que em um dos experimentos essa efi

ciência foi aumentada em relação à mesma dose sem antiespumante.

1 EMCAPA/Estaçáo Experimental Mendes da Fonseca - BR 262, km 94. 29375-

Venda Nova do Imigrante-ES.

2 Merck, Sharp % Dhome. 01451 - São Paulo-SP.
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Cardoso. n.A.C. j Swart. M.1; Pazini. fi.R.*; Ciniglic Net.-. -.';

Mangel. R.C. S Wariconi, F.A.!">.

G canpc experimental foi instalado 9^ Ler*. 3F, inpf-rr^T.e r ? t i r

aigodoeira. "slir.ea^sr-.tc e~ tlocos ac acasc. Ccns-.a-.-c» -e " r a A~^".' ~. r,.

cofr. 4 repet i i c e s . CaJa p s r r e l a r epe t i - ao ; ^e^ia I'J"."". -" .". erií-iç.^" :e ?

i iza^a ccs pulverizadores c c s t a i s . TGt-r i^^aos. Tra*i~-e-ít;:-3: A" test í-únf-a;

Z; s r c p s r g i t s ' " f i t e 7ZJ Ci 3 ^ - . l . J r ; g ; ; ! zil-jrRr-^'e '~j~ '•?: z~,.,^2 .•-,

"s q-jaiti-SíGes ' e r a ce parer . tesis sac 2s ! - • i-rj. ".I-JJ: .V_ . •- -.. •'i-.r-1

apos 0 3 , C5, 12. 1c e 2i -"ias da í o i i c s ç í c . f. *i .?is"~i ; a : -5"? .' :i"í^, T

• ' 7 6 . I í ! . Aos 16 e 21 d i a ? trvies não _ii-"9rir3~ r!a r e D f e ~ : j " " i .

ir.FVf'ir >rir ,)i-
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AVALIAÇÃO DE ACARICIDAS NO CONTROLE DE Panonychu» ulml (KOCH, 1836) (ACARI:

TETRANYCHIDAE) NA CULTURA DA MACIEIRA (cv. Fuji): II ciclo 1989/90.

Humcres, E.1; Ribeiro, L. C.1

Com o objetivo de avaliar acaricidas visando o controle de P_̂  ulai.

foi conduzido um experimento nua poatar comercial, utilizando planta* de ma

cieira da cultivar Fuji. Foram coletadas, U M vez por semana, em cada parce

Ia experimental, usa amostra de 10 folhas por planta para a contagem das

formas jovens, machos e fêmeas adultos durante toda a safra.

As dosagens dos tratamentos estão expressas ea ai ou g de produto

comercial/100 1 água, os quais foram: DANIMEN 10 FW (fcnpropatbrin) 150 ai;

DAHIHEN 300 CE (Fenpropathrin) S0 ai; IHAROL (Óleo aineral) 2,6 1; PARTNER

500 SC (100 ai); PEROPAL 2SC PM (Azociclotin) ISO g; CASCADE 100 CE (Flufe-

noxuron) 100 ai e 75 ai; TORQUE 500 SC (Oxido de fenbutacin) 100 al;H0E 555

50 FW (Feapyroxiaate) 15 ai; ACARISTOP 500 SC + OMITE 720 CE (Clofentezina

-I- Propargite) 50 ai + 100 ai; DESTAC 200 CE (Aaitraz) 200 ai; NEORON 500 CE

(Broaopropylate) 75 ai; POLO 500 PM (CCA 106630) 60 g; VERTIMEC 18 CE +

ACRICOL (Abaaectin + Óleo aineral) 30 ai -f 1.2 1; e uaa testeaunha.

Conclui-se que os tratamentos ACARISTOP 500 SC (50 ai) + OMITE

720 CE (100 ai), e CASCADE 100 CE (100 ai) foraa os mais eficientes, aanten

do a população de P^ ulai sob o nível de controle coa uaa única pulveriza-

ção por 117 e 84 dias respectivaaente. Sucede o CASCADE 100 CE (75 ai), que

eabora cenha sido pulverizado ea duas ocasiões, aanteve a população sob o

nível de controle por 90 dias após a segunda pulverização. Os tratamentos,

ea ordea decrescente, PARTNER 500 SC (100 *1), VERTIMEC 18 CE (30 ai) +

ACRICOL (1.2 1), DESTAC 200 CE (200 ai), DANIMEN 10 FW, DANIMEN 300 CE

(50 ai) e PEROPAL 250 PM (150 g) diferenciaraa-se principalaente no número

aenor de dias coa a população de P^ ulai sob o nível de controle (70-52

dias) ea relação aos anteriores, poréa, dentro de suas características, re-

coaendáveis no controle do P. ulai ea aacieira.

1/ M.Sc. Entoaologia.Estação Experiaental de São Joaquia, Caixa Postal D-9,

88600 - São Joaquia - S.C.



AVALIAÇÃO DE ACARICIDAS NO CONTROLE DE Panonychus ulmi (Koch, 1836) (Acari:

Tetranychidae) NA CULTURA DA MACIEIRA (cv. Fuji): I. Ciclo 1988/89.

Humeres, E.1; Ribeiro, L. G.1

Com o objetivo de avaliar acaricidas visando o controle de £.

ulmi, foi conduzido ion experimento num pomar comercial, utilizando plantas

de macieira da cultivar Fuji. Foram coletadas, uma vez por semana, em cada

parcela experimental, 2 amostras de 10 folhas poi planta para a contagem

das formas jovens, machos e fêmeas adultas durante toda a safra. Para os

acaricidas reguladores de crescimento, a pulverização foi realizada quando

o número médio de formas jovens/folha foi superior a 8 e para os acaricidas

convencionais quando o número médio de fêmeas adultas foi superior a 6.

As dosagens dos tratamentos estão expressas em ml ou g de produto

comercial/100 1 de água, os quais foram: OMITE 720 CE BR (Propargite) 100

ml; OMITE 300 PM (Propargite) 250 g; SIPCATIN 500 SC (Cyhexatin) 50 e 35 ml;

ACARISTOP 500 SC (Clofentezina) AO ml (pulverizado no início da brotação);

ACARISTOP 500 SC (Clofentezina) 40 ml; CASCADE 50 CE (Flufenoxuron) 200 e

130 ml; VERTIMEC 18 CE (Abamectin) 60 e AO ml; TORQUE 500 SC (Oxido de fen-

butatin) 100 ml; PEROPAL 250 PM (Azociclotin) 120 g; PANOCON (Fentiocarb)

200 ml; DESTAC 200 CE )Amitraz) 200 ml, e uma testemunha (sem aplicação).

Conclui-se que ã exceção dos tratamentos VERTIMEC 18 CE (40 e 60

ml) e PANOCON (200 ml), os outros tratamentos foram eficientes no controle

do ácaro . Destacaram-se pelo número máximo de dias com a população de áca-

ros abaixo do nível de controle e número de pulverizações efetuadas os tra

tamentos CASCADE 50 CE (200 ml) com 138 dias e uma única pulverização;

DESTAC 200 CE (200 ml) com 134 dias e ACARISTOP 500 SC (40 ml, pulverizado

no início da brotação) com 133 dias, ambos com duas pulverizações; CASCADE

50 CE (130 ml) com 126 dias e ACARISTOP 500 SC (40 ml) com 112 dias, ambos

com três pulverizações.

1/ M.Sc. Entomologia, Estação Experimental de São Joaquim, EMPASC, Cx. P.

D-9, 88600, São Joaquim (SC).
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AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO INSETICIDA ABAMECTIN NO CONTROLE DE

Sitophilus spp (Coleoptera: Curculionidae) EM MILHO ARMAZENADO

Guedes, R.N.C.1; Braga, G.C2 & Silva, F.A.P.

Com a intensão de investigar novos produtos como alternativas para

os problemas de perdas causadas por insetos pragas de grãos armazenados,

julgou-se oportuno a realização deste trabalho com o seguinte objetivo:

Avaliar comparativamente a eficiência do princípio ativo ABAMECTIN (inset^

cida de origem natural) frente a outros inseticidas, bem como sua persis-

tência residual durante 30, 60, 90, 120, 150 e 180 dias após a aplicação

no controle de Sitophilus spp em milho armazenado.

0 trabalho foi conduzido no Laboratório de Grãos do CENTREINAR-Ceii

tro Nacional de Treinamento em Armazenagem, localizado no "campus" da Uni-

versidade Federal de Viçosa, MG. Os insetos foram obtidos de uma criação

massal feita em laboratório. 0 milho selecionado e previamente expurgado

foi subdividido em lotes de aproximadamente 2,5 kg quando então foram tra-

tados com Abamectin nas dosagens: 0,50; 0,75; 1,00; 2,00; 3,00; A,00; 5,00;

6,00; 8,00 e 10,00 ppm. Comparativamente foram testados outros três produ-

tos: Fenitrothion 6,00 ppm; Pirimiphos Methyl 6,00 ppm e Deltamethrina si-

nergizada 0,43 ppm. Após tratados, os grãos de milho foram acondicionados

em recipientes de vidro de onde eram retiradas amostras mensais de 30 g dû

rante 6 meses. Cada amostra foi inoculada com 20 insetos adultos de Sito-

philus spp não sexados. A eficiência dos inseticidas corrigidas pela fórrau

la Abbot foram avaliadas com 1, 2, 10, 30, 60, 90, 120, 150 e i80dias após

a aplicação.

Os resultados mostraram que a dosagem de 3,0 ppm do princípio ativo

Abamectin representou a mínima dosagem efetivamente eficiente comparando-

se com as outras dosagens utilizadas e também foi igualmente eficiente ao

inseticida Pirimiphos Methyl cujo resultado apresentou superioridade, dos

três utilizados como comparativo.

]_l Engenheiro Agrônomo/Estudante de Mestrado - UFV

2/ Engenheiro Agrônon.̂ / CF.NTKEINAR - UFV

3_/ Engenheiro Agrônomo/Pesquisador do CENTREINAR - UFV
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CARACTERIZAÇÃO DO USO DE AGROTÕXICOS EM AREAS DE PEQUENA PRODUÇÃO NO

MUNICÍPIO DE COARI, AMAZONAS.

LIMA, H.N.1; NODA, S.N.2 & Silva, N.M. da2

A escassez de informações sobre uso de agrotóxicos e sua importância

para toda a população de pequenos produtores rurais do Estado do Amazonas,

motivou a consecução do presente trabalho.

0 método utilizado foi o de estudo de caso. Este método escolhido

tendo em vista as possibilidades de reconstrução e de compreensão total dos

fenômenos estudados. A área de estudo compreendeu duas localidades do Mu-

nicípio de Coari, AM, sendo uma de ecossistema de terra firme (Saubinha) e

uma de ecossistema de várzea (Vila Floresta). A população estudada compõe-

se de produtores rurais e suas famílias, aue têm como atividade econômica

básica a agricultura.

Da análise dos resultados obtidos no estudo, concluiu-se que os pro-

dutores da comunidade de Saubinha (terra firme) utilizam algum tipo de agro-

tóxico, que pode ser do tipo orgânico sintético ou botânico, nao havendo uti

lização de agrotóxico do tipo inorgânico. Os produtores desta comunidade 11-

tilizam o dodecacloro (Mirex) na forma de isca granulada, para o controle

de saúva e o extrato de timbó, a partir de maceraçao de suas raízes, enquan

to que os produtores da comunidade de Vila Floresta (várzea) nao utilizam

agrotóxicos, embora tenham problemas de pragas em suas lavouras. 0 rustn

desses orodutos constitui—se num dos principais fatores limítantes ao seu

uso.

EngP Agr9 graduando em Agronomia-FCA-FUA/Manaus, AM.
2
Prof, do Depto. de Ciências Fund, e Desenv. Agríc./FCA/Manaus, AM.
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INSETOS ASSOCIADOS A FRUTIFICAÇÕES DE ESSÊNCIAS FLORESTAIS DA CAATINGA

1 "• 3 A
I r i i t a s , M. r i : Cunha, L.M.C; M a t o s , V .P . S A l v e s , J . E .

O trabalho foi conduzado no Laboratório de Entomologia Flores ta l

da Universidade Federal da Paraíba - Campus VII.

A coleta de frutos e sementes foi fe i ta ao acaso, em essências

florestais da caatinga.

Procedeu-se a identificação das principais famílias de insetos e

os danos causados por eles.

As essências florestais dr.ni ficadas foram: Ploiop-i-i j Utifatíft C.f

Manna sp , Adenaatheia Maciczaipa.,Poppirhia ptociia, Pithzcolobium sp,

(Legurainosa: Mimosóideae); Tama i< nduii -indica,NU tnoi? caeoatpiniaz^oixia (Le-

guminosa:caesalpinioideae);Qnelina aKbcn.na (Verbenaceae);Cafamui indicuà,

CvfatiTua sp (Leguminosa:Papilionidae) e Ziziphui juazeiic (Raminaceae).

A maioria das espécies sao danificadas por insetos pertencentes

a família Bruchidae P pragas secundarias (Tenebrionidae). Sendo que A.

macIcca'ipa é atacada por um Curculionide" um Pyralideo.

Os danos se caracterizam pelo hroqueamento das sementes e o con-

sumo interno das sementes e polpa dos frutos-

! . !'mfa Assisti-nte I l'FPB/DKF-58.70O. Patos-PB

2. Prol'.' Assistente I I I ITPB/DEF -58.700. Patos-PB

i. 1'roi"'' Wy.rto 11 UFPB/DEF- 58.700. Patcs - PB

nftV Florestei e Bols is 'a de Aperfeiçoamento BIOAGRO/UFV- Viçosa - MG
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LEVANTAMENTO E FLUTUAÇÃO DE LEPIDOPTEROS ASSOCIADOS A EUCALIPTOCÜLTÜRA: IX-

REGIÃO DE GUANHÃES, MINAS GERAIS, JUNHO DE 1989 A MAIO DE 19901.

AMARAL, F.A.F.2; ZANUNCIO, J.C.3; CAPITANI, L.R.* & ZANUNCIO, T.V.5.

Durante um período de doze meses estudou-se os lepidópteros que ocorre-

ram associados aos plantios de eucalipto, localizado no município de Gua-

nhães - M.G. Neste estudo, foram utilizadas cinco armadilhas luminosas (IN-

TRAL-012), que eram ligados, quinzenalmente, em pontos específicos e repre-

sentativos dos plantios. Os insetos capturados foram acondicionados em man-

tas entomolõgicas e enviados para o laboratório de Entomologia Florestal da

Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, onde se procedeu a triagem, ca

talogjção e montagem dos mesmos.

Foram coletados 476 (quatrocentas e setenta e seis) espécies de Lepidop-

tera, dos quais 10 (dez) foram identificadas como pragas primárias do euca-

lipto e 24 (vinte e quatro) como pragas secundárias. As pragas primárias

mostraram a seguinte ordem decrescente de indivíduos coletados: Glena spx e

Glena sp2 (Geometridae);Sarslna violascens (Lymantriidae); Thyrinteina

arnobla e Sabulodes caberata (Geometridae); Eupseudosoma aberrans e E.involuta

(Arctiidae); Oxrdia vesulla (Geometridae); Blera varana e Blera sp (Noto-

dontidae).

Das espécies consideradas pragas secundárias do eucalipto, as abaixo fo-

ram os que mais se destacaram em ordem decrescente de indivíduos coletados:

Eacles laperialis magnífica (Adelocephalidae); Cosmosoaa hanga (Amati-

dae); Automeris lllustris (Saturniidae); Idalus sp (Agaristidae); Hylesia

sp e Hyperchirla Incisa (Saturniidae).

Para os insetos coletados e identificados, foram elaborados tabelas que

mostram as suas respectivas flutuações populacionais durante o período de

junho de 1989 a maio de 1990.

1. Pesquisa financiada pelo CNPq e Cenibra Florestal/SrF

2- Engenheiro Florestal - Bolsista de Aperf. do CNPq - Viçosa - MG

3. Prof. Adjunto IV - DBA-UFV - Bolsista do CNPq - Viçosa - MG

4. CENIBRA FLORESTAL S.,\ - Ipatinga - MG

5. Aluno de Pós-Graduaçâo em Entomologia/UFV - Viçosa - MG



INSETOS COMO REGULADORES DA PRODUTIVIDADE PRIMARIA EM Eucalyptus grandis

HILL EXMAIDEN (MYRTACEAE)

FREITAS, S.1

Para estudar o efeito da ação do inseto folivoros em árvores de eucalip

tos, foi realizado um experimento em plantio comercial de Eucalyptus gran_

dis de 2 anos de propriedade de Chamflora no município de Mogi Guaçü,SP. 0

ensaio constou de blocos de 20 árvores com os seguintes tratamentos: 1/4 ;

2/4, 3/4, 4/4 e sem desfolhamento.

O desfolhamento artificial foi realizado manualmente no sentido longi

tudinal da copa. Para conhecimento da área foliar extraída, todas as folhas

retiradas foram contadas e através do conhecimento da área de uma folha foi

calculada a área total. A área de uma folha foi obtida através de uma anros_

tra de 10 folhas retiradas de cada tratamento e medida em aparelho eletrô

nico. Foram escolhidas duas épocas do ano para a instalação . Uma parte foi

instalada em julho e outra em fevereiro, caracterizado assim situações di

ferentes de estresse hídrico da planta.

Ao final de um ano obteve-se como resultado que árvores desfolhadas

acima de 2/4 (em julho e fevereiro) apresentaram curvas de crescimento bas_

tante diferentes daquelas nao desfolhadas, mostrando assim que a produt_i_

vidade primária foi afetada. Ficou evidenciada grande variação, em relação

ã testemunha, no crescimento em diâmetro e alguma variação na altura.

1/Professor Assistente Doutor Dept. Entomologia e Nematologia-FCAV/UNESP

14870 - .laboticabal - SP.
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OCORRÊNCIA DE PoekiIlopterá phalaenoides (L., 1758) (HOMOPTERA: FLATIDAE)

EM VIÇOSA, MG.

Freire, J.A.H.1; Ramalho, R. da S.2 & Freire, H.M.3

Poekilloptera phalaenoides (L., 1758), tendo como sinonimia

Poeciloptera phalenoides (L., 1758). é um inseto de porte médio, com apro

ximadamente 40 mm de envergadura, cujas asas de cor palha clara, têm man-

chas marrom escuro no angulo humeral e no inicio das margens costal e ex-

terna. Este homóptero é referido no Quarto Catálogo dos Insetos que Vivem

nas Plantas do Brasil (SILVA et alii., 1968) como praga de várias legumi-

nosas (Angico, Bracatinga, Cassia sp., Fedegoso, Ingazeiro, Jucá, Jurema,

Pithecolobiun tortum, Sabiá e Vinhático de Espinho) e de uma composta

(Baccharis tridentada), com distribuição geográfica de norte a sul do Bra

sil (Pa., Pb., Se., Ba., MG., RJ., SP., RS.).

Este inseto tem apresentado infestações elevadas em plantas isola-

das de duas espécies de Leguminosae Mimosoideae usadas na arborização na

cidade de Viçosa, Minas Gerais. Estas espécies são: Inga edulis Mart., co

nhecida como "Ingá"; "Ingá-Cipó"; "Ingá-Doce", atualmente cultivada em

todas regiões tropicais brasileiras, em sombreamento (café, por exemplo),

ou para produção de lenha, de tábuas para caxotaria ou de uso geral em fa

zendas; Enterolobium contortisiIiquum (Veil.) Morong, vulgarmente conheci

da como "Orelha-de-Negro"; "Tamboril"; "Timboúva" encontrada praticamente

em todo o Brasil, particularmente em florestas do Ceará ao Rio Grande do

Sul, e ainda Mato Grosso, usada em sombreamento, ou madeira para caixota-

ria, portas, forro, móveis, fósforo, lenha, cortume etc.

Estão sendo conduzidas tentativas visando a coleta de prováveis

parasitóides, além de conhecimento da biologia deste inseto.

1/ Prof. Titular, Ph.D., Dept2 de Biologia Animal, UFV-VIÇOSA, MG.

2/ Prof. Titular, M.S., Dept2 de Engenharia Florestal, UFV-VIÇOSA, MC.

3/ Biológa-UFV-1990, Bolsista do CNPq.
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MONITORAMENTO DE FOCO DE Nystalea nyseus (Lepidõptera. Notodontidae),

EM PLANTIO DE Eucalyptus spp.

Laranjeiro, A. J. & Fujihara, Y. S. P.

0 desconhecimento de métodos para monitorar focos de lepidópteros, abrangen

do grandes áreas reflorestadas com eucalipto, impede a adoção de controles

preventivos eficientes, deixando o progresso da população de pragas, em fun

çao das condições ambientais.

A partir do surgimento de um foco de Nyscalea nyseus, foi desenvolvido um

sistema de mer.toramento baseado nas seguintes etapas: 12) coleta periódica

de inforaa. Jes no campo; 29) armazenamento dos dados em computador: 32) emis

sao automatizada de relatórios.

As observações de campo estabelecem classes de infestação, para cada fase de

desenvolvimento da prag.'. (ovos, larvas, crisálidas e adultos). Quanto as

três primeiras fases, a infestação e:pressa o número de indivíduos existen-

tes por folha de eucalipto e, para adultos, a infestação é um dado relativo,

devido ã altura limitada da observação, do número de insetos por unidade de

área. Além dessas informações, sao acompanhadas as porcentagens de fêmeas

sem ovos, de ovos eclodidos e o tamanho das larvas. As informações de pupas

e adultos sao utilizadas para prever as areas onde pode ocorrer um alto ata-

que, onde se deve aumentar a freqüência de observações e os dados de ovos e

larvas indicam os locais e o momento para a adoção de medidas de controle.

Engenheiro Florestal e Estfitíst ira. respet t i v.nr.L-nte - 1'ptn. Pesquisa

Aracruz Florestal S.A.
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INFLUENCIA DA TEMPERATURA, PRECIPITAÇÃO PLUVIOHETRICA E UMIDADE RELATIVA NA

ENTOMOFAUNA ASSOCIADA A EUCALIPTOCULTURA: II - REGIÃO DE BOM DESPACHO. MI-

NAS GERAIS, PERÍODO DE MARÇO DE 1987 A FEVEREIRO DE 1990.1

BARROS, M.E.P.2; ZANUNC1O, J.C.3; SARTÕRIO, R.C.4 4 SANTOS, G.P.5

Utilizou-se armadilhas luminosas INTRAL 012 a 2» de altura, *<* 5

pontos de plantios de Bmcalymtm* spp. nc período rfe sürço/87 a fevereiro/

90, instaladas, quinzenalmente na região de Boa Despacho, Minas Gerais. Pa-

ra o cálculo da captura total de cada inseto e cada grupo fez-se o seguin-

te: a cada quinzena obtinha-se o número médio de insetos capturados por

armadilha. A captura total era obtida somando-se as médias quinzenais de

cada inseto ao longo do período, compreendendo 72 semanas.

Foram capturados um total de 421 prováveis espécies, das quais 93

foram identificadas. Estas foram divididas em 2 grupos: 31 espécies consi-

deradas importantes para a eucaliptocultura e 62 outras espécies identifi-

cadas. A soma das médias quinzenais por armadilha, *o longo do período, pa

ra os dois grupos, foi de 3938,4 e 177,4 indivíduos capturados. 0 total de

insetos identificados e não identificados, capturados por armadilhas neste

período foi de 4994,20, correspondente a soma das médias quinzenais. Rela-

cionou-se, também, a flutuação populacional das espécies com os dados cli

mâticos e notou-se que as maiores populações de insetos, ocorreram quando

a temperatura, umidade relativa e precipitação estavam em valores mais bai-

xos, normalmente entre os meses de março a outubro. As menores capturas de

insetos ocorreram nos meses de março/87 ; dezembro/88; agosto/89 e setem-

bro/89, quando a temperatura, precipitação a umidade relativa foram de

24,7, 143.7 e 71.00Z; 22,8, 249,10 e 75Z; 22,8, 54,4 e 57Z e 20,2, 13,2 e

57Z. As espécies identificadas, mesmo perfazendo 22,091 do total das prova

veis espécies, compreenderam 82,41Z do total de indivíduos capturados.

Concluiu-se que, embora a entomofauna associada ao eucalipto seja bastan-

te diversificada, há um grupo de espécies melhores adaptadas a este ecossis

tema.

1) Pesquisa financiada pelo CNPq e CAF Florestal Ltda/SIF

2) Aluna de Pós-Craduação em Entomologia •• Viçosa- MG.

3) Prof. Adjunto IV - ÜFV e Bolsista do CNPq - Viçosa - MG.

4) CAF Florestal Ltda - Belo Horizonte - MC

5) Pesquisador da EMBRAPA/EPAMIG - CRZR -Viçosa - MG



COMPARAÇÃO DOS ASPECTOS BIOLÓClCúS DE Fadisus nijivlitâaius SPÍSOLA, 1832 e

F iisus ^--nnexzuus BERCROTH, 1891 (HEMIPTERA: PENTATOMIDAE: ASOPINAE. I - FA

St NINFAL.

Gonçalves, L.1; Bueno, V. H. P . 2 ; Ribeiro, G. T.3

O objetivo deste trabalho foi estudar e comparar os aspectos biológi -

cos desses pentatoaídeos predadores que ocorrem freqüentemente em áreas de

reflorestamento de Eucalyptus spu. Foi conduzido em laboratório com condi_

ções controladas (T° : 25^ 2°C, U.R. : 70 •_ 10X e fotofase 12 horas). O r£

cipiente de criação utilizado foi copo plástico branco de 500ml, tampado

com f i lo e a alimentação dos insetos foi fe i ta com solução de mel 10Z e a_

gua para ninfas de l? instar e lagartas do bicho da seda Pcnbyx ~icri. (Lepe

doptera Bombycidae) de 39 e 4 9 instates , solução de mel 10Z e água para nin

fas a partir do 2 Ç instar- Para fase de ovo foram determinados o número to

tal de ovos, a viabilidade e o período embrionário; para fase ninfal foram:

numero e duração dos ínstares, viabilidade ninfal e duração da fase ninfal

total . Os resultados obtidos para o número totcl de ovos foram: 168,57 ovos

em media para F.nüjrclír&ifus e 292,96 ovos em média para P.rvnr.ejcivuF, o

período embrionário e a viabilidade dos ovos foram de 4,03 *_ 0,21 dias t

68,96 *_ 4,76Z para r.nljrr-lirhitus e 3,51 •_ U.50 dias f 35,35 +_ 6.47Z para

/'. ':->KK^xz"us. Para fase ninfal obteve-se 5 instares para as duas «rspecies e

a duração do 1?, 2 9, 3Ç, 4Çe SÇÍnstares de P.nivr^'.irrhntus* foi de 3,63 •_

0,07; 3,84 • 0,17; 4,35 *_ 0,34; 4,47 *_ 0,23 e 5,75 •_ 0,21 dias e de 3,16 +_

0,05; 3,90 •_ 0,10; 3,52 •_ 0,17; 3,76 *_ 0,19 e 5,24 • 0,21 dias respectiva

mente para :'. • -n>--- ri ^ur~. A duração da fase nintal total foi em média 2O,l2+_

0,57 e 22,24 •_ 0,64 dias para machos •» fémpas de F.nijrr*ir.bat,uz e 20,24^_

0,60 p 18,92 *_ 0,47 dias para machos «• fêmeas de P.^r-rnexivup. A víabil ida-

He ninfal foi de 99.16; 84,16; B2.5; 86,66 f> 96,662 para 1 Ç, 2 9, 3 9, 49 e
r?9 ínstan-s de .:. *:'.;rv-> í- j'u.? P 100; 85,26, 91,58,96,14 e 93,68 para os

íns tares de • . \ i>:<-'.ri'Vir.

1- Coord. Setor Proteção Floresta l - Copener / Alagoinhas - Ba.

2- Frof Ç t ntomoloRia Dept Ç Fi tossanídade - ESAL / Lavras - MG.

3- Cnord. '•'•• :• i - IMEF / Firaciraha - S F.
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COMPARAÇÃO DOS ASPECTOS BIOLÓGICOS DC P-vít>u.«r ntst*.-izrt :tus SPINOU. 1832 e

Fodtsus -xr-fouxivus BERCROTH, 1891 (HENIPTERA: PESTATOMIDAE: ASOPIKAE).

I I - FASE ADULTA.

Ribeiro, G. T. 1; Gonçalves, L . 2 ; Bueno, V. H. P . 3

O objetivo deste trabalho foi estudar e comparar os aspectos biológi

cos da fase adulta destas duas espécies de predadores que se alimentam nor

malmente de lagartas desfolhadoras de Euralifptus spp.

0 trabalho foi desenvolvido em um laboratório com condições controla

das (T°: 25 • 2<>C, U.R.: 70 • 10Z e fotofase 12 horas); a -linentação dos

insetos adultos foi fe ita COB lagartas do bicho da seda S?~£>yx -"ri (Lepî

doptera Bombycidae) de 3? e 49 Instates, solução de mel 10Z e áfua. Os Ins£

tos foram acondicionados em copos plásticos brancos de 500 ml, tampados com

f i lo - Para esta fase foi determinada a razão sexual, a duração dos períodos

de pré-oviposiçao, oviposição e põs-oviposição, numero de oviposiçoes, nume

ro médio de ovos por oviposiçao, longevidade e a duração do c ic lo tota l .

Quanto aos resultados, a razão sexual obtida foi de 0,47 para P.ri_ir —

ívrbatus e 0,58 para P.conr.ezivus. 0 número médio de oviposiçao, o numero

total de ovos e o número médio de ovos/oviposiçao de F .Kl??"'' i~ò:-t-u3 foi de

6,82; 168,57 e 26,75 e para F.ennKejrCvus foi de 9,38; 292,96 e 28.98. A d̂ i

ração dos períodos de pré-oviposiçao, oviposiçao t pos-oviposição d»- .*-'

grolírbatus foi em média 10,34 *_ 0,70; 12,42 *_ 2,13 e 2,57 *_ 0,36 dias . Pa

va F.eonnexims foi de 8,14 _• 1,40; 23,67 *_ 3,47 e 5,86 *_ 06 dias *>m mídia.

A longevidade dos machos e fêmeas de P .li.jr^'i-c;ruz foi de 40,48 e 20,64

dias e de 35,88 e 34,20 dias para machos e fêmeas de .:'. • KK- :r: -ir. A dura

çao do c ic lo total dos machos e fêmeas de r . > : í : r ' : - r : ' w • "• -^y-.-.r' '•-.-

foi em média de 60,60 e 42,68 dias e 55,40 e 53,12 dias rpspertivamentf.

1- Coordenador de Pesquisas - IPEF - Piracicaba - SP.

2- Coordenadora Setor Proteção Florrstai - COPF.NFR - Alagninhas - Bn.

3- Professora de Entomología - DpptÇ Fi tossani dadf - F.SAl. - .HT.
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COMPARAÇÃO DO POTEXCIAL DE PREDAÇÃO DE Pszisus Kiji'< i-~ ;'-U£ SPi*)LA, 1832*

Fodisus XKWZÍVUS BERCRDTH, 1891 (HEMP1ERA: PEKTATOMIDAE: ASOPISAE).

Gonçalves, L. 1; Bueno, V. H. P . 2 ; Ribeiro, G. T. 3

O objetivo do presente trabalho foi avaliar e cooparar a potencialidade

predatória de aabas espécies para posterior eaprego ea programas de controle

biológico na área de Proteção Florestal , una vez que sao predadores de co_

•u« ocorrência em áreas de reflorestaaento- Este trabalho foi desenvolvido

ea condições de laboratório (T°: 25_»2°C, I.R.: 70*_IOZ e fotofase 12 horas) e

usou-se COM prfsa alternativa, lagarta do bicho da seda, r—hux -vrí (Lep^

doptera: Borôycidae) de 3 o e 49 ínstares. As avaliações contçaram a partir

do 2° In«far e diariamente fora* fei tas as substituições das lagartas preda-

das. C-nsiderou-se lagartas mortas e nao sugadas como também lagartas preda-

das- Foi avaliado o potencial de predaçao na fase ninfal , adulta e no ciclo

total . Os resultados obtidos para o potencial de predação na fase ninfai de

P.Kismíi-rbjtus foi de 0,32^0,11; 3,52+0,34; 4,74*0,33 e *.40*0,45 lagartas

predadas por percevejo/ínstar para o 2 o , 39, 49 •• 5? ínstares respectivaoi'n

te e para r.^vnexi-.-*.<? foi de 0.82^0,08; 1,18*0.12; 1 ,92*O,20;"».4í>*0,21 lâ

garças jredsdas/percevejo/ínstar para o 29, 39, 49 e 59 ínstares respectiva

mente. 0 numero médio de lagartas predadas por ninfas macho e fêmea de : .'f_

jr~:li~i>atus na fase ninfal foi de 13,11*0,61 e 16,00*0,83 e de : . • i':..—' •• ,.-

foi de 6,92*0,38 e 7,76*0,35. 0 potencial de predação para os machos e fê

meas adultos de F-Kijro''inhatuã foi em raé^ia 44,22_*4,77 e 26,30*2,73 laga£

tas predadas pelos machos e fêmeas- Xo cic lo total o potencial dr predacao'

foi em média de 49,82 _*2,93 lagartas predadas/ indiv*3ur>s de :'.KÍ.:r 'i~': ;'-.:

Os machos predaram em média 57,34*4,83 lagartas/indivíduo <> as f<-m. ,?s 42,3_»

2,60. Para i. W.K**J:ÍI'US, foi pm média de 32,21*2,07 lagartas/indivíduo, i..

machos predaram em média 29,08*2,19 lagartas/indivíduo «• as ft'nu-as 3S.S4 *

•3,30.

1- Coordenadora Setor Proteção Florestal - COPENKR - Alagninhas - Ba.

2- Professora Entomologia - Dept9 Firossanidad»- - F.SAI. - Lavras - MG.

3- Coordenad--r de Pesquisas - IPEF - Piracicaba - SP.
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ASPECTOS BIOLÓGICOS DE Mcnfina confusa (HEM.-REDUVIIDAE) ALIMENTADA COM LAR

VAS DE Diatraea saaahavalis (LEP.-PYRALIDAE)

FREITAS,S.1; DE BORTOLI, S.A.2; RIBEIRO, Z.A.3

O estudo foi conduzido nc laboratório de criação de predadores (25 C

e 70% VR)do Departamento de Entomologia e Nematologia da UNESP de Jaboti

cabal, SP. Os insetos adultos foram coletados era plantio de eucalipto.Apa£

tir deles foram obtidos 10 casais que deram origem ã população estudada .

As posturas obtidas foram colocadas em placas de Petri com papel fi^

tro umedecidas, e as ninfas recém emergidas colocadas individualmente em

frascos de vidro. Nos primeiros 5 dias era oferecido como alimento ape

nas solução de mel a 5%. Após este período loi fornecido larvas de D. sae_

eharálits compatíveis com o tamanho das ninfas de Montina. Os insetos adu^

tos e ninfas foram observados diariamente.

Como resultados obteve-se que o período de incubação foi de 13 dias

a duração dos ínstares foi de 12,15-0,11, 7,31-0,15, 7,92- 0,17, 11,11-

+0,29 e 16,50-0,23 para o 19, 29, 39, 49 e 59 ínstares respectivamente. A

duração média do período ninfal foi de 54,73 dias e a mortalidade foi de

aproximadamente 38%.

1/Prof.Assist.Doutor-Dept.Entomologia e Nematologia-FCAV/UNESP-Jaboticabal

2/Prof.Titulnr Dept.Entomologia e Nematologia-FCAV/UNESP-Jaboticabal-SP.

3/Tccnico Agrícola Dept.Entomologia e Nematologia-FCAV/UNESP-14870-Jabotica
bal-SP.



LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PLATYPODIDAE (COLEOPTERA) NO ESTADO

DE MATO GROSSO.

Martins, A.J. ; Rodrigues Jr., R.B. & Dorval, A.

0 Estado de Mato Grosso ainda possui um estoque considerá-

vel de madeiras de espécies nativas. Contudo, anualmente, gran-

des volumes são danificados na mata ou pátios de serviços por

insetos xilófagos, ertre os quais os platipodideos. O objetivo'

deste trabalho foi levantar espécies de Platypodidae que ocor-

rem em quatro diferentes biõtipos, em condições naturais, quais

sejam: Chapada dos Guimarães (cerrado e mata semidecídua) e San

to Antonio do Leverger (cerrado e mata semidecídua).

Foram utilizadas armadilhas de impacto, modelo Marques/Car

rano, iscadas com etanol, distribuídas uma em cada ambiente. 0

levantamento foi realizado realizado no período de maio/86 a '

março/88, tendo sido as coletas efetuadas a cada 15 dias.

Após a identificação do material, verificou-se a ocorrênc_i

a de apenas duas espéciesf Platypus lineavis e Platypus subtari-

us Schdl, 1936. A primeira espécie foi a mais freqüente, ocor-

rendo em ambos os municípios, nos dois ambientes; a segunda o-

correu apenas na mata semidecídua do município de Chapada dos

Guimarães.

1/ Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Mato

Grosso. 78090, Cuiabá-MT.
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NÍVEL DE ATAQUE DE Viplo&chvna. Kotundicollz EM DIFERENTES PLANTAS

HOSPEDEIRAS EM SANTA MARIA - RS1

LINK, D.2 & COSTA, E.C.2

Durante os meses de janeiro e fevereiro de 1989 e 1990 foram examina-

dos, quinzenalmente, dois bosques de cinamomo, MeZÁA aze.daAa.ch, e dois poma-

res cítricos quanto a infestação da broca ViptoichemaKotandicoítz (Serville,

1834) (Coleoptera, Cerambycidae) nos ponteiros.

Os bosques foram mapeados e as plantas numeradas. Em cada data ano-

tou-se o número da planta examinada, número de ponteiros com oviposição e

plantas sem ataque nos dois anos.

0 número de plantas examinadas nos dois anos foi diferente, por in-

clusão de áreas não computadas ou devido ao corte de algumas plantas.

0 nível de infestação variou significativamente nos dois anos, em to-

das as espécies botânicas estudadas. As plantas cítricas são mais oviposita-

das que o cinamomo. As diversas cultivares de laranja aparentemente apresen-

tam a mesma preferência para ataque; entre as plantas cítricas, a bergamo-

teira apresentou a menor taxa de infestação.

Parte do projeto: Entomofauna de Santa Maria e arredores.

Eng2 AgrQ, Prof. Titular, Bolsista do CNPq. Departamento de Defesa Fitossa-
nitária, Centro de Ciências Rurais da Universidade Federal de Santa Maria.
97.119 Santa Maria - RS.
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DIETA ARTIFICIAL DE Thyrinteina arnobia (Stoll, 1782){LEPIDOPTE

RA, GEOMETRIDAE) PREPARADA A BASE DE FARINHAS DE FOLHAS DE Euaa_

lyptus granais HILL EX MAIDEN E DE Eucalyptus cloeziana F. MU-

ELL. (MYRTACEAE).

Peres Filho, O.1 & Berti Filho, E.

Os estudos foram conduzidos no Laboratório de Entorno

logia Florestal (temperatura: 25+29C; fotofase: 13 horas) do De

partamento de Entomologia de Escola Superior de Agricultura "Lu

iz de Queiroz", da Universidade de São Paulo.

Foram utilizadas folhas de Eucalyptus granais Hill '

ex Maiden, coletadas nas metades superior e inferior das copas

das árvore? nas quatro estações, e de Eucaliptus cloeziana F

Muell. para preparo de farinhas de folhas empregadas nas dietas

artificiais. Foram avaliados parâmetros biológicos como viabili^

dadcs das fases de larva, pré-pupa e pupa; longevidade dos adu^

tos; peso das pupas; capacidade de reprodução e viabilidade dos

ovos; porcentagem de defeitos de pupas e adultos; duração das

diferentes fases do desenvolvimento e número de gerações conse-

guidos nas diferentes dietas testadas. Análises broir.atológicas,

de compostos fer.ólicos e de macro e micronutrientes foram reali^

zadas em diferentes etapas do trabalho.

Os resultados permitiram concluir que: a) a dieta '

com farinha de folhas do verão de E. grandis foi superior a die

ta com farinha de folhas de outras estações; b) a farinha de fo

lhas das metades superior e inferior das copas das árvores não

afetaram significativamente os parâmetros biológicos; c) a die-

ta ã base de farinha de folhas de E. cloeziana foi superior às

dietas â base de farinha de folhas de E. grandis.

1/ ProfÇ Dr. do Dept9 de Engenharia Florestal - UFMT/CUIABA-MT

2/ ProfÇ Dr. do DeptÇ de Entomologia - ESALQ-USP/PIRACICABA-SP



ORNAMENTAÇÃO QUITINOSA, A NlVEL DE MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE

VARREDURA, DO ESTOMODEO DE ADULTOS DE Oncidíie.6 ceiv-tna [Cole.-

optzia, Cziambycidae).

1 2
Gonçalves, I. de S. e KHssmayer, Z. N. P.

A sistemática de Czn.a.mbycida.Z, que i um tanto complexa, ba-

seia-se principalmente em critérios anatômicos externos talvez

pela falta de outras informações a respeito da família em que£

tao. Poucos trabalhos sobre a anatomia do tubo digestivo des -

ses insetos foram localizados; raros aqueles que citaram, a nl̂

vel de M.O., a presença de ornamentação quitinosa.

Os espécimes foram coletados em Curitiba-Pr e dissecados sob

microscópio estereoscópico (Wild M-5) em solução fisiológica.

Após a retirada do estomodeo, foi feita uma incisão longitudi-

nal no mesmo e posteriormente sua fixação em formo 1 a 10%. Fi-

nalmente o referido componente intestinal foi processado confo_r

me as técnicas rotineiras para mícroscopia eletrônica de varre-

dura •

Observou-se que os diferentes componentes estomodeais (fariií

ge, esôfago e válvula cárdica) apresentaram ornamentação quiti-

nosa diferenciada para cada região.

1/ Prof? Adjunto do Dept9 de Biologia Celular-UFPr-CURITIBA-Pr

2/ Prof9 Adjunto do Dept? de Biologia Celular-UFPr-CURITIBA"Pr
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ESTUDO DA INFLUENCIA DE CORES NA ATRAÇÃO DE SCÜLiTIDAE (COLEOPTERA) EM PI

NHEIROS TROPICAIS.

Flechtmann, C.A.H. ; Gaspareto, C L . ; Haia, J.L.S.

Embora os escolitídeos sejam considerados como a principal praga em

plantios com coníferas no mundo, pouco se sabe a respeito destes insetos

no Brasil. Tendo-se já constatado a eficiência da armadilha ESALQ-84,

iscada com etanol, na atração destes besouros, objetiva-se aumentar sua

eficiência com um componente físico (cor) adicional ao etanol.

0 experimento esta instalado em área reflorestada com Pí.nttò CaXÍ-

baza honduAí.nii.6 de 22 anos,em Agudos/SP (Duraflora SA) . tntercalou-se li

nhas de armadilhas iscadas alternadamente com e sem etanol, distanciadas

20ro entre si e a 1m do solo, e pintadas nas cores, amarela, vermelha, ve£

de, preta, marrom e branca. Cada linha contem armadilhas nas 6 cores rela

tadas, num total de 72 armadilhas instaladas, a metade delas ísrada com

etanol. A coleta e realizada semanalmente, sendo o material coletado,iden

tificado e contado em laboratório.

Nos 6 primeiros mesps de coleta foram capturadas 37 espécies distiri

tas de Scolyridae, predominando as da tribo Xyleborini. Nas armadilhas is

cadas com etanol houve maior captura que nas sem atrativo, com as das co-

res vermelha e preta apresentando maior captura, e a amarela a menor captu

ra. Naquelas sem atrativo, a captura foi maior nas cores verde e branca, e

na amarela a captura foi igualmente menor. Observa-se ainda uma preferên

cia distinta por cores para cada pspécie.

1/ Prof, do Departamento de Biologia - FEIS/UNESP - Ilha Solteira/SP

2/ Fstngiárin He Laboratório de Entotnología - FKIS/UNESP - Ilha Solteira/SP

M Dur.Tflora SA (Agudos, SP)
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USO DE ARMADILHAS LUMINOSAS, COM PAINEL FOTOVOLTÁICO, PARA MONITORAMENTO E

SUPRESSÃO POPULACIONAL DE LEPIDÓPTEROS DESFOLHADORES DE EUCALIPTO1.

ZANUNCIO, J.C.2; BEIG, O.3; COMINATO JUNIOR, J.C.3 & NASCIMENTO, E.C4

O uso de armadilhas luminosas para captura deinsetosem reflorestamentos,

embora eficientes, apresenta alto custo com recarga de baterias e transpor-

te de pessoal e equipamento. Assim, instalou-se na região de Itatinga, São

Paulo, em areada Eucatex Florestal, uma pesquisa COB painel fotovoltâico

para armadilhas luminosas. Este equipamento capta a luz solar, transforman-

do-a em energia elétrica para recarregar a bateria utilizada, cuja descarga

total era evitada por um relógio de tempo. Tal dispositivo, conectado ã ar-

madilha, ligava a lâmpada às 19:00 horas e a desligava ã 1:00 hora da ma-

drugada .

Durante 15 dias, foram ligadas 10 armadilhas luminosas com e sem os pai-

néis, não havendo diferença, em ambos os métodos, no número de insetos cap-

turados. Baseado nos custos dos dois processos, ao final de seis anos, o

método convencional foi 117,052 mais caro. Com o uso do painel fotovoltâi-

co, reduziu-se a quilometragem rodada, a carga das baterias e a necessida-

de de se ter horários fixos, funcionários e veículos exclusivos para o tra-

balho.

Em razão do custo e problemas com vigilância, recomenda-se a utilização

de painel fotovoltâico fixo, apenas para supressão de focos. Para monito-

ramento, recomenda-se carregar as baterias perto das casas dos vigilantes

e o seu uso, no campo, pelo método tradicional.

1 . Pesquisa financiada pelo CNPq e Eucatex Florestal.

2. Prof. Adjunto IV - DBA/UFV e Bolsista do CNPq - Viçosa - MG

3. Eucatex Florestal - Itatinga - SP

4. Departamento de Biologia Animal - UFV - Viçosa - MG
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ÍNDICES FAUNlSTICOS DE ALGUNS LEPIDÓPTEROS - PRAGAS DO Eucalyptus grandis

COLETADOS EM CINCO COMUNIDADES FLORESTAIS, NA REGIÃO DO ALTO SÃO FRANCISCO

MG.1

ALVES, A.P. 2; ZANUNCIO, J.C.3; REGAZZI, A.J.4 & SARTÕRIO, R.C.5

Durante o período de Maio de 1987 a Fevereiro de 1990, efetuou-se

na região do Alto São Francisco - M.G., um levantamento populacional, para

obtenção dos índices de frequincia,constância e dominãncia, de alguns lepi-

dópteros-pragas do Eucalyptus grandls.

Para este estudo, foram utilizadas cinco armadilhas luminosas, mode-

lo INTRAL Al-12 do tipo "LUIZ DE QUEIROZ", que eram ligadas,quinzer.alsen-

te, em cinco comunidades florestais (IB, 2B, 3B, 4B e 5B), constituídas,

basicamente, de Eucalyptus grandls.

Os resultados obtidos mostraram que:

A espécie Tbyrlntelna arnobia (Geometridae), foi aquela de maior ín-

dice de freqüência nas comunidades florestais IB e 2B, apresentando, res-

pectivamente, 89.07Z e 61,687. Nas comunidades 3B, 4B e 5B o complexo

Glena spp (Geometridae) apresentou os maiores índices de freqüência com

os respectivos valores: 46.46Z; 78,502 e 40,68Z.

Somente as comunidades 4B e 5B apresentaram espécies constantes.

Na comunidade 4B o complexo Glena spp foi constante e na 5B, Dlrphia

rosacordls (Atacidae) e Sarslna violascens (Lymantriidae).foram constan-

tes.

Nas cinco comunidades florestais, as espécies dominantes foram T.

arnobia, Glena spp e Psorocaapa denticulate.

1) Pesquisa financiada pela CAPES e CAF Florestal Ltda/SIF

2) Estudante de Pós-Graduação em Entomologia/Bols./CAPES/- UFV/Viçosa/MG.

3) Professor Adjunto IV e Bolsista do CNPq - UFV - Viçosa - MG.

4) Professor Adjunto III- DMA - (JFV - Viçosa - MG.

5) CAF Florestal S.A. - Belo Horizonte - MG
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ÍNDICES FAUNÍSTICOS DE ALGUNS LEPIDOPTEROS - PRAGAS DO Eucalyptus graadls,

COLETADOS EM CINCO COMUNIDADES FLORESTAIS, NA REGlAO DO VALE DO RIO DOCE -

M.G.1

ALVES, A.P.2; ZANUNCIO, J.C.3; SCHOEREDER, J.H.4 & CAPITAM, L.R.5

Durante o período de Maio de 1987 a Fevereiro de 1990, efetuou-se na

região do Vale do Rio Doce - M.C., um levantamento populacional, para ob-

tenção dos índices de freqüência, constância e dominância, de alguns lepi-

dópteros - pragas do Eucalyptus grandls.

Para este estudo, foram utilizadas cinco armadilhas luminosas, mede-

lo INTRAL AL-12 do tipo "LUIZ DE QUEIROZ", que eram ligadas, quinzenalmen-

te, em cinco comunidades florestais (IA, 2A, 3A, 4A e 5A), constituídas,

basicamente,de Eucalyptus graadls.

Os resultados obtidos mostraram que:

O lepidóptero que apresentou os maiores índices de freqüência nas

cinco comunidades florestais foi o complexo Glena spp (Geometridae) com

respectivos valores: 66.66Z, 48,28Z, 46,12Z, 60,652 e 44.55Z.

Na comunidade florestal IA, nenhuma das espécies coletadas foi

constante* Nas comunidades 2A e 3A o complexo Glena spp foi constante.

Na comunidade 4A a espécie Eupseudosoaa Involuta (Arctildae) e o complexo

Glena spp foram constantes. Na comunidade 5A foram constantes o complexo

Glena spp e a espécie Oxydia vesulia (Geojietridae).

Nas cinco comunidades florestais, as espécies dominantes foram

Glena spp, Oxydla vesulla e Thyrlntelna arnobla(Geometrldae).

1 - Pesquisa financiada pela CAPES e Cenibra Florestal S.A/SIF.

2 - Estudante de Pós-Graduação em Entomologia e Bols/CAPES. UFV/Viçosa/MG.

3 - Prof. Adjunto IV e Bolsista do CNPq - UFV- Viçosa - MG.

4 - Prof. Assistente II - DBA - UFV - Viçosa - MG.

5 - Cenibra Florestal S.A. Ipatinga - MG.
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INFLUENCIA DA TEMPERATURA E PRECIPTAÇÀO PLUVIOMETRICA NOS LEPIDÕPTEROS ASSO

CIADOS A EUCALIPTOCULTURA : I - REGIÃO DE BELO ORIENTE - MG, PERfODO DE JU-

NHO 1986 A MAIO DE 1989.

ZANUNCIO, J.C.2; CAPITANI, L.R.3; ALVES. J.B.4 6 ZANUNCIO, T.V.5

Estudou-se através de levantamento entomofaunfstico e coleta de dados

climáticos (preciptação e temperatura), os lepldõpteros que estão associa-

dos ao eucalipto na região de Belo Oriente - MG. Utilizou-se armadilhas lu

•inosas INTRAL 012 a 2a de altura, em S pontos de plantios de Eucalyptus

spp. , no período de março/86 a maio/89. Fez se a coleta quinzenal, de onde

tirou-se a média e agrupou-se os dados mensalmente.

Foram coletadas 630 espécies, distribuídas em 18 famílias, e deste total

117 foram identificadas, ou seja 18,6Z. Foram separadas 28 espécies conside_

radas pragas primária ou secundária para o eucalipto, e 23 outras espécies

que embora não sejam pragas para o eucalipto, foram coletadas freqüente-

mente. As pragas e as espécies mais freqüentes correspondem a: 23,9, 4,4Z

e 19,7, 2,6Z das espécies identificadas e do total de espécies coletadas,

respectivamente. A maiores populações de insetos ocorreram quando a tempera

tura e preciptação estavam em valores mais baixos, normalmente, entre os

aeses de abril a outubro. As menores capturas nos meses de dezembro/86; no-

vembro/87 e janeiro/89, quando a temperatura e a preciptação variaram de:

26,0 a 28 °C e 1000 a 1500 mm.

Concluiu-se que, a entomofauna na região é bastante diversificada, e-

xiste um grupo considerado praga para o eucalipto se adapta bem ã região e

um grupo que vem se adaptando a cultura e podem vir a ser potencialmente

importante.

1/ Pesquisa Financiada pelo CNPq e Cenibra Florestal S.A - SIF

2/ Prof. Adjunto IV - UFV e Bois. do CNPq - 36570 - Viçosa - MG

3/ Cenibra Florestal S.A. Ipatinga - MC

kl Engr2 Flor. e Bois. de Aperf. da FINEP/CNPq/BIOAGRO/UFV - Viçosa - MG

5/ Aluno de Pós-Graduação em Entomologia - UFV - Viçosa - MG
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LEVANTAMENTO E FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DE LEPIDOPTEROS ASSOCIADOS A EUCALIPTO

CULTURA: VI - REGIÃO DE BELO ORIENTE - MINAS GERAIS, JUNHO DE 1987 A MAIO DE

1988 y

VINHA, E.2; ZANUNCIO, T.V.3; ALVES, J.B.4 & CAMPOS, W.O.5

Atreves de levantamento entomofaunístico, estudou-se os lepidôpteros

associados ao» plantios de eucalipto na região de Belo Oriente, MG. Utili-

zou-se armadilhas luminosas, INTRAL 012, instaladas, quinzenalsente, enpon

tos representativos de Eucalyptus spp., no período de junho/87 a Baio/88.

Os insetos capturados foram acondicionados em mantas entoaológicas e

enviados para a Universidade Federal de Viçosa, onde procedeu-se a triagem,

catalogação e montagem dos mesmos. As espécies foram separadas por família

e em quatro grupos: Pragas primárias; pragas secundárias do eucalipto; ou-

tras espécies identificadas e espécies não identificadas, com 9; 9; 62 e

427 espécies, respectivamente.

Dentre as pragas do eucalipto, destacam-se:Glenm sp; Oxydia vesulia;

EupaeudoOT— ionroluta; E. aberrans e Eacles immerlalis magnífica, re-

presentando 52,1; 18,1; 11,5; 3,6 e 3,9Z, respectivamente, perfazendo 89,21

do número total de insetos pragas coletados para os grupos 1 e 2.

Entre as outras espécies identificadas, destacam-se: Sciopyche tropica;

Drcbemma hypoxantba; Dycladla lucetius e Ammalo insulata, com 44,4; 17,3;

13,2 e 8,IX, respectivamente. Representando 83,01 dos indivíduos associados

ao eucalipto, mas não considerados nraga.

Conclui-se que da entornofauna capturada na região, ocorre um grande

número de espécies,demonstrando ser uma região com entomofauna bastante di-

versificada e comprovou-se a presença de pragas primárias e secundárias do

eucalipto na região.

1/ Pesquisa Financiada pelo CNPq e Cenibra Florestal S.A./SIF

2/ Aluno de Engenharia Florestal UFV - 36570 - Viçosa - MG

3/ Aluna de Pós-Graduação em Entomologla - UFV - 36570 - Viçosa - MG

4/ Engr° Flor. e Boi. Aper. da FINEP/CNPQ/BIOAGRO/UFV - 36570 - Viçosa -MG

5/ Cenibra Florestal S.A. Ipatinga - MG
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LEVANTAMENTO E FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DE LEFIDOPTEROS ASSOCIADOS A EUCALIPTO

CULTURA: VII - REGIÃO DE BELO ORIENTE, MINAS GERAIS, JUNHO DE 1988 A MAIO

DE I 9 8 9 1

ZANUNCIO, T.V.2; ZAXUKCIO. J.C.h SMITH, M.R.B.4; SANTOS, G.P.5; * NASCIMEN
TO, E.C.6.

Este trabalho foi desenvolvido na região de Belo Oriente, Minas Gerais, ea

áreas de eucalipto da Cenibra Florestal S.A., visando a identificação dos

lepidopteros associados ao eucalipto.

De junho de 1988 a aaio de 1989, a cada quinze dias, eraa ligadas cinco «r-

aadilhas luwinosas ea plantios de eucalipto. Os Insetos coletados eraa acon

dicionado ca aantas entoaolõgicas e enviados para o laboratório de entoaolo

gia florestal da Universidade Federal de Viçosa. A seguir eraa separados por

far{lia e identificados a nível de gênero e espécie, seapre que possível.

Foraa coletadas 495 espécies, das quais 110 foraa identificadas. Os princi-

pais lepidopteros pragas capturados foraa: l*u|niMnloaiiai involuta,E. aberraas

(Arctiidae); Blera varana, Blera spcRvstalea nyseua (Notodontldae); Gleaa

sp; Sabulodes caberata, Thyrinteina arnobiaeQxydla vesnlia (Geoaetridae);

Sarsina violascens (Lyaantriidae); Autoaerls coaplicata; Citheronla

Laocoon; Eacles iaperialls aagalfica; Bylesia sp e Hyperchiria incisa

(Saturniidae) e Hlmallo aailia (Miaallonidae).

As espécies aais capturadas ea ordea decrescente foraa: Glena sp, O. vesulia,

T. arnobia, E. aberraaa, E. involuca, Idalus sp. H. incisa, B. varana e

Blera sp.

1. Pesquisa financiada pelo CNPq e Cenibra Florestal/SIF

2 - Estudante de Pós-Graduação - UFV - Viçosa - MG

3 - Prof. Adjunto IV - DBA/UFV e Bolsista do CNPq-Viçosa-MG

U - Bióloga - Universidade Federal do Viçosa - Viçosa - UFV

5 - Pesquisador da EMBRAPA/EPAMIG - CRZR - Viçosa - MG

6 - Departamento de Biologia Animal - UFV - Viçosa - MG
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LEVAKTAHEKTO E FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DE LEPIDÓPTEROS ASSOCIADOS A CTCALIP-

TOCULTURA: VIII- REGIÃO DE BELO ORIENTE, MIRAS GERAIS, JUNHO DE 19S9 A MAIO

DE 19901.

BATISTA, L.G.2; ZANUNCIO, J.C. 3; ZAIiUNCIO, T.V.* & SANTOS, CP. 5

Realizou-se em 12 meses de estudo, UB levantamento dos lepidôpteros que

ocorrera* associados a eucaliptoculcura em 2 Municípios de Vaie do Rio Doce

(MG). Para isto, fora* utilizadas cinco armadilhas luminosas INTRAL, «odeio

AL 012, providas de luz ultravioleta e baterias AC-DELCO, instaladas quinze

nalmente, em cinco pontos dentro dos povoamentos de eucaliptos.

Os insetos coletados foram separados e enviados para o laboratório de En

toaologia Florestal da Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, onde

procedeu-se a triagem, catalogação e montagem. Foram coletados um total pro

vável de 477 (quatrocentas e setenta e sete) espécies de lepidõpteros, das

quais 36 (trinta e seis) sào importantes para a eucaliptocultura. Nove espé

cies foram consideradas pragas primárias, para o eucalipto, apresentando a

seguinte ordem decrescente de ocorrência: Glena spj, (Geometridae);Eapseodo

soma involutaeE. aberrans (Arctiidae); Sarslna vlolascem* (Lymantriidae);

Thyrinteina armobia (Geometridae); Blera sp e Blera varana (Notodontidae);

Sabulodes caberata e Glena sp2 (Geometridae). Das 27 (vinte e sete) es-

pécies consideradas pragas secundárias para a eucaliptocultura, destacou-se

as seguintes espécies em ordem decrescente de ocorrência: Eacles pemelope

(Adelocephalidae); Co—ophila erosa (Noctuldae); Oxydim vesulia (Geometrl-

dae); Cosmosoma festlvum (Amatidae); Perlcopim sacrifica (Pericopidae);

Cosmosoma mafupiara (Amatidae). Confeccionou-se um quadro com as médias

qulnzenais de cada espécie, nas cinco armadilhas e número médio total dos

indivíduos destas espécies, para análise populacional.

1. Pesquisa financiada pelo CNPq e CENIBRA FLORESTAL S.A./SIF.

2. Bióloga - Bolsista de Aperfeiçoamento do CNPq - Viçosa - N.G.

3. Professor Adjunto IV-(DBA/UFV) e Bolsista do CNPq - Viçosa - M.G.

4. Aluna de Pós-Graduação do DBA/UFV - Viçosa - M.G.

5. Pesquisador da EMBRAPA/EPAMIG - CRZR - Viçosa - M.G.
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LEVANTAMENTO E FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DE LEFIDÚPTEXOS ASSOCIADOS A EUCALIP-

TOCUVTURA: X - REGIÃO DE HORTES CLAROS, MINAS GERAIS, MAIO DE 1989 A ABRIL

DE 199O1.

BRAGANÇA, M.A.L.2; ZAMUNCIO, J.C.3; GASPERAZZO, V.L.4 i SANTOS, G.P.5

A substituição das florestas nativas por espécies exóticas como fincalyp-

ta* spp, geralmente, leva a UM desequilíbrio ecológico e determinadas es-

pécies de insetos via se adaptando a esse novo ecossistema, impedindo o boa

desenvolvimento e produção das florestas de eucalipto. As espécies de Lepi-

doptera constituem *s principais pragas que cansa» danos significativos ao

setor florestal. Desta forma, os trabalhos de levantamento e flutuação popu

lacional dos lepidópteros constitui requisito necessário para a execução

de ua controle racional dos insetos pragas.

Cinco armadilhas luainosas foram instaladas, quinzenalmente, em plantios

de Eucalyptus uropfavlla e E. cloeziama na região de Montes Claro (MC). Os

insetos coletados eram acor.4 te tonados em mantas entomológicas. Ea seguida,

as «antas eraa enviadas ao laberatório de Entornologia Florestal da UFV, on-

de os lepidópteros eraa separados, contados e catalogados.

No período de aaio de 1989 a abril de 1990 foi coletado ua total de 203

espécies de lepidópteros, sendo identificadas 65 destas espécies, e as aais

importantes para o eucaliptocultura são: Idalos sp (Agaristidae); Enpaeudo

•orna «berram» e E. lovolata (Arctildae); Glcaa sp, Lepidoklrbya vittipe»,

Oxydia vesalia e Thyriatelna leococeraea (Ceoaetridae); Sarsiaa vlolaaceaa

(Lyaantriidae); Blera varam», Rystalea ayseus e Psorocaapa dcaticmlata

(Notodontidac); Antomeris complicate, Citmeromla marloa, Citberonla laocoon

Dlrphia rosacordis, Eacles iaperialis magnífica, Eacles penelope, Hylesia

sp, Byperchiria incisa e Lcmomla acbeloma (Saturnidae). Os dados permitira»

concluir que os lepidópteros pragas de eucalipto tendem a concentrar seus

picos populacionais no período mais frio e seco do ano, normalmente, de

março a agosto para a região de Montes Claros.

1. Pesquisa financiada pelo CNPq e Refloralje/SIF
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5o:



LEVANTAMENTO E FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DE LEPIDOPTEROS ASSOCIADOS A EUCALIP-

TOCULTURA: XI - REGIÃO DE TRÊS MARIAS. MINAS GERAIS, JUNHO DE 1989 A MAIO

DE 19901.

SARAIVA, R.S.2 ; ZANUNCIO, J.C.3; SANTOS, G.P.* & RODRIGUES, L.A.J

Efetuou-se um levantamento dos lepidópteros, que ocorrem associados a

plantius de eucalipto, no município fie Três Marias, no período de junho/89

a nai.o/90. Para o levantamento populacional dos insetos, foram utilizadas

cinco armadilhas luminosas Intral modelo - AL-012, que foram ligadas, quin-

zena lmente, em pontos específicos do plantio. Os insetos capturados foram

acondiclonados em mantas entomológicas e enviadas para o laboratório de En

tomologia Florestal da Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, Minas Gerais,

onde se procedeu a triagem, catalogação e montagem dos mesmos.

Foram coletadas um total de 282 espécies de lepidópteros sendo que 64 já

foram identificadas e estas foram divididas em grupo de acordo com a impor-

tância florestal.

Destas, seis e quatorze espécies são consideradas pragas primárias e se-

cundárias do eucalipto, respectivamente, no estado de Minas Gerais. As prin

cipais pragas e a média de indivíduos capturados por armadilha são: Pragas

primárias: Eupseudosoaa aberrans (244,9), E. involute (Lepídoptera:

Arctiidae) (217,9); Blera sp (Lepidopter?: Notodontidae) (33,6); Glena spp

(Lepidoptera: Geoaetridae) (20,0); Sarsina violascenB (Lepidoptcra: Lyman-

tridae) (16,8); Psorocaapa dentlculata (Lepidoptera: Notodontidae) (6,6).

Pragas secundárias: Idalus sp (Lepidoptera: Agarisfidae) (618,4);

Lepidokirbyla vitlpes (Lepidoptera: Geometridae) (3,8); Nystalea nyseus

(Lepidoptera: Notodontidae) (2,2); Citheronia laocoon (Lepidoptera: Saturni.1

dae (2,0): Coomoaoma erubescens (Lepidoptera: Amatidae)(1,8); Cosaophila

erosa (Lepidoptera:Noctuidae) (1,4) e Autoaeris ilustris (Lepidoptera

Saturnildae)(l,2).
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DANOS EM POVOAMENTOS DE EucalyptuÁ gnandii PELO "CUPIM DE CERNE

Comptotifunii tZ&tacZuA LINNEE, 1758 (ISOPTERA: RHINOTERMITIDAE)

1 2 2 3
SANTOS, G.P. ; ZANONCIO, J.C. ; ANJOS, N . & ZANuNCIO, T.V.

A par t i r dos últimos anos, a comunidade f l o r e s t a l passou a conviver com

um problema novo, ou s e j a , a danif icação do cerne em plantas de e u c a l i p t o ,

na região de Cerrados de Minas Gerais , causados pelo cupim CoptütttnK.i

teAta.ce.UA. Este ê um fato novo pois até então, os problemas relacionados

com este grupo de insetos se resumia ã ação das espécies SurUnfuniLA

•inò-iàtanA e S. moleAtanb, no estágio in ic ia l do plantio, no campo.
0 trabalho foi desenvolvido na região de Bocaiúva, Felixlândia, João

Pinheiro e Pirapora, MG, em povoamento de EucalyptuA giandiA. A metodolo-

gia se baseou em amostragens e levantamentos em povoamentos de várias ida-

des, em vários locais e em áreas de exploração.

Os resultados das avaliações de danos em "povoamentos em pé", indicam

uma tendência de incidência maior em plantios mais velhos, iniciado quando

a planta está ainda jovem, constatado, neste trabalho, aos quatro anos de

idade. Danos diferenciados em áreas de exploração, obtidos pela quantidade

de madeira interna consumida pelo inseto, indicam que o fator edáfico pode

ser determinante para uma maior ou menor incidência da praga, pois consta-

tou-se que plantações localizadas em propriedades próximas apresentaram

resultados discrepantes, ou seja, perdas de 2,51 e 22,10%, na região de

Bocaiúva. Essa perda em termos de quantidade de madeira para as três regi-
~ 3
oes amostradas doi de 3,17 m , dado este bastante s ignif icat ivo, haja v is -

ta que nos anos anteriores, foram grandes as perdas de madeira devido ao

torabamento de plantas danificadas que nao resistiram a ação de ventos.

1/ Pesquisador EMBRAPA/EPAMIG-CRZR, 36.570 - Viçosa, MG

2/Professor DBA/CCB - UFV/Viçosa, MG, 36.570 - Viçosa, MG

3/£studante Mestrado em hntomologia DBA/CCB , 36.570 - Viçosa-MP

504



EFEITO DE UMA FORMULAÇÃO ESPECIAL DE INSETICIDA GRANULADO SOBRE O CONTROLE

DE CUPINS, CoãiúXeMmit sp (ISOPTERA: TERMITIDAE) NO PLANTIO DE EUCALIPTO.

Papa, G.1; HARO, N.H.2

As pesquisas visando o controle de pragas em florestas têm sido estimu-

ladas devido a necessidade de encontrar novos meios de controle que substi-

tuam com eficiência os inseticidas organoclorados. 0 presente trabalho teve

por objetivo verificar a eficiência de um inseticida de formulação especial

que possibilita a liberação controlada do ingrediente ativo, proporcionando

um longo período de controle para as pragas.

0 experimento foi instalado no Horto Florestal da FEPASA, município de

Guatapara/SP, utilizando-se a espécie E. CjJJiiodoKa. Os inseticidas foram a-

plicados no ato do plantio das mudas no campo com os seguintes tratamentos e

dosagens: Carbosulfan (liberação controlada) a 7,5; 10,0 e 15,0 g do p.c./c£

va e Aldrin a 5 g p.c./cova. O delineamento estatístico foi de blocos ao aca

so, com 4 repetições. Cada parcela constou de 3 linhas com 15 plantas (45

plantas no total). As avaliações foram realizadas até 185 dias após o trata-

mento, anotando-se o total de plantas mortas por parcel?, devido ao ataque

de cupins. Realizou-se também medições de altura das plantas, dentro do mes-

mo período.

Os resultados obtidos permitiram concluir que o inseticida Carbosulfan

(liberação controlada) mostrou controle satisfatório para cupins no plantio

de Eucalipto, proporcionando também, melhor desenvolvimento para as plantas

em todas as doses testadas, até 185 dias após a aplicação.

l/Professor do Departamento de Biologia - UNESP - Ilha Solteira-SP.

2/Estagiário do Departamento de Biologia - UNESP - Ilha Solteira-SP.
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EFICIÊNCIA DO DIFLUBENZURON A LAGARTA-PARDA DO EUCALIPTO: Tkyfu.nt<Una

(VWObia. STOLL, 1782 (LEPIDOPTERA: GEOMETRIDAE), EM CONDIÇÕES DE LABO-

RATÕRIO E CAMPO.

1 2 2 3
SANTOS, G.P. ; ANJOS, N. ; ZANÜNCIO, J.C. * ZANflNCIO, T,Vr

As pragas em povoamento de eucalipto, no Brasil notad amente os lepído£

teros desfolhadores, tem se constituído em fator de muita preocupação pa-

ra a comunidade florestal.

0 uso de produtos químicos convencionais apresentam uma série de inccm

venientes e o seu uso sofre muitas restrições. A utilização de produtos

de baixo impacto ecológico tem sido buscada e o objetivo deste trabalho

foi e de testar a eficiência do diflubenzuron no controle de T. aAnobia,

praga das mais importantes para essa cultura.

0 trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Entotnologia Florestal da

Universidade Federal de Viçosa e em povoamentos de eucalipto, região de

João Pinheiro, MG. Em laboratório, utilizou-se o Dimilim 25-PM em várias

dosagens sobre lagartas do primeiro, segundo e terceiro ínstares e no

campo, o Dimilim ODC-45, aplicado em UVB por meio de avião em povoamento

de eucalipto, onde predominavam lagartas do terceiro instar.

Os resultados mostraram que em laboratório, para se obter uma mortali-

dade de 987. aos 12 dias de avaliação, foram necessárias 578,0; 363,0; 203,0

g i.a./ha para ísntares I, II e III, respectivamente. No campo, para se

obter uma mortalidade de 80% em avaliações aços 11 e 15 dias, foram neces_

sárias 572,0 e 363,0 g. p.c./ha.

Conclui-se que o Dimilim é um produto que deve ser ingerido a taxas

constantes e que seu efeito é maior em lagartas mais desenvolvidas, que

obviamente ingerem maior quantidade do produto quando da sua alimentação.

Constatou-se também que a metodologia de avaliação no campo não foi ideal

pois as lagartas que compunham a testemunha, migraram em busca de alimen-

to, o que levou a uma subestimaçao da eficiência.

1/ Pesquisador EMBRAPA/EPAMIG-CRZR, 36.570-Viçosa, MG

2/ Professor DBA/CCB - UFV/Viçosa, MG

3/ Estudante de Mestrado em Entomologia - DBA/UFV - Viçosa, MG
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O USO DE UMA FORMULAÇÃO PÕ DE Bacillus turingiensis, VAR. KURSTAKI. A PARTIR

DO DIPEL PÕ MOLHÂVEL, PARA CONTROLE DE LEPIDflPTEROS EM ÁREAS REFLORESTADAS

1 2 3
Laranjeiro A. J. , Alves, S. B. & Bernard!, I.

Com a necessidade de obter uma formulação de Bacillus turingiensis mais ade-

quada para o uso florestal, do que a disponível no mercado brasileiro, foi

desenvolvida uma formulação pó, utilizando-se o DIPEL po molhável. Para tal,

este foi misturado a talco industrial neutro (mesh 200 a 350), ã base de

silicato de magnésio.

Os dois materiais apresentaram perfeita miscividade e, através de teste de

laboratório, o talco utilizado mostrou-se compatível com o inseticida bioló

gico. Com uma mistura contendo 6,1Z de DIPEL pó molhável, aplicada com pol-

vilhadeira tratorizada, ã razão de aproximadamente 10 kg/ha, foram constata-

das as seguintes vantagens em relação às aplicações com aspersores tratori-

zados: 12) melhor cobertura da copa Eucalyptus spp., mesmo â alturas superio

res a 25 metros; 22) rendimento da aplicação cerca de 5 vezes superior;

39) possibilidade de tratamento de áreas inacessíveis âs aplicações terres-

tres com água; maior simplicidade e resistência do equipamento. Além desses

fatores, foram obtidos bons índices de mortalidade de larvas de Nystalea

nyseus (Lepidóptera - Notodontidae).

Devido ã inexistência de polvilhadeiras tratorizadas no mercado nacional e

também por causa da baixa capacidade e da irregularidade na vazão dos equi-

pamentos anteriormente comercializados, foram desenvolvidos alguns modelos

de polvilhadeira objetivando: aumento da autonomia obtido com um container

de maior capacidade de pó; regularização da vazão; facilidade no direciona-

mento do canhão; maior resistência do equipamento ãs condições do trabalho

no campo.

1) Engenheiro Florestal - Dpto. Pesquisa - Aracruz Florestal S.A. 2) Prof., Dr.

em Entomologia - Dpto/ Entomologia - ESALQ/USP. 3) Engo. Mecânico - Dpto. Ma-

nutenção Mecânica - Aracruz Florestal S.A.
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CONTROLE DE Glena bipennaria bipennaria (Guenêe, 1857)(LEPIDOP-

TERA, GEOMETRIDAE) COM DIFLUBENZURON EM LABORATÓRIO.

1 2 2
Martins, A.J. ; Pedrosa Macedo, J.H. 4 Santos, H.R.

A espécie G. b. bipennaria tem causado severos danos em

povoamentos de Pinua patula Schl. ft Cham, no Estado do Paraná .

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de di-

versas dosagens do inseticida fisiológico diflubenzuron.

O experimento foi conduzido no laboratório de Entomologia'

do SCA da Universidade Federal do Paraná. 0 delineamento usado

foi de casualização completa, com 4 repetições, e diferenças '

significativas foram obtidas pelo teste de Tukey a 5%. Utilizou

-se diflubenzuron na formulação comercial 25 PM, aplicada sobre

folhas de P. patula com um pulverizador modelo P^-Júnior, com

sua pressão máxima, calibrado para uma vazão de 300 l/ha. Os

tratamentos corresponderam ãs seguintes dosagens de princípio a

tivo: T (testemunha); A (7,81 g); B (15,62 g) ; C (31,25 g); D

(62,50 g) ; E (125,00 g); F (250,00 g) e G (375,00 g). Após a se

cagem ã sombra as folhas foram oferecidas às lagartas de 39 e

49 Instares, em jejum durante 12 horas. As anotações foram re-

gistradas a cada 24 horas.

Após a análise dos resultados, constatou-se que: não hou-

ve diferenças significativas entre as médias da testemunha e

dos tratamentos A e B; o mesmo ocorreu entre as médias dos tra-

tamentos B e C, C e D, D e E, E e F, F e G. A mortalidade das

lagartas teve início no 49 dia após a aplicação do produto, con

centrando-se no 59, 69 (pico) e 79 dia, continuando até o 99 di_

a. As eficiências dos tratamentos, calculados pela fórmula de

ABBOTT, foram respectivamente, em ordem: 5,0; 5,2; 15,8; 34,2;

52,6; 76,3 e 94,7%.

1/ Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Mato

Grosso. 78090, Cuiabá-MT.

2/ Setor de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Para-

ná. 80000, Curitiba-PR.
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LEVANTAMENTO E FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DE LEPIDOPTEROS ASSOCIADOS A EUCALIP-

TOCULTURA: II - REGIÃO DO ALTO SÃO FRANCISCO, MINAS GERAIS, MARÇO DE 1987 A

MARÇO DE 1988 1

JUSSELINO-FILHO, P.2; ZANUNCIO, J.C.3; SARTORIO, R.C.4 & ZANUNCIO, T.V.

A população de lepidõpteros em plantio de eucalipto na região do Al-

to São Francisco foi amostrada utilizando-se cinco armadilhas luminosas

distribuídas sistematicamente em um plantio de Eucalyptus spp. Realizaram-

se coletas quínzenais durante o período de marco de 1987 a março de 1988.

Coletaram-se nesta região 293 espécies diferentes distribuídas em 16 famí-

lias e em 4 grupos. A saber: Espécies pragas para o eucalipto; espécies po

tenciais para c eucalipto; outras espécies identificadas e espécies não i-

dentiflcadas, com 9, 25, 39 e 220 espécies, respectivamente, sendo que as

espécies consideradas pragas, são: Eapsendosomm «berrans, E. lovolnta,

Glena spp, Psoroí «mjm dentleulata, Blera varana, Sarslna violascen*,

Dirphia rosacordis, e Thyrlnteina aroobia e Sabulodes caberáta. Todas as

espécies apresentaram picos de maior ocorrência no período frio e sico, ex

ceto P. denticulata, que foi coletada no verão. A espécie com maior núme-

ro médio de indivíduos foi T. amobia, com 480, em março/88.

Conclui-se que foram registradas a presença de pragas importantes

para a eucaliptocultura na região e verificou várias espécies potencialmen-

te importantes.

1/ Pesquisa financiada pela CNPq, SIF/CAF Florestal Ltda

2/ Estudante de Pós-Graduação em Entomologla - UFV -Pesq. EMEPA-SAIA -PB

3/ Prof. Adjunto IV e bolsista do CNPq - 36570 - Viçosa - MG

4/ CAF Florestal Ltda

5/ Estudante de Pós-Graduação em Entomologia - UFV - Viçosa - MG
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ESTUDO DA BIOLOGIA DE Euboettcheria collusor (CARREN & WALLEY, 1932), (DIP

TERÁ, SARCOPHAGIDAE) EM CONDIÇÕES DE LABORATÓRIO.

Oliveira, V.C.

Os dipteros tnuscôides apresentam grande interesse não só" do pon-

to de vista ecológico, mas também devido ã sua importância médico-sanitá-

ria. Isto se deve ao fato de que estas moscas podem transportar mecanica-

mente grande número de organismos patogênicos causadores de doenças de in-

teresse médico e veterinário. Este estudo tem como objetivo ampliar as in-

formações relativas à biologia desta espécie, opdc foram analisados os se-

guintes parâmetros: longevidade de machos e fêmeas, ritmo de larviposição

e tempo de côpula em diferentes casais.

Para o delineamento experimental foram utilizados adultos de

E. collusor sexados apôs emergência. Estes foram distribuídos em gaiolas e

alimentados com solução de mel ã 50Z e sardinha putrefeita como indutor de

larviposição e fonte proteica para os adultos.

As observações foram diárias com longevidade média de machos de

58,6 dias e fêmeas de 76 dias; período médio de prê-larviposição de 16

dias, pico de larviposição no 229 dia pôs-emergência.

1/ Bolsista de Ajerfeiçoatrento CtfPq - Drpto de Biologia

Fundação Osvaldo Cruz - Rio de Janeiro - RJ
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OBSERVAÇÕES SOBRE O CICLO EVOUTIVO DE Triatoma vttticeps l.Stal . I-S*>» COM

INTERVALOS DE ALIHETAÇAO CONTROLADOS. EFETUADOS EM POMBOS E COELHOS.

(HEMIPTERA-REDlV11DAE-TRIATOMINAEI

Marassá. A.M.

Foram f e i t a s observações comparativas quanto ao desenvoi vimenf o

Jo c i c l o evo lu t ivo de Triatorna v i t t i c e p s . Este estudo t e» como f ina l idade a

obtenção do dados a contr ibuição ao conhecimento da b io log ia de t r ia tomi -

neos vetores da Doença de Chagas.

Os exemplares foram criados em laboratório em condições ambien-

t a i s de temperatura e umidade. Foram separados IbO exemplares, nint . is recém

e c l o c i d a s . formando-se 2 çrupos alimentados respectivãmente em coelho e pom

bo. obedecendo-se in terva los de jejum de 7. 14. 21 e 2** d i a s .

Destas n i n f a s . 1.3* a t i n e i iam o e s t á d i o adulto (í>7 fêmeas e 71

machos), tendo s ido observadas no período de novembro de >7 •< julho de v )0.

Po.1e-se constatar um periodo »li- vida ninfal medi vi mais curto no lo te alimen

tado em coelhvi. iio intervalo de 7 dias I _>f>s d i a s i . e m.iis loneo em exempla-

res ,i I imorif aJiVs em pombo a 2-̂  d ias I 70> «l ias): entretanto na o se observou

diferença em exemplares alimentados em período-, de 14 «.* -I d i a s .

I - Vç.i>> de P.ir.is i roloüi.i - Ins t i tu to IIiit,iiit,in



STRTO DE DERM.ATITE POR Kyi e s ia p a u l e x , EM CIDADES LITORÂNEAS DO ESTADO

vi SÃO PAILO. (LEPIDOPTERA-SVTIRNIIDAE)

Cardoso, J-L.c'; Borges-Fi!ho, T.S2; Carneiro. E.C.P2; Moraes. R.H.P^

Entre dezembro de 1089 e. janeiro de 1990, foi verificada a ocor

remia de «ais um surto epidêmico de d o s a t i t e papul^-prurigmosa. acoaeten

Jo veranistas e a população residente das cidades litorâneas de Bertioga e

Peruíbe - SP.

Causada por pelos abdominais de adultos feaea de Hylesia. os

acidentes ocorreraa devido ao surgimento de grande nuaero dessas «ariposas,

que em revoadas e atraídas pelas lâmpadas, invadiria os doaicilios e locais

de veraneio. Koraa registrados nos Centros de Saúde e Pronto Socorro de Be£

t ioci . h\Z i.isos de deraatite. que forAm tratados basiraaente coa antihista

niiiuos por via sisreaica. por periv>do variável de 7 a 14 dias. teapo nedio

.Ias lesões cutâneas. Casos semelhantes fora» observados e* Peruibe - SP.dis

rante de Berfioga carra de l.iOKa. coincid<<Rte«t*nte nc aesao período.

Em coleta realizada pelos autores na ocasião do surto n» cidade

de Bertiosa. foram capturados vários exemplares laachos e foteas). para es-

rudos ser.iis. I'm casal foi enviado ao Prof. Claude Leaaire (Paris), que os

identificou como sendo exemplares de Hylesia paulex Doenin. IQ22.

A importância deste relato se deve ao fato de ser esta a terce^

ia descrição desse tipo de surte na literatura brasileira e a primeira no

Kxf.ido de São Paulo.

Ho^pir.il V i t . i l H r , i ; i l - I n s t i t u t o But.int.in

Secret.ir I.I de Hiciene e S.mde de Santos - CCD

Sec-io de P. ir. i^ 11 oi oe i.i - I n s t i t u t o Butantan
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SOBRE 0 MANUSEIO ADEQUADO DE ADULTOS DE Hylesia, CAUSADORES DE DERMATÍTE

(LEPIDOPTERA-SATURNIIDAE)

1 ^
Moraes, R.H.P 4 Cardoso, J.L.C^

Mariposas fêmeas do gênero Hylesia, sao causadoras de dermatite

quando as "setas" do abdome entram em contato com partes do corpo humano

desprotegidas de vestimenta. Esses insetos quando atraidos pelas luzes fluo

rescentes, de mercúrio ou comuns, debatem-se contra as lâmpadas ou mesmo

chocam-se umas contra as outras, lançando verdadeira nuvem de cerdas, esca-

mas e setas, que ao atingirem o corpo das pessoas, desencadeiam o processo

dermatológico.

Em coleta realizada em Bertioga - SP, por ocasião de surto de

dermatite naquela cidade, os autores capturaram vários exemplares, utilizan

do métodos diferentes, ficanJo constatada a eficácia do manuseio das maripo

sas, sem o auxilio de luvas ou outra proteção, lançando-se mao apenas da

imobilizaçao do inseto pela região cefalica, quando estes encontram-se em

posição de pouso.

0 presente trabalho tem como objetivo, a orientação quanto ao

manuseio correto dos exemplares adultos desse gênero, para que os profissio

na is da area, que por ventura tenham contato com Hyles ia, evitem acidentes

e ao mesmo tempo possam capturar os exemplares em boas condições para estu-

dos posteriores.

1 - Seç.io de Para si rol cg ia - Instiruto Butantnn

2 - Hospital Viral Brazí! - Instituto flutantan
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS FARINHAS DE TRIGO ESPECIAL E DE MACARRÕES CONSU-

MIDOS EM CURITIBA, EM RELAÇÃO Ã INFESTAÇÃO DE ORIGEM ENTOMOLOGICA.

Bellot Vargas, C.H.1* A.A. Almeida

Com a finalidade de avaliar as farinhas de trigo (especial) e as massas

alimentícias (macarrões), consumidas em Curitiba, em relação a presença de

infastaçao de origem entomologica, de ãcaros e de pêlos de roedores, assim

como, a comparação entre as duas técnicas utilizadas para extração (digestão

enzimática e ãcida), com a finalidade de se verificar qual das técnicas de

análise é a melhor, quanto, ã sua eficácia e viabilidade econômica, quando

utilizada na análise destes dois produtos alitnentares, estão sendo analisa-

das 60 e 48 amostras de farinha de trigo especial e de macarrão respectiva-

mente. A farinha provém de cinco indústrias moageiras e as amostras de ma-

carrão de quatro indústrias de pastificio, localizadas em Curitiba. Uma ana

lise dos resultados correspondentes, apenas, ãs farinhas comercializadas pe-

los cinco moinhos, revela que em 23 amostras analisadas através das duas

técnicas (enzimãtica e ácida),num total de 148 analises, o número de fragmen

tos de insetos encontrados, por 50 g. dé amostra, encontra-se nas faixas:

A: 2 a 13 - 9 a 23 ; B:9 a 68 - 9 a 109 ; C: 6 a 95 - 14 a 51; D: 6 a 30 -

9 a 83 e E: 10 a 22 - 11 a 31 , respectivamente. Foram encontrados 6 inse-

tos inteiros (2 ácaros, 3 Psocoptera e 1 HymenoDotera), e 7 pêlos de roedo-

res, no total das análises realizadas.

Os resultados encontrados permitem concluir que das 23 amostras analisa-

das, em cada um dos métodos utilizados, apenas 2 amostras estavam de acordo

com a legislação em vigor, a qual exige ausência de pelos de roedores, de

ácaros, de insetos inteiros e de larvas de insetos vivos e/ou mortos; que o

método da digestão ácida ê menos demorado, menos dispendioso e permite uma

maior contagem de fragmentos, provavelmente, devido a uma maior facilidade

de recuperação de fragmentos.

1 Departamento de Zoologia, UFPr./Curitiba-Pr. , Bolsistas CNPq.
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ANOMALIAS EM GENITALIAS DE LUTZOMYIA LONGIPALPIS ( LUT7 & NEIVA.

1912) E LUTZOriYIA INTERMEOIA (LUTZ E NEIVA. 1912). DIPTERA:

PHLEBOTOMINAE.

De Almeida. D.C.; Braail,B.G.,De Oliveira.S.M.P. & Brazil. R.P.

As anomalias em flebotomíneos têm sido assinaladas principal

mente em aparelhos genitals de machos e fêmeas (FORATINI, O.P.

Entomologia Médica. 1962).

Durante pesquisas desenvolvidas sobre a epldemiologia da

Leishmaniose tegumentar nas localidades de Catimbau Grande (Rio

Bonito) e Itaipu (Niterói) no Estado do Rio de Janeiro, no p^

ríodc de 1986/88, foram capturados 3.441 exemplares de fleboto-

mineos. Sendo 2.317 de Lu. intermedia, dos quais 5 (cindo) exem

plares apresentam anomalias na genitália, tais como: macho com

alteração quanto â localização dos espinhos no dististilos; au_

sência de dististilo, basistilo deformado e lobo lateral com aij

mento de tamanho; 2 fêmeas apresentando uma estrutura em apêncU

ce com característica de uma 3- espermate;a e 1 fêmea em que a

cabeça da espermateca apresenta expansão lateral, de aspecto cH

ferente da original.

Dos 112 exemplares machos de Lu. longipalpis, 5 apresentam um

espinho a mais no dististilo.

A importância deste estudo, está no fato de que al;'m de tra

zer problemas na taxionomia de flebotomíneos, a concentração

desses espécimes anômalos em um mesmo ambiente, sugere fatores'

químicos de alterações ambientais que possam contribuir para a

má formação desses dípteros.

Apoio Financeiro: FINEP. FAPERJ e CEPG,

Laboratório de Entomologia Médica - Dept* de Parasitologia e

Biofísica Celular - I,B.C.CF. - UFRJ - filo de Janeiro - RJ.
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Endocitose de Transferrína-Au e LDL-Au por células do Vaso

Dorsal de Panstrongylus megistus (HemípterarReduviídae).

1 2 3
Nogueira, N.F.S.; Oliveira, L.M.F.; De Souza, W.

Este trabalho foi desenvolvido no Laboratório de EntornoIo

gia Medica do Dep. de Parasitologia e Biofísica Celular - IBCCF

UFRJ. Em estudos ultra-estruturais observamos que as células en

doteliais do vaso dorsal de P. megistus se assemelham morfologi^

camente a alguns hemocitos. Para estudar a capacidade endociti-

ca destas células injetamos 50ul de uma solução estoque de com

plexos de Transferrina-Au e LDL-Au em 2 grupos de 10 insetos ca

da (machos e fêmeas). Os animais foram sacrificados 30 minutos

após injeção do complexo na hemocele, dissecados e o vaso fixa

do em Glutaraldeído 2,5$ em tampão fosfato 0.1M e processado co

mo de rotina para microscopia eletrônica e incluído em Epon.

Os complexos Transferrina-Au e LDL-Au foram encontrados

em grande quantidade em todas as células "endoteliais" e nunca

no interior das células pericardiais. Estes dados , juntamente

com os de trabalhos anteriores feitos com BSA-Au e HRP-Au (No-

gueira et. ai.,1988 - Simpósio sobre citoquímica ultra-estrutu-

ral - Curitiba, págs 23-24 e Nogueira et. ai., 1989 - Reunião

anual sobre pesquisa básica em Doença de Chagas - Caxambú pág.

128), nos levaram a concluir que pelo menos no interior do va

so dorsal, nao sao as células pericardiais as responsáveis pe

Ia ingestão de partículas acima de 10 nm. Este tipo de trabalho

é feito pelas células endoteliais. Devido a isto e ao fato de

ser comum se encontrar hemocitos aderidos à superfície de vis-

ceras em insetos, acreditamos que estas células sejam hemocitos

e nao células endoteliais.

1- Doutoranda - IBCCF - UFRJ

2- Estagiária - IBCCF - UFRJ

3- Prof. Depart, de Parasit. e Biofísica Celular - IBCCF - UFRJ
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INFLUENCIA DA TEMPERATURA SOBRE ALGUNS ASPECTOS DA BIOLOGIA

DAS FASES IMATURAS DE Stomoxyò Catcitianò (LINNAEUS, 1758)

(DIPTERA - MUSCIDAE)

Aguiar-Valgode, M.1 & Milward-de-Arevedo, E.M.V.

A mosca do estibulo Stomoxyò catcittan& L. é um díp-

tero hematôfago de importância méiico-veterinária. Tem sido

responsabilizada por grandes perdas econômicas na pecuária,

tendo ea vista a sua *ção espoliadora e por veicular vários

agentes patõgenos do homem e dos animais domésticos.

0 presente trabalho teve como objetivo, ampliar o co

nhecimer.Lo sobre alguns aspectos biológicos das fases imatu-

ras de S. ca.tC-Ltia.no em diferentes temperaturas. Os estudos fo

rato conduzidos no laboratório em câmaras cl imat izadas, regula

das â 20, 25, 30, 35°C de temperatura, umidade relativa de

65 - 10Z e 14 horas de fotofase. O período da fase de ovo,

larval e pupal foram influenciados pela temperatura, apresen-

tando-se mais longo a baixas temperaturas e mais curtos â tem

pêraturas elevadas. A temperatura de 25°C foi mais favorável

para o desenvolvimento de S. ca.lcitxa.nb. A temperatura de 35°C

foi inviável para o desenvolvimento desta espécie.

1Mcstre em Parasitologia Veterinária, Dcpto. Biol. Animal.

I.B.-U.F.R.R.J.

2Prof? Dr* -Parasitologia/D.B.A.-U.K.R.R.J., Itagua', RJ.
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DETERMINAÇÕES DAS EXIGÊNCIAS TÉRMICAS DE StomoxyA CO.lc-itia.ni

(LINNAEUS, 1758) (DIPTERA, MUSCIDAE), FM LABORATÓRIO

Aguiar-Valgode, M.1 « Milward-de-Azevedo, E.M.V.

0 presente trabalho teve como objetivos: determinar a

temperatura base a constante térmica nas diferentes fases ima-

turas de S. catcitKa.no; comparar dois métodos para determinar o

limite inferior de temperatura (Tb) nas diferentes fases imatu-

ras de S. calcitiani.

Os estudos foram conduzidos em câmaras climatizadas,

reguladas â 20, 25, 30, 35 C de temperatura, umidade relativa

de 65 - 10% e 14 horas de fotofase. 0 limiar de desenvolvimento

para cada fase imatura de machos e fêmeas de S. calcA.tKa.no foi

calculado pelo método de regressão hiperbólica e sua recíproca

e através do método do coeficiente de variação, sendo a constan

te térmica obtida pela fórmula K- « Y (t - a). As temperaturas

bases observadas para as diferentes fases estudadas apresenta-

ram-se um pouco mais elevadas para os machos. Por outro lado, a

quantidade de energia (CD) necessária para o desenvo 1 viinT.tu das

fêmeas foi um pouco mais elevada em relação aos machos. As res

postas obtidas pelos modelos matemáticos propostos para a esti-

mativa da temperatura base e constante térmica das fases imatu-

ras de S. ca.lcitn.ani foram similares, sugerindo que estes apre-

sentaram-se adequados.

1Mestre em Parasitologia Veterinária, Dept. Biol. Animal.

I.B.-U.F.R.R.J.

2Proff Drf - Parasitologia/D.B.A. - U.F.R.R.J., ltaguaí^ RJ.
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DESENVOLVIMENTO PÕS-EMBRIONÂRIO DE Chfiyiomya me.gaczpha.la

(DIPTERA, CALLIPHORIDAE), SOB CONTROLE DE FOTOFASE

E ESCOTOFASE TOTAL

Freitas, M.A.S.1 , Milward-de-A2evedo2, E.M.V. & S^ntos, M.B.

Este trabalho teve por objetivo investigar possíveis

alterações biológicas em C. mtga.ce.pha.la quando submetida â au-

sência total de luz, assim como oferecer subsídios prelimina-

res relacionados com suas necessidades fotoperiodicas.

0 experimento foi realizado em câmaras climatizadas

reguladas a 30 - 1 C, 40 - 5Z UR e com diferentes fotoperíodos

(10 h e 24 h de escotofase). As larvas recém-eclodidas foram

criadas em substrato a base de carne eqüina putrefeita.

Não foi observado diferença na duração média dos esr_á

gios larval e pupal, entre os tratamentos. 0 mesmo foi observa_

do no peso de larva madura. Contudo a viabilidade larval foi

menor (85Z) no regime de 10 h de escotofase, em comparação com

o regime de 24 h de escotofase. Houve diferença na percentagem

de adultos anormais quando comparado o regime de 10 h de esco-

tofase (6%), com o regime de 24 h de escotofase (12Z). A longe_

vidade media dos adultos submetidos aos diferentes tratamentos

foi de 2,4 dias.

licenciado em Ciências Agrícolas; Bolsista do CNPq;2 ProfaDr9

Parasitologia-DBA/UFRRJ; 3Biõloga-Estagiária Parasitologia.
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ESTUDO DO DESENVOLVIMENTO DE C h X U A cm 14a atb<cepi (WIEDEMAN,

1819) (DIPTERA, CALLIPHORIDAE), EM LABORATÓRIO COM

DIFERENTES DENSIDADES LARVAIS

Aguiar Coelho, V.M.1, Queiroz, M.M.C.2 & Milward-

de-Azevedo, E.M.V.3

Estudou-se o desenvolvimento de Chiyòomya a(bicepi (Di£

terá, Calliphoridae) nas densidades de 15, 25, 50, 75 e 100 lar

vas por 50 gramas de dieta à base de carne putrefeita. 0 expen

mento foi conduzido em câmara climatizada regulada a 30 C, 60 -

10Z de ü.R. e 14 horas de fotofase.

Os períodos larval e pupal foram de cerca de quatro

dias para os quatro tratamentos, tendo sido observado na fase

larval uma ligeira extensão deste período na densidade de 15 1aj_

vas/dieta (4,22 dias) e uma diminuição na densidade de 100 lar-

vas/dieta (3,99 dias). A viabilidade larval para os traramentos

25, 50, 75 larvas/dieta foi superior a 95Z porém os tratamen-

tos de 15 e 100 larvas apresentaram-se inferiores com viabilid_a

de de 83,32% e 32,5Z respectivamente. A viabilidade pupal foi

considerada boa para todos os tratamentos (acima de 90%). Os pe_

sos de pré-pupas demonstraram um aumento progressivo até a den-

sidade de 75 larvas/dieta que atingiu peso de 78,4 mg para ma-

chos e 90,6 mg para fêmeas. Foi observada, na densidade de 100

larvas/dift a, uma relativa diminuição, 72,4 mg e 77,1 mg para

machos e fêmeas respectivamente. Os machos foram mais precoces

que as fêmeas. A temperatura na dieta com larvas foi maior que

na dieta controle. Verificou-se aumento da temperatura nos pon-

tos onde se encontrava o aglomerado larval em todos os trata-

mentos. 0 pH não variou até o final do experimento, mantendo-se

em 7,2.

doutoranda- Parasi to logia Veterinária, CAHES-UFRR.J ; 2Me'tranda-

Par as i to logi a Vet e r í nár i a-CNPq ; 3Prof# Drf P,i r? s i t c» 1 OR i a - DBA/

UFRRJ.

521



ESTUDO DA RAZÃO SEXUAL DE ChXtfàomya albiczpò (DIPTERA,

CALLIPHORIDAE), SOB CONDIÇÕES DE LABORATÓRIO

Queiroz, M.M.C.1 S Milward-de-Azevedo, E.M.V.2

Este «studo ceve como o b j e t i v o o conhecimento da r a -

zão sexual da descendência de fêmeas ind iv idua l i zadas de C.

atbicepi, v i s t o que há r e g i s t r o s na l i t e r a t u r a que em cada ge-

ração as fêmeas originam apenas ind iv íduos do sexo masculino

ou do sexo feminino.

0 experimento fo i r e a l i z a d o em câmara c l imat izada r e -

gulada a 27°C, 60 - 10Z UR e 14 horas de f o t o f a s e . As fêmeas

(N=50) foram ind iv idua l i zadas em g a i o l a s p l á s t i c a s , forradas

com papel toalha e al imentadas com solução de mel a 50Z. In-

duz iu - se as posturas com carne p u t r e f e i t a durante quatro dias

e foram feita?: observações d i á r i a s para detecção das posturas .

Estas posturas eram pesadas e t r a n s f e r i d a s para d i e t a a base

de carne p u t r e f e i t a (para cada mg de ovos u t i l i z o u - s e 10 g de

c a r n e ) . Foram obt idos os s e g u i n t e s r e s u l t a d o s : a duração mé-

dia do período larva l foi de c inco d i a s ; o período médio de

prr-pupa foi de um d i a ; o período médio pupal foi de quatro

d i a s ; o peso médio de larvas maduras que originaram fêmeas foi

de 81 ,85 mg e o peso médio de larvas q-.te originaram machos foi

de 68 ,85 mg; foi p o s s í v e l cons ta tar que na mesma geração ocor-

re a presença de machos e fêmeas, porém, cada fêmea dará o r i -

gem somente a indivíduos de apenas um sexo . A razão sexual fo i

d«- I : i .

' E s t u d a n t e d e M e s t r a d o - P a r a s i t o l o g i a V e t e r i n á r i a - B o l s i s t a

t *Prnfa Or-.' I nr ,n i t K Io g i a- DBA- 1'FRRJ- 11 aguaí- RJ .

í
52:



ASPECTOS DA BIOLOGIA DE Ckitfiomtj& atbi-Ctpò (DIPTERA,

CALLIPHORIDAE), SOB CONDIÇÕES DE LABORATÓRIO

Q u e i r o z , M.M.C.1 & M i l v a r d - d e - A z e v e d o , E.M.V. 2

Este estudo foi realizado com o objetivo de conhecer-

se o potencial reprodutivo e longevidade de adultos em casais

individualizados efeaeas virgens agrupadas sea a presença de

machos, sob condições de laboratório.

0 experimento foi realizado es câmara climatizada re-

gulada a 27°C, 60 - 10Z e 14 horas de fotofase. Os casais (G2)

foram individualizados (N»40) em gaiolas plásticas com a base

revestida com papel toalha e alimentadas com solução de mel a

3CX. Para indução da oviposição e fonte proteica para os adu_l_

tos utilizou-se carne putrefeita desde o primeiro dia põs-eme_r

gência até a morte. 0 pes<-> médio de massa de ovos/fêmea foi de

0,0231 g; o número médio de larvas/fêmea foi de 206 larvas; o

número médio de ovos/fêmea foi de 212 ovos; a cópula teve iní-

cio no 29 dia põs-emergência; a longevidade média de fêmeas foi

de 17,5 dias e a longevidade média de machos foi de 15,0 dias.

As fêmeas virgens foram agrupadas (N«60) em gaiolas

cilíndricas plásticas (N«3) com o mesmo procedimento do expe-

rimento descrito acima. 0 peso médio de massa de ovos/fêmea foi

de 0,0005 g; o número médio de ovos/fêmea foi de 5 ovos (todos

inférteis) e a longevidade média das fêmeas foi de 34,3 dias.

lEstudante de Mestrado - Parasitologia Veterinária - Bolsista

CNPq.

Prof? Dr? P.rasitologia-DBA-UFRRJ.

52J



Entomologia Veterinária
(Poster)

524



DÍPTEROS ASSOCIADOS A EXCREMENTOS DE CRIADOCROS EM DOIS AMBIENTES RURAIS

UBERLÃMDIA - MC.

Souza.A.M. ; Pena.L.M. ; Teixeira,F.P. ; Ribeiro,1.1. • Lomônaco,C.

Várias espécies de moscas têm sido descritas como pragas nos ambien

tes rurais, consistindo nua sério problema econômico sanitário. Este traba

lho investigou a coawnidade de dlpteros associada a excrementos de caprinos,

bovinos e suínos, bem como a variação sazonal das populações mais freqüen-

tes.

As coletas foram realizadas no período de um ano, em duas fazendas

no município de Uberlândia. Aproximadamente 3 Kg de fezes eram coletadas e

mantidas em laboratório até a emergência dos adultos.

As espécies mais abundantes foram: Muaca domestica, Stomoxys

calcitrans, Ornidia obesa e Chrysania putoria. De modo geral os picos popu-

lacionais coincidiram com períodos quentes e úmidos, o que pode ser confir-

mado pelos valores significativos de correlação.

De acordo com os resultados conclui-se que existe uma grande sinila

rídade entre as comunidades associadas a cada tipo de estéreo. A distinção

dessas comunidades somente é perceptível a nível de domínância de espécies.

1- Estagiários da Área de Ecologia

2- Professora do Departamento de Biociências - LTU/Uberlândia - MC.
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INSETICIDA

O GOLPE DEFINITIVO NAS PRAGAS.
KARATE é um inseticida piretróide de
última geração, com amplo espectro
de ação.
No algodão controla a Lagarta das
Maçãs, a Lagarta Rosada e o
Curuquerê, diminuindo a probabilidade
de aumento da população de ácaros.
Na soja, controla com eficiência a
Lagarta (Anticarsia) e o Percevejo
(Nezara).
KARATE também é recomendado para
as culturas de tomate, café, arroz,
milho e trigo.

Agroquímicos



DILUIÇÃO DO DANO, MECANISMO DE PSEUDORESISTENCIA

Rossetto.C.J. 4 Lara.F.M.

Painter (1950) propôs três mecanismos de pseudoresistencia: evasão

hospedeira, resistência induzida e escape.

Neste trabalho é proposto e discutido mais um mecanismo de pseudo-

resistencia denominado diluição do dano. Vários exemplos de diluição do

dano são apresentados e discutidos.

Canerday et ai (1969) observaram que variedades de tomateiro com

número grande de frutos tinham menor porcentagem de frutos broqueados e a

tribuiram esta redução do dano ã "diluição do fator".

Rossetto et ai (1989) observaram que o cultivar de soja IAC - 100,

tem produtividade semelhante a IAS 5, mas as setaentes de IAC-100 tem a m£

tade do tamanho de IAS 5. Uma lavoura de IAC-100 tem o dobro de sementes

que uma lavoura de IAS 5 o que provoca uma diluição de 50% no dano de per^

cevejos.

A variedade AF-28 de sorgo tem um número maior de flores e grãos

na panlcula que contribui para diluir o dano causado por Contarinia

sorghicola. Esta mesma variedade tem um número maior de internódios, por

ser alta, o que pode diluir a estimativa de intensidade de infestação(por

centagem de internõdios infestados) de Diatraea saccharalis. Variedades

de grãos pequenos tem o dano ocasionado por Sítophilus zaatnais diluido.em

relação ao dano causado ãs variedades de grãos grandes.

<j 1/ Instituto Agronômico de Campinas, bolsista CNPq

| 2/ UNESP, Jaboticabal

525



INTENSIDADE DE DANO: UM NOVO ÍNDICE PARA AVALIAÇÃO DO COMPLEXO BROCA-PODRI-

DÕES EM CULTIVARES DE CANA-DE-AÇÜCAR.

1 2 - 3 it
Vendramim, J.D. ; Silva, F.C. da ; Cesar, M.A.A. & Camargo, A.P. de

Para o estabelecimento de um novo índice para avaliar o complexo for-

mado entre a broca ViaJtha.ua. 6a.cc.ha/L0dLii (F.) e as pcdridões em cana-de-açú-

car, foram instaladas, em condições de campo, seis cultivares dessa gramínea,

em blocos casualizados com 10 repetições. De cada parcela, 20 colmos foram

abertos ao meio para avaliar a intensidade de infestação (II) e o índice vo-

lume tricô de dano causado pelo referido complexo (IVC). Para a determinação

do IVC, em cada internõdio atacado, mediu-se o comprimento e a largura (diâ-

metro) de todo o internõdio e apenas da região danificada. A partir dessas

medidas e considerando-se tanto o internõdio como a região danificada como um

cilindro, foram calculados o volume total do internõdio (VI) e o volume da
— VC

região danificada (VC), sendo o IVC » ̂  x 100. Os internódios atacados de

cada cultivar foram agrupados numa mesma amostra (II • 100Z). De cada inter-

nõdio atacado, foram obtidos os dois internódios adjacentes (acima e abaixo)

que constituíram uma segunda amostra com II " 0Z. As duas amostras de cada

parcela foram submetidas a análises tecnológicas a partir do que calculou-se

a redução percentual de açúcar teórico recuperável (ATR).

Constatou-se diferença estatística, em função das cultivares testa-

das, para II, IVC e redução de ATR (entre as amostras com 0 e 1002 de II).

Considerando-se que cultivares com mesma II (100Z) apresentaram diferença

significativa na redução de ATR, concluiu-se que não há correlação entre es-

tes parâmetros. Já, os valores de IVC e de redução de ATR apresentaram cor-

relação positiva para todas as cultivares. Eu função disso, propõe-se, para

comparar cultivares de cana-de-açúcar em relação ao complexo broca-podridões,

um novo índice denominado intensidade de dano, obtido pelo produto entre II

e IVC, o qual é mais preciso, para esse tipo de estudo, que a intensidade de

infestação, empregada isoladamente.

1. Dept° de Entomologia - ESALQ/USP - CP. 9 - 13400 - Piracícaba-SP.

2. Estagiário do DeptV de Entomologia - ESALQ/USP.

3. Dept9 de Tecnologia Rural - ESALQ/USP.

4. Estação Experimental de Piracicaba/IAC - CP. 28 - 13400 - Piracicaba-SP.
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EFEITO DE DUAS ESPÉCIES DE TOMATEIRO {LycopZAAÍCOn spp.) SOBRE A BIOLOGIA DE

ScAoUpatputcL abiotuta. (Meyrick, 1917) (Lep., Gelechiidae).

Vendraaim, J.D.1 a Giustolin, T.A.2

O tomateiro selvagem LycopzAiicon hixnvtum f. gt&bfuvtum C.H. Mull a-

presenta dois alcalóides nas suas folhas, cujos efeitos sobre algumas pra-

gas do tomateiro têm sido demonstrado por diversos pesquisadores. Com o obje_

tivo de verificar se a traça S. abiotuta também é afetada por essa espécie

vegetal, comparou-se a biologia dessa praga no material selvagem (linhagem

PI 134417) e na cultivar comercial Santa Cruz Kada AG 373 de L. íiculentum.

0 ensaio foi realizado em laboratório (temperatura: 20 t 2°C; UR: 60

t 10Z e fotofase: 12 h) no Dept9 de Entomologia da ESALQ/USP. Lagartas re-

cém-emergidas foram colocadas no interior de tubos de vidro (8,5 x 2,5) tam-

pados com algodão hidrófugo e contendo folhas (com os pecíolos envolvidos por

algodão hidrõfilo umedecido) de um dos genõtipos. Em cada tubo foram "inocu-

ladas" três lagartas, utilizando-se 60 tubos por genótipo. À medida que pup£

van, os insetos eram individualizados em novos tubos onde permaneciam até a

emergência dos adultos, formando-se então 20 casais por tratamento. Através

de observações diárias, foram avaliados a duração e a viabilidade das fases

larval e pupal, o peso e a deformação das pupas e a longevidade, deformação

e fecundidade dos adultos.

Constatou-se que na linhagem PI 134417, ocorreu alongamento da fase

de lagarta, redução da viabilidade larval, menor peso de pupas (fêmea), redu

ção na longevidade das fêmeas e menor fecundidade, o que permite concluir

que o referido material afetou negativamente o desenvolvimento e reprodução

de S. abiotuta..

1. Professor Associado - Dept9 de Entomologia - ESALQ/USP - C P . 9 - 13400,

Piracicaba-SP.

2. Pós-graduanda - Dept? de Entomologia - ESALQ/USP.
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BIOLOGIA DE Philosamia ricini (Drury, 1977)(Lepidoptera: Saturniidae). ALI -

NENTADA COM QUATRO SUBSTRATOS. EM DUAS CONDIÇÕES DE ALIMENTAÇÃO DA GERAÇÃO

ANTERIOR.

NEGREIROS, J1; RODRIGUES, M.E.V.2; MENDONÇA, G.A. de3 & ARAÚJO, J.A. de3

Estudou-se a biologia de Philosamia ricini (Drury, 1977), bicho-da

-seda da mamona em quatro substratos, visando a determinação da preferência

alimentar do inseto, bem como a influência do alimento no comportamento das

lagartas, na geração posterior. A pesquisa foi conduzida no laboratório do

Departamento de Fitossanidade da ESAM - MOSSORÓ - RN, sob condições de tempe

ratura: 27 ± 1°C; UR: 65 t 10%; Fotofase: 14 horas. Os ensaios constaram de

quatro tratamento e oito repetições com delineamento inteiramente casualiza-

do. Os substratos aiimentares utilizados na pesquisa, para as lagartas fo-

ram: mamona (Ricinus communis L.) mandioca (Manihot esculenta Crats) Cajado-

de-Sao José (Plumeria alba L.) e Pinhão-roxo (Jatropha gossypiifolia Muell

Arg.)

Os insetos utilizados r.o estúão tiveram alimentação distintas, na

geração anterior. Um grupo foi alimentado com mamona, (R. communis L.) e ou-

tro coir. mandioca, (K. ssculenta).

P. alba e J. gossypiifolia não ofereceram condições para o desen -

volvimento das lagartas de P. ricini, provocando a morte de 100% destas, no

segundo instar. A mamona foi o melhor alimento para a P. ricini dentre os

materiais testados. A folha da mandioca, pode ser utilizada como alimento ai

ternativo para a criação de P. ricini. na região de Mosscró-RN.

A alimentação da geração anterior, das lagartas não afetou o com -

portamento destas, na geração seguinte.

iprof. Adjunto do Departamento de Fitossanidade da ESAM. Cx. Postal, 137

CEP. 59.600 MOSSORÓ-RN. - 2Engenh«
3Aluno da ÊSAM, Bolsista do CNPq.

CEP. 59.600 MOSSORÓ-RN. - 2Engenheira Agrônoma do CNPq.

528



ASPECTOS BIOECOLÓGICOS DE Philosamia ricini (Drury, 1777) EM QUATRO GENÓTIPOS

DE MAMONA (Ricinus communis L-), SOB CONDIÇÕES DE AMBIENTE CONTROLADO.

NrGREIROS, J.1; VENDRAMIM, J.D.2; RODRIGUES, M.E.V.3; MENDONÇA, G.A4

O trabalho foi conduzido no Laboratório do Departamento de Fitossa-

nidade da FSAM - Mossoro. Estudaram-se alguns aspectos biológicos de Philosa-

mia ricini (Drury, 1777), bicho-da-seda da mamona, em quatro genotipos de ma-

raona (material nativo e as cultivares Guranani, amarelo de Irece e IAC-80) ,

com o objetivo de se avaliar o efeito dos referidos genotipos na biologia do

inseto. 0 experimento foi conduzido sob condições de laboratório (Temperatura

27 1 1°C; UR. 60 ! 10%; Fotofase: 14 horas). 0 delineamento experimental foi

inteiramente casualizado com quatro tratamentos e oito repetições, observando

-se os seguintes parâmetros biológicos: tamanho e peso das lagartas, no maxi-

MO desenvolvimento, duração e viabilidade das fases larval e pupal, peso das

pupas, macho e fêmea, peso da seda, numero de ovos por fêmea e período de in—

cubaçao e viabilidade de ovem.

Com base nos resultados concluiu-se que a cultivar Amarelo de Irece

foi 3. menos adequada ao desenvolvimento de P. ricini, enquanto IAC - 80, ma-

terial nativo e Guarani oferecem condições adequadas para a criação deste in-

seto.

iF'rT)f. Adjuntx) cfo i>T>~irt,-ij*T)tx> de FitxTHsarúdade cia FSAM. Cx. Postal 137, 59.600; Mossorc-RN.

'Prof. AÍÍTOTÚKIO fio ÜfífvirUtTmt/) tie Kntcmologia da FSALQ-U33, Cx. Postal , 9. 13.400, Piracicaba-EP

•'Krpmheini Affxxxmi, bols is ta rb CNPq - 4Akno da ESAM, bols is ta do CNPq.



IDENTIFICAÇÃO DE FONTES DE RESISTÊNCIA DE MILHO À Spodoptera frugiperda

(LÉPIDOPTERA:NOCTUIDAE)

1 2
Viana, P.A. & Potenza, M.R.

A lagarta do cartucho, Spodoptera frugiperda, é uma das principais

pragas de milho no Brasil. O ataque da praga causa uma redução de 15 a 34 %

na produção, dependendo do estádio de desenvolvimento da cultura. Resistên-

cia de plantas às pragas é uma das prioridades da pesquisa devido ao baixo

custo e não causar efeitos indesejáveis na natureza. 0 primeiro passo para

o desenvolvimento de cultivares resistentes é a identificação de fontes de

resistência. Com o objetivo de selecionar acessos de milho com resistência

à S. frugiperda anualmente tem sido avaliado os materiais do Banco Ativo

de Germoplasma do CNPMS/EMBRAPA.

As entradas foram semeadas em fileiras de lOin de comprimento, sendo

a metade infestada artificialmente com 30 lagartas recém-eclodidas por

planta (estádio de 4-5 folhas) e na outra metade se faz o controle da pra-

ga com inseticida no sulco de plantio. O delineamento estatístico foi o de

látict? com 2 repetições. Avaliou-se a resistência à praga aos 14 dias após

a infestação artificial através de uma escala visual de danos de 0 a 9.

Os resultados foram obtidos no periodo de 1986 a 1990. Observou- se

que em uma amplitude de danos causado pela lagarta nas plantas variando de

3,99 a 7,83, as populações CMS 23, CMS 14C, CMS 24 e Zapalcte Chico foram

as mais resistentes com dano médio inferior a 5,5, mostrando consistência

nos anos em que foram reavaliadas. Outras populações que foram pouco dani-

ficadas pelas lagartas sob infestação moderada (variação de 1,12 a 3,34 )

foram a WP1 e Amarillo Cristalino com 1,13 e 1,15, respectivamente. Em uma

infestação variando de 4,78 a 7,03, a população Nõdzoh Torê, foi a menos at<»

cada pela 5. frugiperda com dano médio de 4,78.

l/Pesquisador PhD, Fntomoloflia - CNPMS/FMBRAPA/SrTF I.AGOAS/MG

2/F.stagiário, Fntomolof-ia - Bolsista CNPq - CNPM.S/KMHRAPA/SFTE LAGOAS-MG
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ESTUDO DOS MECANISMOS DE RESISTÊNCIA F.M POPULAÇÕES DE MILHO SELECIONADO?

CONO FONTES X>r RESISTÊNCIA À Spod^pter.i tragiperda < LF.PIDOFTERA :NOCTl'ir>AE 1

1 ^
Viana, P.A. & Potenza, M.R."

Entre as principais pragas de milho, ciestaca-se a lagarta do cartu-

cho, Spadoptera frugiperda. O desenvolvimento de cultivares de milho resis-

tentes a esta r>raga e um dos métodos de controle dos mais desejáveis devido

ao baixo custo e nào contaminar a natureza. Após a seleção de materiais

com fontes de resistência ao inseto, o progresso do programa é grandemente

favorecido quando se conhece os mecanismos dessa resistência. Este traha -

lho teve como objetivo estudar os mecanismos de resistência (antibiose e

não preferência) em populações de milho selecionados no CNPMS/EMPRAPA como

fontes de resistência à ?. frugiperda.

Os experimentos foram conduzidos em laboratório e em casa de vege-

tação, utilizando as entradas CMS U C , CMS 23, CMS 24, Zapalote Chico que

foram selecionados romo resistentes à 5. frugiperda, sendo o híbrido RR ?.r>\

a cultivar padrão. Avaliou-se o período larval e pupal, peso dp lagartas p

pupas, comprimento de lagartas, consumo de alimento, mimem \e posturas e

ovos, período de pré-oviposiçio e oviposição, razão sexual, viabilidade de

pupas e preferência alimentar e para oviposição.

Os resultados mostraram que a população CM? 1 AC tni o monos adequa-

ár.i ao desenvolvimento da 5. frugiperda , pro!opnn>1o :; i^ni! i;:,ii i vãmente ^ fa

se larval e o ciclo do inseto, afetando ne^at ivinvT >: o ;>i';=o dn l.i"p.rtns r>

pupas. As lagartas apresentaram um baixo íru'ii:i- d- a; rov i t ant rito ,ilimcn!ir.

Observou-se-uma menor preferência alimentar de la/.irí«s roc/'m-cc 1 <'-'ida.-: po-

lo Zapalote Chico, considerando a rppiao do cartuchr. <í,i planta. Tc:;i.-.•= ^e

preferencia para oviposição, mosf.rar-sm q'n> o CMS \UC. foi <', mono;: preferido

e o CMS 23 e BR 201 os mais proferidos.

U Pesquisador PhO, EntomoIoKia - CNPMS/EMBRAPA/SKTE l..A<;0AS/Mr;

2/ Estagiário, Entomolo^ia - Bolsista CNPq - CNPMS/EMBRAPA/SETK LAfíOA:-'.-'•":



RESISTÊNCIA DE C3FF5A ZAXGUSPARIS E C. KLAIS1I AO BICHO MINEIRO

(PEFILFUCOPTERA COFFEELLA).

1 1,2
Guerreiro Filho, O." , Gonçalves, W. & Medina Filho, H.P.

Algumas espécies do gênero C >ffeü, ao contrario das variedades

de C.arábica, tem se mostrado resistentes a P. coffee'Ia, como

C.sienopkyZ ia, r. salvatrix, C. racemosa, entre outras. Avaliou^

s e n e s s e t r a b a l h o a r e s i s t ê n c i a d e C. z a n a u e b a r i e e 0. k l j i n i i

a o b i c h o m i n e i r o , c o m o o b j e t i v o d e t r a n s f e r i r , p o s t e r i o r m e n t e ,

o s g e n e s q u e c o n f e r e m r e s i s t ê n c i a , p a r a c u l t i v a r e s c o m e r c i a i s

d e :". 7ribi •;, c o m o j n v e m s e n d o f e i t o c o m ". raeertosz. R e a l i -

z a r a m - s e t e s t e s d e l i v r e e s c o l h a 2 d e c o n f i n a m e n t o s o b r e d i s c o s

d e f o l h a s d e c a d a u m a d a s e s p é c i e s . C. -irbica f o i u t i l i z a d a c o -

m o p a d r a " d e s u s e e t i b i 1 i d a d e . C i n c o p a r â m e t r o s f o r a m o b s e r v a d o s

a s a b e r , n u m e r o d e o v o s ( N O ) , n o t a v i s u a l ( N V ) , a r e a d a n i f i c a d a

p o r p a r c e l a ( A D P ) , d i s c o s l e s i o n a d o s p o r p a r c e l a ( D L P ) e á r e a

d a n i f i c a d a p o r l a g a r t a ( A D L ) . N a o h o u v e p r e f e r ê n c i a p o r ov i ; ' O -

siijao n o t e s t e d e l i v r e e s c o l h a , r. i r a b i ? x c o m 5 3 , 4 5 o v o s / p a r -

c e l a , a s s i m < onio ". :-t>:j.-.-:b'irie c o m 5 9 , 0 6 o v o s / p a r c e l a f o r a m i -

n u a 1 m e n t »• p r o c u r a d a s . 0 m e s m o o c o r r e u n o t e s t e d e c o n f i n.imen t o .

C o m r e l a ç ã o ai»s p a r â m e t r o s N V , D L P , A D P e A D L , r e l a c i o n a d o s ã

a l i m e n t a ç ã o e c o n s e q u e n t e m e n t e a o d a n o p r o v o c a d o , C. a v a b i ^ z e
:' :'.*••>'.: r:.!i-. d i f e r i r a m e n t r e s i , m a s f o r a m e s t a t i s t i c a m e n t e

d i f e r e n t e s d e •'.'. r: ,r,;,,•;»•;'<, q u e m o s t r o u - s e a l t a m e n t e r e s í s t e n

ti' a p r e s e n t a n d o b a i x o n í v e l d e d a n o , t a n t o e m t e s t e s t!e l i v r e

e s c o l h a c o m o d e c o n f i n e m e n t » . P o n t o s e r o n h e c e a r e s p e i t o d e C.

:.;>:••: :r~i-- a t o o m o m e n t o , n o e n t a n t o c o m r e l a ç ã o ã r e s i s t ê n c i a

cio b i c h o m i n e i r o , e s s a e s p é c i e m o s t r a - s e m u i t o p r o m i s s o r a .

i / " e s q u i s a d o r C i e n t í f i c o . S e ç ã o d e G e n é t i c a , I n s t i t u t o A ^ r o n õ -

m i c . ( I A < ) , C.-iix.-i fnst.il 2 8 , 111)01 C a m n i n a s , S P .

2 / C n m B o l s a .!c P - S T . M s a r|,> C N P q



METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO PRECOCE PARA SELEÇÃO DE CAFEEIROS RESISTENTES AO

BICHO MINEIRO, Perileucoptera 30ffeel Ia (GUÉRIN-MÈNEVILLE, 1842) LEPIDOPTE-

RA-LYONETIIDAE).

Guerreiro Filho, O.; Medina Filho, H.P.'2£ Carvalho, A.*2

Todas as variedades de Coffea arábica são suscetíveis ao bicho mineiro (P-.-

riieucopttira ccffeellá), o qual reduz até 50Z da produção. Desenvolveu-se

um método para avaliar a resistência de gennoplasraar. de cafe pela exposição

de discos de folhas aos insetos. Discos de 3,14 cm , num total de 144, sao

mantidos sobre espuma umedecida, em caixa plástica, coberta por vidro à

22 • 1 C e fotoperíodo de 12 horas. Avaliou-se: oviposiçao (NO), discos

lesionados/parcela (DLP), nota visual (NV), ãrea foliar danificada /parcela

(ADP) e área danificada/lagarta (ADL). Infestações uniformes sao obtidas

em parcelas de 12 discos e 150 crisálidas por caixa com 12 parcelas. Em la-

boratório nao há preferência do inseto por folhas de diferentes idades. Em

campo, o 19 e 29 pares são menos atacados. Segundo NV, I)LP e ADL o germo-

plasma analisado apresenta espécies altamente resistentes (C.stenopkylla,

C.caívatrix, C.breviprs e Ciikcrica), resistentes (C.raserrosa, C.eugenioi-

•ies, C.deVtr.Tei e C.kapakata), suscetíveis (C.caKepkcra e C.congensis) e

muito suscetíveis (Cambi-va) - A resistência das quatro primeiras espécies

pode ser conceituada como "resistência a lagarta" dada a dificuldade de dis

tinguir antibiose de forte grau de não preferência. Nao houve diferença de

oviposiçao nas espécies. A resistência do café C 1195-5-6-2, derivado de

retrocruzamenlos de C.v-icemsa x C.arábica parece ser condicionada por um

alelo dominante de C. rar&r.nsn e se expressa em híbridos F1, gerações F_ ,

BC_ e F?B
C, çom o cultivar Icatu suscetível. Verificaram-se correlações de

957, entre ntensidade de ataque no campo durante vários anos e NV, ADP, ADL

i- DLP avaliados em laboratório. Devido as vantagens e a confiabilidade,

esse método está sendo utilizado no programa de melhoramento do cafeeiro vi

sando resistem ia ao bicho mineiro em andamento na Seção de Genética do Ins

tituto Agronômico de Campinas.

I/Pesquisador Científico, Seção de Genética. Instituto Agronômico (IAC),

("..lixa Postal 28, H001 Campinas, SP.

2/Civt' bols.1 de pesquisa do CNPq.



A V A L I A Ç . A O PE H Í B R I D O S PE C A C A L E I R O » EM R E L A Ç Í O A O A T A Q U E D E

S t e i r a s r o i r a b r e v e srtZF.R ( C O LE.OPTER A , C E R A Ü B Y C I D A E ) .

M e n fies, A . C . d e H . G a r c i a , J . J . d a 5 & T r e . i s a n , O

Fci a v a l i a i 1 o o c o m p o r t a m e n t o d e 15 c u l t i v a r e s d e c a -

c a u e i r o s ero r e l a ç ã o ac a t a q u e de S t e i r a s t o m a b r e v e ( S u l z e r ) . 0

e x p e r i m e n t e f o i i n s t a l a d o e m u m a q u a d r a d e e n s a i o s d e c o m p e t i -

ç ã o d e h í b r i d o s na E s t a ç ã o E x p e r i m e n t a l d e O u r o P r e t o D ' O e s t e ,

R o n d ô n i a , q u a n d o a s p l a n t a s a p r e s e n t a vair-se c o m a p r o x i m a d a m e n -

te d o i s a n o s d e i d a d e , u t i l i z a n d o - s e o d e l i n e a m e n t o d e b l o c o s

ao a c a s o c o m c i n c o r e p e t i ç õ e s em p a r c e l a s c o n s t i t u í d a s p o r 12

p l a n t a s e s p a ç a d a s d e 3 , 0 x 3 , 0 m e t r o s . A s a v a l i a ç õ e s d a i n c i d ê n -

c i a d a p r a g a f o r a m b i m e n s a i s , p o r u m p e r í o d o d e c i n c o a n o s ,

a t r a v é s d a c o n t a g e m e e l i m i n a ç ã o d e l a r v a s e n c o n t r a d a s a t e a

b i f u r c a ç ã o d o t r o n c o d o s c a c a u e i r o s t e s t a d o s . O b s e r v o u - s e q u e

a s c u l t i v a r e s c o m p o r t a r a m - s e i nd i fe r e n t «-men t e e m r e l a ç ã o a o

a t a q u e d e 5. b r e v e , e x c e t o n a s i n f e s t a ç õ e s o c o r r i d a s d u i a n t e o

t e r c e i r o a n o d a i m p l a n t a ç ã o d a p e s q u i s a , q u a n d o a c o m b i n a ç ã o

BE I O X A B 1 m o s t r o u - s e a m e n o s a t a c a d a , m u i t o e m b o r a d i f e r i n d o

u n i c a m e n t e d o h í b r i d o I M C 6 7 x C A S 3. As m é d i a s d a s p o p u l a ç õ e s

a n u a i s de l a r v a s n a s c o m b i n a ç õ e s f o r a m b a i x a s , t a l v e z n ã o o sn

f i c i e n t e p a r a se d e t e c t a r d i f e r e n ç a s v a r i e t a i s c o m s e g u r a n ç a .

1/ P e s q u i s a d o r e s d a CF. PI. A C - C n o r d o ri a d o r i a H p >>, i o n a 1 àa A m a z ô -

n i a .
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RESISTÊNCIA DF. ESPÉCIES DE GRAMINEAS AS CIGARR I.NHAS-DAS-PAáTA-

CENS. I - EFEITO DO ATAQUE DE ADULTOS DE Vzoii ttavepíCtã(STAL,

1854) (HOMOPTERA-CERCOPIDAE).

BOTELHO, W. 1; REIS, P.R.*

O presente trabalho teve como objetivo verificar em condi

ções de gaiola te lada , o comportamento de seis espécies de gra-

míneas fo r rage i ras , quando submetidas ã infestação de adultos

da cigarrinha-das-pastagens Vnoii <tavopieta(St a i , 1854). Foram

avaliadas as gramíneas Bxachiaxia hu.nu.dicc Ia (Hendle) Schweickt,

Biachiaxia cíecumbenj S t a p t , Snachiaiia luzizianiii Germain A

Evrard, Chloiiò gay a na. Kunth, Paipaàim plicatulum Michx cv. Hartley e

SeXaiia. ancepi Stapt cv. Kazungula. Os ensaios foram conduzidos nas depen -

dencias do Departamento de Fitossanidade da Escola Superior de Agricultura

de Lavras(ESAL) e Centro Regional de Pesquisa do Sul de Minas CRSM/EPAMIG .

As gramíneas foram estabelecidas em bandejas plásticas, onde posteriormente

foiam confinados sob gaiola telada os adultos de V. i(av^.:icta e feitas as

observações de danos visuais, efeitos na produção e qualidade dos capins e

verificação da preferencia para alimentação e postura.

Foi constatado que a infestação de oito adultos de ciíjarrinha por

gaiola provocou sintomas visuais característicos nas pramíneas. Houve a l t e -

ração na produção e qualidade das gramíneas, expressas por significativa re

dução do peso de matéria seca ( 11,98 para 7,70 gramas/bandeja) e proteína

bruta (0,621 para 0,424 gramas/bandeja). As espécies de crauiínoas P- ;:dca

taíum e S. ancípi apresentaram resistência do tipo não preferencia pela

cigarrinha V. ^ZavopictA, enquanto que C. gtxyana e 6. luzizi.Miil foram

mais suscetíveis. A 6. humidLCOía foi tolerante â cigarrinha e o ecotipo

de 8. efecumbenó utilizado neste estudo demonstrou certo grau de resisten -

cia ã V. ^lavopictã, sendo recomendado sua inclusão em futuros estudos de

determinação de formas de resistência às cigarrinhas e melhoramento genéti

do de gramíneas forrageiras.

1- Pesquisador, MS, Entomologia. CRCO/EPAMIG. C. Postal 295, S. Lagoas(MG).

2- Pesquisador, MS, Entomologia. CRSM/EPAMIG. C. Postal 176» Lavras(MG).
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EFEITO DA IDADE DAS FOLHAS DE DUAS CULTIVARES DE COUVE SOBRE O DESENVOLVIME£

TO DE Aicta monuòtz o^ôexò (Godart, 1819) (Lep., Pieridae).

Maltez, H.M.1 & Vendramim, J.D.

O presente trabalho foi realizado no Departamento de Entomologia da

ESALQ/USP, em condições de laboratório (temperatura: 25 t 2°C; UR: 60 ± 10Z;

fotofase: 12 h) com o objetivo de avaliar o efeito da idade das folhas sobre

o desenvolvimento de A. monaòtt OKòíÁJt.

Foram comparadas folhas novas, intermediárias e velhas das cultivares

Roxa Monte Alegre e Crespa Capão Bonito, as quais, em um trabalho anterior,

tinham sido avaliadas, respectivamente, como mais e menos adequadas ao inse-

to. Lagartas recém-eclodidas foram individualizadas em tubos de vidro (8,5 x

2,5 cm) tampados com algodão e alimentadas com secções foliares de cada um

dos seis tratamentos citados, utilizando-se 25 lagartas por tratamento. Quan

do próximas a pupaçao, as lagartas eram transferidas para copos plásticos cô_

nicos (7,5 x 5,0 cm) mantidos em posição invertida sobre uma tampa de placa

de Petri. Assim que pupavam, os insetos eram pesados e recolocados nos copos,

onde permaneciam até a emergência dos adultos ou morte das pupas. Em cada

tratamento, foram avaliados a duração e viabilidade das fases larval e pupal

e o peso das lagartas (no 89 dia) e pupas (com 24 horas).

Constatou-se que o desenvolvimento de À. monu&te. 016e.<Lò foi afetado

tanto pelas cultivares (sendo 'Roxa Monte Alegre' menos adequada confirmando

os resultados obtidos nos estudos preliminares) como pela idade das folhas,

verificando-se, nesse caso, um alongamento do período de desenvolvimento nas

folhas velhas, embora, nestas tenha se obtido de modo geral, um maior peso

de pupas. Estes dados evidenciam a importância da padronização da idade

das folhas nos estudos que se baseiam na biologia do inseto para a avaliação

da resistência de cultivares de couve ã referida praga.

1. Estagiária - Pept9 de Entomologia - ESALQ/USP.

2. Professor Associado - Dept9 de Entomologia - ESALQ/USP - CP. 9 - 13400,

Piracicaba-SP.
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RESISTÊNCIA E SUSCETIBILIDAPE DE 0'ÍLTIVARES DE BATATA-DOCE, Iponoea bacacas EM RALAÇÃO A B«O-

CA DA RAIZ Euscepes postfasciatui (FAIRM., 181.91 COLEflPTERA, CIIRC1JUONIDAE) NO ESTADO BE

PERNAMBUCO.1

Garcia, M.S.2 & Veiga, A.F.S. Leão.3

0 presente trabalho foi desenvolvido no Campo Experimental do Departamento de Agrono-

mia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, bem como nas Unidades de Execução de Pesqui-

sa de Caruaru e Serra Talhada, da Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária (Empresa IPA).

Teve como objetivo estudar fontes de resiãtcrrcis entre cultivarei de batata-doce, no Estado

de Pernambuco. Foi utilizada a coleção DEPA/UFRPE constituída de UU variedades. Considerou-se

três critérios para a medição e seleção de fontes de resistência e/ou suscetibilidade, como

segue:

a) Intensidade de danos de raízes tuberosas, medi '<-. através de escala de notas de 0 (zero) a

5 (Veiga, 1988); b) freqüência de distribuição dos danos na escala de notas, sendo representa

do pela média ou pelo total de raízes tuberosas que apareceram nas diferentes notas da esca-

la; c) estabilidade de comportamento das cultivares em relação aos ecossistemas. A avaliação

baseou-se na amostragem de raízes por lote de cada cultivar, sendo removidas aquelas nao co-

merciais, casual izar,do-se após uma amostra em torno de 20 raízes tuberosas e aplicando o cri-

tério "a". A escala de notas foi aplicada para cada raiz tu'oerosa individualmente, analisando

-se os danos internos através de corto longitudinal na parte mediana e os danos externos atra

ves da raspagem da epiderme. Pelo critério de estabilidade da resistência em relação ao ecos-

sistema, nenhuma das cultivares testadas destacor-sp como resistente, pois, algumas apresenta

ram-se resistentes num ecossistema e suscetíveis cm outros. As cultivares que se salientaram

como menos suscetíveis foram: Kama Curta Roxa e Caboatã. As demais cultivares foram considera

das como altamente suscetíveis, tais como: Dahomey, Ligeira Branca, Princesa Roxa, Balão Ro-

xo, Rainha Branca, Cordão de Ouro, Arroba, Lilás, Jacaré, Mãe de Família També, Vitorinha,

C.r.wn, Mineira, Angico, Var. C (UFRPE 7.88), Centenial-7, Var. í.73, Julian 6 (Álvaro Alves

1.88), Rainha Kr.inca, Talo Roxo, Branca de Pesqueira, CR-71, CR-02, RC-09, CR-68, RC-98, RC-

01, CR-1R, RC-ni, CR-SO. CR-Rnxa-r>01, Í.71-R, JR-13, CR-06, CR-lf,, CR-25, CR-í.2, CR-100.

1/ Parte iio Trsc dp Mestrado do Primeiro Autor

?/ Fng'J Agr'.', «t.Sc, - F.MATER/RS - Rua Botafogo, 1051 - B.Menino Deus - 90060 - Porto Alegre

V Prof. Adj. /Dr. FNTO/r>epf(-> Agr./1'FRPE, Recife.
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COMPORTAMENTO DE LINHAGENS DO ALGODOEIRO HERBÃCEO, GoAjypiui* kül&wtum L. 1 .

Icti^otium H u t c h . , Ã AÇÃO DO "BICUDO", AnthonomuA gnandüi BOHEMAN (COLEOPTE-

RA, CURCÜLIONIDAE).

Vieira, F.V.1; Santos, J.H.R.1; Lima, I .T. 2 ; Silva, F.P.1 4 Almeida, E.S.

Pesouisa desenvolvida na base f í s i c a da Estação de Avisos F i t o s -

san i tãr ios de Iguatu, Ceará, durante o período chuvoso de 1989, com

v i s t a s ao desempenho do algodoeiro herbáceo, em re lação ao "bicudo','

A. çtandii Boheman, de que são exemplos os mutantes Brãctea "Fre-

go", Folha "Okra", Bráctea "Frego" e Folha "Okra", cujas pecul ia

ridades morfológicas nas folhas e/ou brácteas permitem maior pe-

netração dos ra ios so lares ãs plantas e ass im, submetida a r e f e -

rida espécie-praga a um calor mais i n t e n s o , as p r e f e r i r i a menos

para alimentação e postura. De 05 p l a n t a s , por parce la , de um ex

perimento em blocos ao acaso, com 08 tratamentos e 04 repetições,

que envolv ia a variedade CNPA-3H como testemunha, com e sem i n -

f luênc ia de i n s e t i c i d a , amostravam-se, semanalmente, botoeç florais

das partes superior , mediana e i n f e r i o r da p lanta . De cada 100 bo-

tões f l o r a i s examinados ãs quatro l inhagens do a lgodoeiro estuda

das , sem a proteção de i n s e t i c i d a , a menos prefer ida pelo '"bicudo"

fo i a Bráctea "Frego", com uma média de 9,9 furos de alimentação

e/ou postura, seguida pela Folha "Okra", com 36,6 e , a mais a ta -

cada, a variedade CNPA-3H, com uma média de 48,7 perfurações . Em

termos percentua i s , os resultados se repetem: a linhagem Bráctea

"Frego" fo i a menos preferida pela mesma e s p é c i e - p r a g a , com 5,22%

dos botões f l o r a i s atacados; a linhagem Folha "Okra", com 22,49?

e a variedade CNPA-3H, a pre fer ida , re la t ivamente , pelo "bicudo",

com 27,39% de botões f l o r a i s a tacados . Sobre a posição do botão

f l o r a l na planta , há uma tendência de o A. gfiandii p r e f e r i r esti

órgão situado na porção mediam do algoiioeiro. 0 pirctróide i base d>> c?;••«• r-

metrina, com aplicação eletrodinâmica, mostrou-se eficaz no confroleã praga

1_/ Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará

2_l S e c r e t a r i a d e A g r i c u l t u r a e R e f o r m a A g r á r i a d o C e a r á
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Resistência de três variedades de morango (Fragaria sp) ao acaro Hetranychus

urticae (Koch) (Acarina-Tetranychidae).

Masls, C E . & Aguilar, H.1

As plantações de morango na Costa Rica sáõ severamente atacadas pelo acaro

"rajado" CPPtranychuB urticae).

Npste trabalho se estudaram em condições de campo as variedades

Chandler, Parker e Selva a fim de verificar se apresentavam algum tipo

de resistência ao ataque de T urticae. O desenho experimental foi de

blocos ao acaso com 3 tratamentos e 8 repetições. Se utilizaram acaricidas

em 4 parcelas de cada variedade a fim de verificar o dano real provocado

pelo acaro. Boi contado o número de ovos e acaros vivos tomando-se am

trifolio de parte media da planta.

Os resultados obtidos permiten concluir que a variedade Chandler

apresenta resistência do tipo tolerância, ao manifestar reduções percentuais

na produção menores que as variedades Parker e Selva.

1/ Escuela de Fitotecnia-Faculta de Agronamia-Urúversidad de Costa Rica/

San José - Costa Rica
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ASPECTOS BIOLÓGICOS E NCTRICICNMS DE Anticarsia geimatalis (Hubner, 1818)

(Lepidoptera: Noctuidae) Qf DIVERSOS GENDTIPO5 DE SOJA

Oliveira, L.J.;— Hoffmann-Campo, C.B.— 4 Mazzarin, R.M.—

Estudou-se a influência de sete genotipos de soja ('Davis',

"Tracy1, 'IAC-100', IAC 74-2832, BR 79-15149, BR 80-25896 e BR 82-12547)

sobre a biologia e a nutrição quantitativa de A. geimatalis. O delineamen-

to experimental foi o inteiramente casualizado e a cultivar Davjs foi

considerada cano padrão. Avaliou-se a duração e a viabilidade de cada fase,

peso de lagartas e de pupas, capacidade reprodutiva e consumo foliar. Tam-

bém foram calculados os índices nutricionais para a fase larval completa.

A linhagem BR 79-15149 foi semelhante ao padrão 'Davis', na maio

ria dos parâmetros. Bn relação a 'IAC 100', observou-se alongamento do ci-

clo, principalmente na fase larval, onde o ganho de peso também tendeu a

ser menor. A Laxa de crescimento relativa (GR) e a eficiência de conversão

do alimento ingerido (BCI) observadas para 'IAC 100' foram significativa-

mente menores do que em 'Davis'. 0 comportamento dos outros genotipos não

foi conclusivo. Os resultados permitiram concluir que o genótipo menos ade

quado ao inseto foi a cultivar IAC 100.

\/ Pesquísadora/EMBRAPA-CNPSo. Caixa Postal 1061, 86001 - Londrina, PR.

V Bolsista do CNFq.
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INFLUÊNCIA DOS FRINCÍPIOS FITOQUÍMICOS DA LINHAGEM DE SOJA BR 82-1547 NA PRE

FERÊNCIA ALIMENTAR DE Anticarsia getmatalis (l«BNER)(LEP.NOCTUTDAE).

Hoffmann-Campo, C.B. & Mandarino, J.M.G.

Em experimentos anteriores, a linhagem BR 82-12547 mostrou acentua-

da deterrência à lagarta Anticarsia g&mztalis. Procurou-se extrair princí-

pios fitoquimicos responsáveis por deterrência observada na linhagem BR 82-

12547 com relação a lagarta Anticarsia gemnatalis. Folhas de soja colhidas

na casa-de-vegetação, no estádio V , foram submetidas a processos de extra-

ção com água e solventes orgânicos de diferentes polaridades. Foi utilizado

o teste de dupla escolha e os dados obtidos foram expressos em índices de

preferência alimentar. Houve preferência alimentar das lagartas pelos discos

de folhas tratadas com extratos de éter-de-petróleo e deterrência pelos dis-

cos de folhas tratadas com extratos de etanol. Os extratos obtidos com ace-

tato-de-etila, benzeno/etanol, hexano e água nao causaram atração nem deter-

rência às lagartas. Houve deterrência à testemunha, representada por discos

de folhas de BR 82-12547, sem qualquer tratamento. Os valores do índice de

preferência u,- testemunha não diferiram dos verificados nas folhas tratadas

com extrato de ttanol (p=0,05). Os resultados permitem sugerir que apenas

etanol extraiu pulo menos um elemento químico responsável pela rejeição das
lagartas à linhagem testada.

1/ Pesquisador, EMBRAPA-CNPSo, Caixa postal 1061, 86001 Londrina, PR.
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M>ACTO DE VKEMS VERMS E SEMENTES SECAS DE GENOTIPOS DE SOJA COM DIFEREN-

TES CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS NA PERFORMANCE DE NINFAS E ADULTOS DE

Itezatn viridula (L.) (HEMIPTERA:PEOTATOMIDAE)

Oliveira, N. A Panizzi, A.R.

Estudos conduzidos em laboratório com vagens verdes (W) e com

ntes secas (SS) de soja, de diferentes genótipos mostraram efeito dife-

renciado na performance de ninfas e de adultos de Nezara viridula. A morta-

lidade total das ninfas em W variou de cerca de 40% em Late Giant (semen-

tes grandes e pretas) e Paraná (sementes médias e amarelas) a 80% em Peking

(sementes pequenas e pretas); em SS as mortalidades das ninfas foram de

11,7, 25,0 e 71,7%, respectivamente.

Tanto em W como em SS, os adultos de .V. viridula tenderam a

apresentar longevidade maior em Late Giant e Paraná do que em Peking. A por

centagem de fêmeas que ovipositou foi superior em Late Giant e Paraná (83,3

% e 66,7% em W e 100,0% em SS) do que em Peking (20,0% em W e 33,3% em

SS). Entretanto, as poucas fêmeas que conseguiram ovipositar, quando alimen

tadas com W ou SS de Peking, apresentaram um desempenho reprodutivo se-

melhante ao das alimentadas com Late Giant ou Paraná. Em geral, as fêmeas

ganharam mais peso em Late Giant e Parana do que em Peking.

1 Estagiária, EMBRAPA-CNPSo, bolsista do CNPq.

2 Pesquisador, EMBRAPA - Centro Nacional de Pesquisa de Soja, Caixa Postal
1061, 86001 - Londrina, PR
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COMPORTAMENTO DE DUAS CULTIVARES DE SOJA EM RELAÇÃO A INSETOS PRAGAS E INI_

MICOS NATURAIS.

LARA.F.M.1; CAHPOS.A.R.2; PRETTO.D.R.3 & MOREIRA, W.R.3

Instalou-se o ensaio ea 19/11/89 na Fazenda de Ensino e Pesquisa da FE-

UNESP-Ilha Solteira,SP, localizada em Selviria, MS, utilizando-se as culti

vares IAS-S e IAC-100; cada parcela, em número de 10/variedade, constou de

28 linhas de 20m de comprimento. 0 inicio de florescimento ocorreu em 29 /

12 para IAS-5 e 08/01/90 para IAC-100.

Foram efetuados 13 levantamentos, a partir de 15/12, semanalmente, em

5 pontos/parcela, utilizando-se o método do pano. Constatou-se maior ocor_

'?"cia de Euschistus hevos, Piezodorus guild+nii, Cevotoma sp., e Lagria

viciosa na cultivar IAS-5, bem como do predador Nabis sp. Não se detetou

diferenças nas populações de Diabrotiaa speciosa, Antiaarsia genrnatalis ,

Pseudoplusia includens, Geocoris sp., Callida sp. e Lebia sp. entre as cul_

tívares.

Quanto ao parasitismo de k.gemmatalis e P.includens, foram efetuadas

3 coletas de lagartas nos meses de janeiro e fevereiro; estas foram leva

das para laboratório onde permaneceram até a emergência de possíveis parasj^

tos. Foi constatada a presença principalmente de Microaharops binaculata ,

sendo que o parasitismo variou de 17 a 101 em k.gemmatalis na cultivar

IAS-5 e de 40 a 81Z na IAC-100, com média geral de 50Z e 71Z respectivamen

te nas duas cultivares; P. includens ocorreu em menor número e apresentou

dados discrepantes de parasitismo.

1/Prof.Titular Dept.Entotnologia e Nematologia-FCAV-UNESP-14870-Jaboticabal-

SP.; 2/Prof.Assistente Dept.Biologia Aplica Agropecuária,FE-UNESP,15378-

Solteira-SP.; 3/ Acadêmicos FE-UNESP-Ilha Solteira-SP.
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MÃO-PREFERENCIA PARA OVIPOSIÇÃO, EM TESTE COM LIVRE ESCOLHA, E DESENVOLVI-

MENTO DE CaliowbfiuchuA macutatuò (FABR., 1775) (COL., BRUCHIDAE) EM IS CVL

TIVARES DE CAUPI.

Chaves, J.U.N.1 ft Vendraaim, J.D.2

Os estudos foram realizados em condições controladas (temperatura:

27 t 1°C; UR: 50 ± 10Z e fotofase: 14 h) no Laboratório de Resistência de

Plantas a Insetos do DeptÇ de Entoaologia da ESALQ/üSP, em Piracicaba, SP,

avaliando-se a oviposição e o desenvolvimento do caruncho C. mucu&LÜiA em

15 cultivares de caupi. Foram testados três períodos de postura (3,5 e 7

dias). Em cada período, utilizaram-se 10 grãos de cada cultivar as quais

foram identificadas por letras grafadas com caneta para retroprojetor. Ca-

da lote de 150 grãos (representando as 15 cultivares) foi colocado em um

frasco de vidro (250 ml) de boca larga, fechado com tampa telada, onde fo-

ram colocados 15 casais do caruncho com idade entre 0 e 3 horas. Completa-

dos os períodos de postura, os grãos foram separados por cultivar e, após a

contagem do número de ovos, cada grão foi mantido em um frasco de vidro (8,5

x 2,5 cm), tampado com algodão,até a emergência dos adultos. Utilizaram-se

5 repetições em cada período.

Com base nos resultados obtidos, constatou-se que o período de poscu

ra nao afeta a seleção das cultivares pelo caruncho e, tampouco a discrimi-

nação destas, com base na avaliação dos aspectos biológicos do inseto, re—

comendando-se, então, o menor período. Verificou-se, por outro lado, varia

çao na oviposição do inseto, em função das cultivares testadas, sendo 'TVu

612' e 'Alagoas V-4' as menos preferidas e 'Epace 6' e 'TE 562' as mais pre

feridas. Observou-se, ainda, que as cultivares afetaram a duração da fase

imatura do caruncho, o número de adultos produzidos por grão e o peso dos

adulcos recêm-emergidos, em função do que, as cultivares TVu 612, Alagoas

V-4, CNCx 24-016E e Alagoano foram consideradas as menos adequadas ao de-

senvolvimento do inseto e as cultivares TE 562 e Epace 6 as mais adequadas.

1. Dept<? de Fitossanidade - ESAM - C P . 137 - 59600 Mossorõ-RN.

2. Dept? de Entomologia - ESALQ/USP - CP. 9 - 13400 Piracicaba-SP.
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OBTENÇÃO DE CULTIVARES DE CAUPI RESISTENTES AO HAHHOSO

Chalcodermus sp. (COLEOPTERA-CURCULIONIDAE) MA ZONA DA MATA

DE PERNAMBUCO.

Lyra Netto, A.M.cl; Miranda, pí; Warumby, J.F̂  4 Vasconcelos Filho, S.D-

O manhoso Caalcoéteraaa sp. c uma das «ais serias pragas

de caupi na Zona da Mata de Pernambuco. Este trabalho foi

desenvolvido na UEP de Itapireaa, Município de Goiana, de

1985 a 1988.

Foram avaliadas 166 cultivares de caupi pertencentes ao

Banco de Germoplasma do IPA. Os experimentos anuais foras

feitos com 50 tratamentos ea 4 repetições, no delineamento

de blocos ao acaso. As avaliações foram realizadas em 15

vagens de cada cultivar, segundo o número de orifícios nos

graÕs e número de grãos totais, considerando-se a percenta-

gera de ataque.

Para análise dos resultados, considerou-se o percentual

máximo de ataque em cada cultivar. A cultivar Campeão 710,

destacou-se como menos atacada nos 4 anos, apresentando um

percentual de ataque menor que 5Z. As cultivares que apresen

taram maior percentagem de ataque foram: CNCX 149-066, Vina

gre Roxo, CNCX 160-01C, CNCX 284-18E, Novato, Cojó, Chico Mo

desto, Caupi IPA 202 e Princess Ann, todas com percentuais

máximo de ataque variando de 20 a 90Z.

]_l Pesquisadores do IPA-Cx. Postal 1022-50.751-RECIFE/PE

2/ Estagiário e Bolsista do CNPq/IPA-RECIFE/PE .
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EFEITO DE CULTIVARES DE CAUPI SOBRE A BIOLOGIA DO CARUNCHO Caítoiciyiachai

macutdtUA (FABR., 1775) (COL., BRUCHIDAE).

Chaves, J.W.N.1 « Vendramia, J.D.2

O trabalho foi desenvolvido em laboratório (temperatura: 27 t 1°C;

UR: 70 í 10Z e fotofase: 14 h) no Dept? de Entoaologia da ESALQ/USP, em Pi-

racicaba, SP. A definição dos quatro genõtipos testados foi feita con base

cm estados preliminares coa 15 cultivares de caupi, dentre as quais *TVu 612'

e 'CNCx 24-O16E* foram selecionadas como as menos adequadas ao desenvolvi-

mento do caruncho e 'Epace 6* e 'TE 562' como as mais adequadas.

O teste foi feito confinando-se casais do inseto (com até 1 hora de

idsJe) em tubos de vidro (8,5 x 2,5 cm), tampados com algodão e contendo 10

grãos de uma das cultivares, utilizando-se 12 casais por genõtipo. Ea cada

tubo foi colocado um casal (oriundo dessa mesma cultivar), o qual era dia-

riamente transferido para um outro tubo com 10 grãos do mesmo material. l£

to foi feito até a morte da fêmea, sendo, então, cada parcela representada

por um casal e tantos tubos quanto o numero de dias de vida da fêmea. A con

tagem dos ovos era feita seis dias após a retirada das fêmeas, o que permi-

tia separá-los em férteis (coloração amarelo-palha e opacos) e inférteis

(coloração branca e translúcidos). A partir de então, os tubos eram obser-

vados diariamente, retirando-se e pesando os adultos emergidos. Foram ava-

liados em cada cultivar: número total de ovos, número e porcentagem de ovos

férteis e inférteis, períodos de pré-oviposiçao, oviposiçao e pós-oviposi-

ção, longevidade dos adultos, duração e viabilidade de fase imatura, número

e peso dos adultos (recém-emergidos).

Os resultados obtidos confirmaram a menor adequação das cultivares

TVu 612 e CNCx 24-016E, sendo que, dos parâmetros avaliados, constatou-se

efeito significativo desses materiais sobre o número e porcentagem de ovos

inférteis, , duração t viabilidade da fase imatura, número de adultos pro-

duzidos por fêmea e peso de machos e fêmeas.

1. Hept? de Fitossanidade - ESAM - CP. 137 - 59600 - Mossoró-RN.

2. Oept? de Entomologia - ESALQ/USP - CP. 9 - 13400 - Piracícaba-SP.
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AVALIAÇÃO DA INFESTAÇÃO DO PULGÃO VERDE - Schixaphis graminum EH PLAHTULAS

DO ENSAIO NACIONAL DE SORGO CRANÍFERO (ENSC) EM PRESENÇA DE PARASITÕIDE

Vaquil, J.N.1 & Matrangolo, W.J-R.2

Entre os insetos que infestam a cultura do sorgo, destacam-se a mosca

Contarinia sorghicola e o pulgão verde como as principais em todas as regiões

produtoras desse cereal. Na década de 70 houve uma explosão da população da

mosca que nos anos 80 parece ter atingido UM equilíbrio. Por outro lado, na

última década houve a explosão da população de pulgão. 0 objetivo deste tra-

balho foi avaliar a resposta relativa das principais cultivares disponíveis

no mercado (presentes no ENSC) ã infestação pelo pulgão verde.

0 ensaio foi conduzido em casa de vegetação com controle da temperatu-

ra (± 25 °C) e umidade (± 702). As cultivares foram semeadas em bandejas de

chapa galvanizada (46 x 30 x 10 cm) contendo 11 linhas de 7 plantas cada. A

infestação foi realizada 15 dias após o -plantio com cerca de 5 pulgões por

planta. Foi feito um repasse dois dias após a primeira infestação para cert_i

ficar-se da uniformidade. A avaliação foi realizada 15 dias apôs a infestação

através de uma escala visual de notas variando de 0 a 9. Três semanas após a

colonização pelo parasitóide Aphidius sp., foi feita a contagem do número de

plantas vivas para cada >;ntrada.

Os resultados revelaram uma variação significativa nos dois parâmetros

observados. Baseando-se na avaliação visual, pode-se separar as 35 entradas

do ENSG sm 3 grupos. Vinte e quatro cultivares foram as mais suceptíveis, o_í

to entradas diferiram como as vais resistentes e duas apresentaram resposta

intermediária. Baseando-se na sobrevivência das plantas, sste cultivares (OZ

sobrevivência) foram muito mais sensíveis que a testemunha IS 2293 (22Z sobre

vivência) e cinco cultivares foram tão resistentes como a testemunha GR 11111

(100Z sobrevivência) - são eles: BR 303, Ag 1019, CMSXS 353, Contigrão 111 e

CMSXS 365.

1/ Pesquisador/CNPMS/EMBRAPA - Cx. Postal 151 - 35700 - Sete Lagoas-MG

2/ EngS Agr°/Bolsista CNPq/CNPMS-EMBRAPA
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MELHORAMENTO DE SORGO PARA MULTIRESISTENCIÀ I COMPORTAMENTO DE FONTES

DE RESISTÊNCIA A CONTARINIA SORGHICOLA.

Rossetto.C.J.;Banzatto,N.V.;Gallo,P.B.;Bortoletto,N.;Razera,L.F.;Tisselli

F9,0. e Pinheiro,J.B.

O objetivo deste trabalho é comparar diversas fontes de resistência

de sorgo a Contarinia sorghicola já referidas na literatura científica.com

híbridos resistentes produzidos pela Dekalb, linhagens avançadas de Insti-

tuto Agronômico de Campinas e cultivares utilizados no Estado de Sao Paulo.

Os materiais utilizados estão discriminados abaixo.

Fontes de resistência: AF-28(IAC,Campinas); EA-003(Universidade Fe-

deral,Fortaleza) ; EA-73(UNESP,Jaboticabal); SGIRL-MR-2 (USDA.Tifton); JD-

6514 e PM-11344(ICRISAT,índia).

Linhagens avançadas: IAC-83/59-1-3 e IAC L5.

Híbridos resistentes da Dekalb: DK-X-178 e DK-X-4431.

Cultivares: Ruby, DK-863, DK-64, Jade, Contigrão, Sarte.

Foi feito ensaio de campo, no Centro Experimental de Campinas, com

16 tratamentos, 6 repetições, delineado em blocos completos ao acaso.

As porcentagens médias de grãos danificados pela mosquinha foram as

seguintes: EA-003(5Z), PM-11344(5Z), IACL5(5Z), DK-X-178(5Z), JD - 6514

(5,8%), AF-28(5,8Z), DK-X-4431(6,1%), SGIRL-MR-2(6,7Z), Contigrao (10,8Z),

DK - 86J(17,5Z), DK-64(18,3Z), SARTE(19,22), IAC-83/59-l-3(21,7Z), EA- 73

(25,OZ), Ruby (30,8%) e Jade (35,OZ).

Os híbridos comerciais da Dekalb DK-X-178 e DK-X-4431 confirmaram

sua resistência no Brasil ã Contarinia sorghicola. A EA-003 além da resis-

tência à mosquinha apresentou bom aspecto agronômico.

Instituto Agronômico de Campinas, CNPq
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OCORRÊNCIA DE BalcJtwtha hi.be. (KIRK., 1906) (HOMOFTERA-CICADELLIDAE) EM SoK

ghum vutgaAí PERS, E COMPORTAMENTO DE GENÓTIPOS.

Campos, A.R. & Lara, F.M.

Nos anos de 1988 e 1989 foi constatada a presença de uma cigarrinha em

experimentos com genótipos de sorgo que estavam sendo conduzidos na Fazenda

de Ensino e Pesquisa da FEIS-UNESP, "Campus" de Ilha Solteira, SP., no muiú

cípio de Selvíria, MS. Houve uma infestação razoável durante o mês de maio

nos dois anos subsequentes, e uma baixa infestação nos meses de janeiro/fe-

vereiro com maior ocorrência nas panículas do sorgo, durante o floresci-

mento. A espécie foi identificada através do Centro de Identificação de In

setos Fitõfagos-UFPR, como Batctutha hlbl (Kirk., 1906).

Aproveitaram-se dois dos ensaios em andamento para avaliar o comporta

mento dos genótipos. Em ambos ensaios os levantamentos foram realizados en

sacando-se com cuidado a panícula com saco plástico, corCando-se em segin

da e recolhendo-se os indivíduos aprisionados, isso foi executado em 10 pa-

nículas/parcela, durante 14 dias após o início do florescimento, com 4 repe_

tições. No primeiro ensaio a época de levantamento correspondeu de 13/05 a

11/06/88 utilizando-se 13 genótipos, e no segundo de 04/05 a 27/05/89, com

6 genótipos.

Constatou-se que os genótipos SC/75-14, EA-116, IAC 83/75-5-1-6 e AF-

28 foram os menos infestados (7 a 25 vezes menos) e os EA-003, Tx 2536, EA-

73 e BR-300 os mais infestados. Há necessidade ainda de se verificar com

detalhes o comportamento de ataque do inseto na planta e seus possíveis da-

nos.

1/ Prof. Assistente, Dept? de Biologia Aplicada ã Agropecuária-FEIS-UNESP,

15.378-Ilha Solteira-SP; 2/ Prof. Titular, DeptÇ de Entomologia e Nema-

rologia, FCAV/UNESP, 14.870 - Jaboticabal-SP.
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COMPORTAME" O DE GENÓTIPOS DE SORGO GRANÍFERO EM RELAÇÃO A MOSCA DO SORGO,

Conteviinia oolghicola. (Coquillett, 1898) (Diptera, Cecidorayiidae) E SEUS PA

RASITÓIDES NA REGIÃO DE ILHA SOLTEIRA (SP).

1 2 3 4 4
Campos, A.R. ; Lara, F.M. ; Waquil, J.M. ; Magalhães, R O . ; Junior, A.F.

O experimento foi instalado em 28/11/1989, na Fazenda de Ensino e Pes-

quisa da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira (SP), localizada no muni

expio de c°lvíria (M.S.). 0 delineamento estatístico utilizado foi o de

blocos ao acaso com 49 tratamentos (genótipos) e quatro repetições, sendo

que cada parcela constou de uma linha de 5 metros. Nas avaliações de Conta

ri-Lnúl iOKgivicoia e de seus parasi toides foram coletadas 5 panículas por par

cela, 14 dias apôs o início do florescimento, as quais foram levadas para o

laboratório de Entomologia, onde foram individualizadas em recipientes de

emergência; os insetos emergidos foram coletados e contados, diariamente.

Dos resultados verificou-se que os genótipos SC-73 e IS-7397, entre

outros, comportaram-se como altamente suscetíveis; entre os suscetíveis de£

tacaram-se IS-8677, IS-7579 e IS-7568; entre os moderamente resistentes S£

bressairam-se TX-29b (Martin), WIR-9261, 1S-8536, 1S-7615 e IS-7318; como

altamente resistentes destacaram-se os genótipos IS-8672, IS-8536, IS-7411,

WIR-9251, 1S-643 (PSHDN), SC-414-14, IS-12666 e IS-7875 com uma média infe-

rior a uma mosca/panícula.

Quanto a interação planta-parasitõide constatou-se que o parasitismo

da mosca foi pfetuado qcia.se que exclusivamente por AptoAto'Citai d-ipíoiid-ii,

com raros exemplares dp EupeXmui popa; esse parasitismo foi significativo e

superior a 50% nos genótipos medianamente resistentes WIR-2414, IS-7775,

WIR-1677, TX-298 (Martin), IS-7413, IS-12666 e IS-8539 e resistente IS-7411,
Ja nos genoripos suscetíveis e altamente suscetíveis a média de parasitis

mo foi de 22,32%, oscilando entre 6,25 P 32,63Z com <>xceção do genótípo TS-

-LdNF em que atingiu mais dp 50%.

1/ Prof, do DeptÇ dp Biologia, FEIS-UNESP, Ilha Solfeira/SP; 2/ Prof, do Dr

partamenro di> Entomologia e Nemarologi.i, FCAV/HNliSP, Jabot i cabal; 1/ Pesqui

sador do CNPMf*, EMBRAPA, Sete Lagoas-MG; 4/ Acadêmico da FEIS/UNESP.
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AVALIAÇÃO DE GRAMÍNEAS EM RELAÇÃO AO ATAQUE DE CIGARRINHAS DAS PASTAGENS

(HOMOPTERA: CERCOPIDAE) NO NORTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Fanton, C .J . 1 ; Martins, D. dos S . 1 ; Molino, J . A . 1 & Guss, A. 2

As cigarrinhas das pastagens constituem-se na mais importante praga e

num dos maiores problemas das pastagens no Esp ir i to Santo. 0 p lant io de ejc

tensas areas com capim suscept íve l ã c igarr inha, como ocorre no Norte do E£

tado, contribui para que a praga, durante a estação chuvosa e quente, a t in ja

a l t o s n í v e i s populac ionais , causando sér ios prejuízos aos produtores da re

g iao . 0 presente trabalho teve como obje t ivo ava l iar o comportamento de s e i s

gramíneas em relação ao ataque de cigarrinha em condições de campo e de i £

festação natural da praga. 0 ensaio foi ins ta lado no município de Nova Vene

c ia (ES), em dezembro/83, dentro de uma area de 2 ha de pastagem de capim ro

loniao e Bruxckia.XÁ.a >iuz<Lzi.z MS.C6 , que recebeu pas te j o continuo e controlado

durante todo o ano. As gramíneas testadas foram Biachicuna. bfúzantha cv. Gî

gante, • brizantha cv . Marandu, B. humídicola, E. decumbens, Paviaum maxi_

mum cv . Makueni e Andropogon gayanus Foram efetuadas v inte aval iações na

época de maior ocorrência da praga, no período de jane iro /85 a novembro/87 ,

em quatro parcelas de lOOtn , u t i l i zando- se o método de rede de varredura

(dez go lpes /parce la ) para amostragem dos adultos e o método do quadrado w t a

l i c o (0,33m l a t e r a l com dez l e i t u r a s / p a r c e l a ) para contagem das n i n f a s . Os

capins B'himidicola e B, decumbens, que sao as gramíneas mais plantadas no

Estado, foram os que se apresentaram mais s u s c e p t í v e i s , com infes tações tné

dias de 25,9 e 23,2 n i n f a s / m , respectivamente, enquanto as demais apresenta

ram in fe s tações iguais (Tukey, 5%), variando de 3 ,0 e 4 ,8 ninfas/m . Entre

as gramíneas menos atacadas, a B. brizantha cv. Marandu foi a que apresentou

melhor adaptação e maior produção de matéria seca . Deois flavopinta foi a

espéc ie de maior ocorrência na reg ião , v indo, em seguida, a Zulia entferíana

e , em menor freqüência, a D. sahaah. Aparentemente, nao foi ver i f icada uma

maior preferência dessas e spéc ie s por uma das gramíneas aval iadas .

1- Pesquisador M.Sc. e 2 - Pesquisador PhD - Empresa Capixaba dp Pesquisa

Agropecuária, Cx. Postal 391 - 29.010 - Vít5ría-ES.
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RESISTÊNCIA DE GENÕTIPOS DE MILHO AO ATAQUE PE Spodoptera frugiperda (J.E.

SMITH, 1797).

BOIÇA JR..A.L.1; RODRIGUES JR..C.2

O presente trabalho teve por objetivo verificar o comportamento de aj_

guns genotipos de milho ao ataque de Spodaptera frugiperda, em condições de

campo. 0 experimento foi conduzido na Fazenda Experimental da FEIS/UNESP -

Campus de Ilha Solteira,SP, adotando-se o delineamento estatístico de bl<>

cos ao acaso com 4 repetições e 71 genotipos (procedência-Centro Nacional

de Pesquisas do Milho e Sorgo/EMBRAPA) . As parcelas eram compostas de 1 l_i_

nha de 5m de comprimento(6 plantas/netro linear), num espaçamento de 1,0 m

na entre linha. Foram avaliados o ataque de S.frugiperda, baseando-se numa

escala visual de notas em 10 plantas/parcela, em que Nota 0 (sem dano); No

ta 1 (folhas raspadas); Nota 2 (folhas furadas); Nota 3(folhas lesionadas);

Nota 4(dano no cartucho); Nota 5(cartucho destruído). Pelos resultados foi

possível concluir que: a) os genotipos mais atacados pela praga foram o

CMS 16(S-81), W P 17-Antigua GP 2 (S-81), Colorado Pergamino (S-77), BA I-

Cateto (S-78), CE I-Cateto (S-79) e Stiff Stock Sintetic (S-78); b) os ge

".ótipos menos atacados e portanto, sugerindo maior resistência, a praga ,

foram o Amarelo de Pé A2 (S-79), Cateto Composto São Simão (S-78), Cateto

Colombia VIII (S-80), Cateto Nortista (S-78) e Palha Roxa (S-79).

1/Docente Dept.Entomologia e Neraatología-FCAV/UNESP-Jaboticabal-SP.

2/Estagiário Dept.Entomologia e Nematologia-FCAV-UNESP-14870-Jaboticabal-SP
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REVISÃO DO GÊNERO Agaclitus STAL, 1864(HETER0PTERA: PENTATOMIDAE: DISCOCE-
PHALINAE)

Becker, M. & Grazia, J.

O gênero Agaclitus foi descrito para as espécies A. dromedavius

Seal, 1864 e A. falleni Stal, 1864, ambas da região amazônica. Estas es

pêcies são conhecidas apenas pelas descrições originais. No presente tra

balho, o material tipo de ambas as espécies foi examinado. Com base em

material de diversas procedências as espécies são redescritas e reavalia^

das ã luz de estudos sobre a genitália externa e interna de ambos os se-

xos. Uma nova espécie procedente de Piracicaba, São Paulo, é descrita.

As relações de Agaclitus com outros gêneros de Discocephalinae são discu

tidas.

Professores do Departamento de Zoología-UFRGS/PORTO ALEGRE-RS; Bolsistas

do CNPq.
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CRITÉRIOS PARA IDENTIFICAÇÃO E SAPARAÇÃO DE ESPÉCIES DO GÊNERO Aphis MAIS
COMDHENTE ENCONTRADAS EM HORTALIÇAS E ARMADILHAS AMARELAS, NO MUNICÍPIO DE

NOVA FRIBURGO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Oliveira, A.M. de

O premente trabalho relata diferenças nais visíveis, em lupa estereoscó-

pica eco ausento de ate 40 vezes, de espécies do gênero Aphis na Região Se£

rana do Estado do Rio de Janeiro, onde se localiza o município de Nova Fri-

burgo que tem sua economia agrícola baseada na olericultura.

Os espécimens que serviram de base para este trabalho foram coletados no

período de outubro de 1988 ã agosto de 1990 em hortaliças ou armadilhas ama

relas tipo "MBericke", guardados em frascos de vidro com tampa plástica con

tendo álcool 70Z e clareados segundo método descrito por STROYAN (1951).

São caracterizados, taxonomicamentem as espécies A. gossypii, A. nerii,

A. spiraecola, A. coreopsidis, A. craccivora e A. forbesi e relacionadas

suas plantas hospedeiras.

1 a a
Eng—Agr—, M.Sc., DIC, PESAGRO-RIO/Estaçao Experimental de Nova Friburgo
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DISTINÇÃO ENTRE ClXataph-U, totomiaí (BOISDUVAL, 1867) e C. paÍMKLZ (CHESQUIÈ

RE, 1934) (HEM., PEMPHIGIDAE).

Mendonça, R.S. de ; Zucchi, R.A. ; Silveira Neto, S. * Leonel Jr., F.L.

Os pulgões do gênero ClKaAaphÀA Lichtenstein caracterizam-se pelo cor;

po achatado dorso-ventralmente, coloração escura, margem lateral composta por

numerosas fileiras de crenulações cerosa de coloração branca e por dois pro-

cessos cefãlicos. Compreende três espécies economicamente importantes: C. la_

tanÀax. (Boisduval, 1867), C. palmai (Chesquiêre, 1934) e C. oichiduaAian (We£

twood, 1879), que são consideradas pragas de palmãceas e orquídeas. Na lite_

ratura agrícola brasileira está registrada apenas C. lataniat, embora em cri

balhos realizados em outros países, C. palmae. também é referida para o Bra-

sil. Examinaram-se exemplares de CzMLtapkii da coleção da Universidade Fede-

ral Rural do Rio de Janeiro (UFRJ) e do Instituto Biológico de São Paulo

(IB), além de exemplares coletados em palmãceas em Piracicaba (SP), Campinas

(SP) e Rio de Janeiro (RJ). Dentre os exemplares estudados, apenas um per-

tencia a C. latcunÀjXí (lamina IB, gav. 71, div. 2, sobre orquídea, Beatriz A.

L.A. leg., SP, 26/jan./1937). Todos os demais exemplares eram de C.

lâminas da UFRJ e exemplares coletados nas palmãceas: CkxyiaZ-idccaApuLi

cena (Piracicaba), Syaglui lomanzo^ianum (Campinas) e Ravznallei madagaica-

niznòA. (Rio de Janeiro).

Estas duas espécies são muito relacionadas. Todavia, diferem princi-

palmente quanto ao formato das cerdas localizadas próximo a base dos proce£

sos cefálicos, lãtero-ventralmente. C. palmae. distingue-se por apresentar

nessa região um ou mais pares de cerdas espessas, enquanto em C. lataniae.

as cerdas são finas e de aspecto comum.

'CPG Entomologia-ESALQ, USP-Cx.Postal 9-CEP 13400-Piracicaba-SP.

Prof.DeptÇ Entomologia ESALQ, USP-Cx.Postal 9-CEP 13400-Piracicaba-SP.
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CARACTERIZAÇÃO DAS NÃIADES DE EPHEMEROPTERA OCORRENTES EM TRÊS MUNICÍPIOS

DO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL, (INSECTA, PTERYGOTA)

Fiorentin, G.L,1 & Corseuil,

Com o objetivo de contribuir para o inventariamento da fauna

entooolõgica regional, foi desenvolvido projeto de pesquisa sobre estudo

das formas jovens de insetos aquáticos, vinculado ao Curso de Pós-

Craduação em Biociências da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande

do Sul (PUCRS). A importância do assunto e a imensa deficiências de

recursos bibliográficos, tanto brasileiros como em especial relacionados

ao extremo sul do país, justificam o trabalho desenvolvido.

Executou-se levantamento nos •nunicípios de Dois Irmãos, Igrejinha e

Santo Antônio da Patrulha, com trabalhos de campo levados a efeito de

agosto de 1986 a maio de 1987, em duas estações fixas em cada local, alem

de coletas esporádicas em outros mananciais. Para obtenção dos insetos de

águas paradas utilizou-se uma rede especial, referida por MARANHÃO (1977)

e para os espécimes de águas correntes redes apropriadas referidas por

VANZOLINI et alii (1967) e BORROR & DELONG (1969).

0 levantamento relativo ã ordem Ephemeroptera resultou na coleta de

1860 exemplares, representados por 24 morfoespécies que, convenientemente

caracterizadas e ilustradas, foram incluídas em 5 famílias: Baetidae, com

12 formas, sendo assinalados representantes dos gêneros Boetodes e

DactyLnbaetis; Caenidae com uma forma; Euthyplociidae com uma forma

pertencente ao gênero Campylonia; Leptophlebiidae com sete formas e

Tricorythidae com três formas pertencentes ao gêneros Leptohyphes e

Tricorythodes. Parte do material está incluído nas coleções da PUCRS e o

restante com o primeiro autor.

1/ Professor da UNISINOS, S.Leopoldo, RS e ULBRA, Canoas, RS.

2/ Professor Titular do CPG-Biociências da PUCRS
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ASPECTOS MORFOLOGICOS DE Coccintlla OC«£UgVUL (CROTCH, 1874) (COLEOPTERA,

COCCINELLIDAE).

Chaves, L.E.L.1; Mendonça, R.S.1 * Berti Filho, E.2

0 objetivo deste trabalho foi estudar os seguintes aspectos morfolõ-

gicos de Cocc4.neJ.ta oceZLLgtia (Grotch):

Ovo: forma elíptica, afilado no ápice, coloração amarela. Dimensões:

1,2 na e 0,5 mm de diâmetro.

Larvas: campodeiformes, com variação cromática nos 4 Instares.

Pupa: adética e exarada, fixa no substrato. Elitro de coloração acin

zentada, semelhante is deaais partes com escureciaento progres-

sivo centro-lateral.

Adulto: cabeça e escutelos aaarelo-aaarronzado, pronoto coa 2 Man-

chas arredondadas laterais e manches centrais com variações.

Elitros amarelo-amarronzados com sete pares de manchas marroa .

escuras, as quais possuem diferentes conformações.

Genitálias masculina e feminina.

1. Alunos do CPC em EntomolOfiia - ESALQ/USP.

2. nept? de EntomoloRÍa - ESALQ/USP - CP. 9 - 13400 - Piracicaba-SP.
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CARACTERIZAÇÃO FORFOtCTRICA DE síijp

(ORTH., CRYLLOTALPIDAE)

Canhedo, V.L.L.1 * Corseuil, E. 2

Com o objetivo de caracterizar espécies de grilotalpídeos ocwrrmt.s

no Estado do Ria Grande do Sul está sendo desenvolvido projeto de pesquisa

junto ao Curso de Põs-Craduação da PUCRS, em Porto Alegre.

Foran realizadas mensuraçoes em 44 fêmeas e 31 machos de -'7. òcrellii

Giglio-Tos, 1894, forma manchada, coletados de maio/1989 ã maio/1990 nos

municípios de Porto Alegre, Canoas e Sao Lourenço do Sul. Registraram-se

ás seguintes medidas; a) de comprimento - antena (CA), ocelo (COC),

pronoto (CP), asa anterior (CAA), asa posterior (CAP), lâmina cortante do

trocanter (CLT), fêaur posterior (CFP), cerco (CCE), e corpo (CC); b) de

largura - pronoto (LP) e asa anterior (LAA); e c) de distância

interocelar (DIOC), interocular (DIO), ocular/ocelar (DOOC) e interdac-

tilal (DID). Somente para os machos registraram-se ainda os seguintes

comprimentos na asa anterior; célula 1 (CC1), célula 2 (CC2), área

estridulatória (CAE), fila estridulatória (CFE) e também número de dentes

da "pars stridens" (ND). As medidas das variáveis CAP e CC foram realiza-

das através de paquímetro com precisão de 0,02nm e as demais com micro-

metro ocular em estereomicroscópio e depois transformadas em ran usando

fator obtido através de lâmina micrométrica. Estes dados foram analisados

pelo programa Mícrostat, calculando-se as correspondentes estacíst ica.s.

Nenhuma medida teve valores que evidenciassem dimorfismo sexual. As

mensuraçoes mais expressivas, indicadas pelas médias em mi I'liet ros «•

correspondentes devios padrão forar.: C0-- 0,3996 - 0,426; DIOC= 0,9854 1

0,623; D10= 1,7992 1 0,934; CP- 8,1909 í 0,8517; l.P= 6,5218 - 0,6326, Pl!>-

0,4455 i 0,1022; C1.T« 1,3534 ± 0,1979. Pontos rm-firientcs de i..rrc!ai,ao

foram elevados, destacando-se as relações com pronoto c disc, iutprocnlar.

1/ Bióloga, aluna de mestrado do CP(;-Bioriênrias - PI'CRS.

2/ "rofessor Titular, CPC-Bioricnria<; - PI-CRS.
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CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA DE Zammara tympanum (HOM..CICADIDAE)

Collares.D.l A Corseuil,E.2

Estudo realizado no Curso de Põs-Graduação em Biociências da PUCRS, em

Porto Alegre, dando continuidade ã caracterização de espécies da família

Cicadidae através de mensurações e índices.

Foram realizadas diversas medidas gerais e alares, em adultos de

Zammara tympanum (Fabricius, 1803), coletados no Rio Grande do Sul e

incluídos nas coleções da PUC-RS, UFRGS, Museu Anchieta, UFSM e UFPel. As

mensurações foram realizadas com auxílio de um paquímetro com precisão de

0,02mm, sob lupa. Utilizaram-se 17 machos e 12 fêmeas. Deste material

como medidas gerais registraram-se a largura e comprimento da cabeça,

mesonoto, mesonoto mais a elevação cruciforme, corpo e asa anterior, e,

como estruturas alares, registraram-se o comprimento das células radial,

cubitais I a 5 e apicais 1 a 8. Para análise em cada grupo,

separados por sexo, calcularam-se as médias, os desvios padrões, os coefi-

cientes de variação, bem como a correlação entre as diversas medidas nos

dois grupos de exemplares.

Analisando os resultados obtidos, que representam mais alguns

elementos para melhor caracterização da espécie, destacam-se, das mensura-

ções gerais, independente do sexo, os seguintes valores de comprimentos

médios, em milímetros, acompanhados dos correspondentes desvios padrões:

cabeça (5.02 ± 0.33), mesonoto (6.08 + 0.47), corpo (28.42 + 2.37) e asa

anterior (40.18 + 1-94) ; as relações mais efetivas, com coeficientes de

correlação superiores ã 0.8 foram: largura do corpo / comprimento do me-

sonoto; comprimento da asa anterior / largura de corpo; comprimento / lar-

gura na asa anterior; comprimento de células cubital-3 / cubital-2,

cubital-4 / cubital-2 e apical-1 / comprimento da asa.

1/ Bióloga, Dep. de Biologia, PUCRS.

2/ Prof. Titular, CPG-Biociências, PUCRS.
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AVALIAÇÃO MORFOMÉTRICA DO DIÂMETRO DOS OLHOS E DO COMPRIMENTO DOS ESPI-

NHOS PRONOTAIS EM Acroayraex niger E A. subterraneus (HYMENOPTERA: FOR-

MICIDAE)

LOUREIRO, M.C.1; RIBEIRO, J . D / e MAYHÊ-NUNES, A.J.

Na chave de Gonçalves (1961), entrada 15, o diâmetro e a convexidade dos

olhos é atribuído valor diferencial entre A. niger (olhos pequenos e pouco

convexos) e A. subterraneus (olhos grandes e muito convexos). Assim, para

a identificação destas espécies, através desta chave, é mister dispor de e-

xemplares de ambas as espécies.

Para minimizar esse inconveniente, avaliou-se morfometricamente o tama-

nho dos olhos, dos espinhos pronotais laterais e dos medianos de 120 operá-

rias maiores de 2 ninhos tanto de A. niger como de A. subterrâneos. Basean-

do-se nos dados analisados conclue-se que:

a) Há diferença estatisticamente significativa entre A. niger e A.

sunterraneus quanto ao: 1) diâmetro dos olhos, 2) tamanho dos espinhos pro-

notais medianos (EPM);

b) Para A. niger o coeficiente EPL/EPM * 1,9 a 3,0 e para A. subterraneus

EPL/EPM » 4,5 a 8,5;

c) Esses coeficientes EPL/EPM tem maiores valores diagnósticos do que os

diâmetros dos olhos.

1. Professor Titular, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa - MG

2. Estudantes de Pôs-Craduação,Universidade Federal de Viçosa - Viçosa -MG
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BIO-SISTEMÁTICA DE DUAS POPULAÇÕES DE TfUchogiama Qalíol 7UCCHI, 1988

(HYM., TRICHOGRAMMATIDAE)1.

2 3 3 3
Monteiro, R.C. ; Zucchi, R.A. ; Parra, J.R.P. & Silveira Neto, S.

Para o esclarecimento taxonõmico de espécies de Tfiichogianma. torna-se

necessário, em muitos casos, complementar os aspectos morfologicos com obse£

vações biológicas. Por esta razão, foram conduzidos estudos biológicos (cru-

zamentos) entre duas populações de T. gcJULoA. oriundas de Iracemipolis (SP) e

Barra Bonita (SP), respectivamente linhagens 57 e 64 do Laboratório de Tii-

chogfiaima. - ESALQ, USP. Nas duas localidades, os exemplares de TnÁ.chogKamma

foram coletados em ovos de Viatnaza iacchaAalÀA ÇW., 1794), sendo posterior-

mente mantidos no laboratório em ovos de Anaga&ta. kue.hnA.ztta (Zeller, 1879).

Os ovos de A. kue.hru.iUa parasitados (coloração escura) foram individualiza^

dos em tubinho de vidro (20 mm de comprimento x 6 mm de diâmetro) e fecha-

dos com Magipack . Após a emergência dos parasitóides, os machos e as fê-

meas foram separados, sob microscópio estereoscópico, com base nas caracte-

rísticas das antenas. Os casais foram mantidos em tubinhos de vidro com ovos

de A. kuehni.eíta, cujos embriões haviam sido mortos com radiação UV (lâmpa-

da a 15 cm de distância dos ovos e 30 min de exposição). Os adultos de T*iÁ-

chogiarma emergidos foram alimentados com uma gotícula de mel. Tendo sido

observado que T. gatlo-i apresenta partenogênese arrenótoca, considerou-se

que houve cruzamento, quando na geração F- ocorreu pelo menos 40% de fêmeas.

Os cruzamentos foram efetuados numa única direção, ou seja, macho da linha-

gem 64 x fêmea da 57, obtendo-se indivíduos F que, auto-cruzados, origina-

ram a população F . Dentre 14 cruzamentos realizados, em 11 foram obtidos

descendentes F . A percentagem de fêmeas nos diferentes cruzamentos variou

de 62,5 a 91,67%, confirmando que houve reprodução sexuada e que os exempla-

res estudados eram co-espec íf icos. Os estudos morfológicos (antenas e genitã_

lia do macho) também caracterizaram os exemplares F como pertencentes ã T.

Pesquisa subvencionada pela FINEP, FBB, CNPq e FAPESP.

"Alun;i residente do Dept9 de Entomologia-ESALQ/USP. Bolsista da FAPESP.
3Prof. Dept? de Entomologia-ESALQ, USP. C.Postal 9-CEP 13400 Píracicaba-SP
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ESPÉCIES DE DIASP1DÍDE0S OCORRENTES EM PLANTAS ClTRICAS NO RIO GRANDE DO

SUL, BRASIL. (HOM., COCCOIDEA)

Wolff, V.R.S.1 & Corseuil, E.2

Os diaspidldeos constituem uma das mais importantes pragas da citri-

cultura, localizando-se nos troncos, galhos, folhas e frutos, interferin-

do no desenvolvimento das plantas e provocando desvalorização comercial

dos frutos. Com o objetivo de se conhecer a atual ocorrência de diaspidí

deos, c-;n plantas cltricas, no Rio Grande do Sul, iniciou-se um trabalho de

pesquisa, no Curso de Mestrado em Zoologia da PUCRS.

Realizou-se uma revisão bibliográfica, coleta de material entomologi-

co em plantas cítricas de vlrios municípios do Estado e iniciou-se uma

coleção de diaspidídeos no laboratório de entomologia da PUCRS. Folhas e

galhos de plantas cítricas foram observados em microscópio estereoscopico

e preparadas lâminas permanentes com fêmeas de diaspidídeos, de acordo com

a técnica descrita em COSTA LIMA (1942). Os exemplares foram examinados em

microscópio óptico procedendo-se caracterizações e ilustrações, bem como

a determinação com base especialmente em FERRIS (1937-42) e COSTA (1949).

Foram também observadas as coleções de lâminas permanentes da Faculdade de

Agronomia da UFRGS e do IPAGRO da Secretaria da Agricultura.

Como resultado foi elaborada uma lista com onze espécies, sendo cinco

perter.centes a Aspídiocini e seis a Diaspidini, ocorrentes em plantas cí-

tricas no Rio Grande do Sul, onde uma representa novo registro. Deprende-

se da revisão bibliográfica que há grande possibilidade de ampliação de

distribuições geográficas, tanto a nível estadual como no âmbito nacional,

tendo em vista existirem 17 espécies no Brasil que ainda nao foram regis-

tradas no Rio Grande do Sul, e, mais 38 que ocorrem somente em outros paí-

ses. Esta perspectiva justifica a continuidade do estudo o motiva o pedido

a comunidade científica para envio de informações c- materiais para exame.

1/ Bióloga, aluna do Curso de Mestrado em Zoologia - PHCRS.

2/ Prof. Titular, CPC-Biociências - PUCKS.



REPRESENTANTES DE PLATIMANTISPINAE NO RIO GRANDE DO SUL.

(NEUROPTERA, MANTISPIDAE)

Carvalho, A.L.l * Corseuil, E.2

Trabalho desenvolvido no CPG-Biociências da PÜCRS, em Porto Alegre,

RS, visando a caracterização e o inventariamento entomologico regional.

Havia referência apenas de Tvtchoszelia varia (Walker, 1303),

pertencente a Platymantispini, como representante da subfamilia

Platymantispinae ocorrente no Estado. 0 exame de materiais existentes

em diversas Instituições de pesquisa do Rio Grande do Sul e do Paraná,

permitiu confirmar a presença desta espécie bem como determinar mais duas:

Anahieta fumosella (Westwood,1867), pertencente a mesma tribo, e,

Gerstaeckerella irrorata (Erichson,1839), pertencente a Theristriini, o

que constituí novos registros para o Estado, ampliando assim as

respectivas distribuições geográficas.

Sao apresentadas chaves para as tribos e gêneros, sendo

recaracterízadas as três espécies, com base na bibliografia, especialmente

de PENNY & COSTA (1983), e no material examinado. Para I. varia registram-

se novos valores para o número de flagelômeros, de cerdas da região

ventral do femur anterior e de ramos radiais que se originam da segunda

célula na asa anterior; observam-se longos pêlos escuros protorácicos,

cabeça mais larga e antenas mais longas. Para A. fumosella amplia-se o

padrão da coloração geral e manchas tanto cefálicas como pronotais, a

variação do número de flagelõmeros e nervuras, bem como de mensuraçoes

alares, e aspecto do ovipositor. Vzzs G. irrorata, constatam-se variações

na coloração dos palpos maxilares, coxas, tíbias e tarsos anteriores, e

também no numero de nervuras radiais que se originam da terceira célula

das asas anterior e posterior e da segunda da asa posterior.

1/ Bióloga, MS em Zoo'.ogia pela PUCRS.

2/ Prof. Titular, CPG-Biociências - PUCRS.
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OCORRÊNCIA DE Sk'C-ci dÁMetvetani (WALKER, 1858) (LEP-, NOCTUIDAE) NO BRASIL.

1 2 2 3
Mendonça, R.S. de ; Zucchi, R.A. ; Silveira Neto, S. & Landolt, P.J.

Estudando-se as genicãlias de exemplares (machos e fêmeas) conside-

rados como Moc^.4 iatipíi (Guenêe, 1852) da coleção do Departamento de Ento-

mologia-ESALQ, USP, pôde-se constatar que dos 14 especimens examinados, seis

eram realmente M. l(LLJ.pe.4, enquanto oito pertenciam a espécie M. di^iílve-

tanò (Walker, 1858). Todos os exemplares examinados foram coletados em arma

dilhas luminosas, em Piracicaba (SP), em 1965, 1967 e 1968. Em realidade,

com base nos caracteres morfológicos externos, estas duas espécies são mui-

to semelhantes. Todavia, M. laXipZi difere de M. diiiiXvitani por apresentar

uma coloração geral pardacenta, enquanto nesta última espécie a coloração e

amarelada. Entretanto, para uma identificação segura destas espécies, torna

-se necessário o estudo das genitálias. Uocii tatiptò caracteriza-se, quan-

to a genitália do macho, pela juxta truncada distalmente e com as laterais

serreadas. Em M. d-LiòZXVZiani, a juxta é pontiaguda com pequenos dentes api-

cais. Quanto ã genitãlia da fêmea, em M. latipzi o ostium bursae é alongado

e com cerdas individualizadas, sendo pequeno e com cerdas em tufos em M.

diAUt-ive-XanA. 0 urosternito VI, que recobre o ostium bursae, ê distinto

nas duas espécies. Em M. latipti o urosternito VI apresenta uma pequena re-

entrãncia posterior, enquanto em M. dt4-jeA.vetanJ esta reentrãncia é muito £

centuada. Devido a semelhança externa entre essas duas espécies, é muito

provável que as referências sobre M. íat-ipei na literatura nacional, em al-

guns casos, não devem ser corretas.

Aluna CPC cm Entomologia-ESALQ, USP-Cx.Postal 9-CEP 13400 Piracicaba-SP

2Prof. Dept9 Kntomologia-ESALQ, USP-Cx.Postal 9-CEP 13400 Piracicaba-SP

Research Entomologist, USDA-ARS, Gainesville, USA
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OCORRÊNCIA DE Liriomyza huidobrensis (BLANCHARD, 1926) (DIPTERA: AGROMYZI-

DAE) EM FOLHAS DE GRÃO-DE-BICO (Cicer avietinum L.)

1 2 4 3
Esposito, M.C. ; Lourençao, A.L. * & Prado, A.P.

Dentre as espécies de agromizídeos, Liriomyza huidobrensis pode ser

considerada como uma das que apresentam maior importância agrícola para o

continente americano. Altamente polífaga e com ampla distribuição, essa es-

pécie ocorre desde os E.U.A. até a Argentina. Sua presença foi assinalada

em cultura de grão-de-bico pela primeira vez no Centro Experimental de Cam-

pinas, pertencente ao IAC, nos meses de setembro e outubro de 1989 e junho

de 1990. Exemplares de ambos os sexos foram descritos detalhadamente. A i-

dentificação do material foi baseada nas descrições do macho de acordo com

Spencer (1973, Series Entomologica, vol 9, pp21S, Den Hoog, Junk). Os adul-

tos apresentam fronte amarela, órbita e terceiro segmento da antena escure-

cidos e mesonoto preto* asas medindo de 1,7 a 2,2511111, costa estendendo-se

até veia M 1 + 2 e o ultimo segmento de M 3 + 4 menor que duas vezes e meia

o comprimento do penúltimo. A mina produzida localiza-se nas faces superior

e inferior das folhas e é do tipo serpentiforme, podendo haver varias minas

por folha. 0 tempo de desenvolvimento das pupas até a emergência do adulto

foi, em média, de 10 dias.

Museu Emilio Goeldi. Caixa Postal 399, 66040 Belém, PA.
1

Instituto Agronômico (IAC), Caixa Postal 28, 13001 Campinas, SP.
3 UN1CAMP, Depto. de Parasitologia, Caixa Postal 6109, 13001 Campinas, SP.
4 Bolsista do CNPq.
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USO DO ESPINHO DE MANDACARU (Oereus jamacaru) NA fCNTACSM EE INSETOS

Silva, J .C . 1

A aquisição de materiais entonológioos é muito d i f í c i l e onerosa no Bra-
s i l , vis to que, existem pouquíssimas casas comerciais especializadas neste
ramo e a eterna e crônica fal ta de verbas para sua obtenção. Dentre OG rate
r i a i s uti l izados na Entomologia, destacam-se os AIFINETES EOTCMQLOGIGOS, que

são importados dos Estados Unidos da América do Norte e Europa, principalinsn

t e . São confeccionados em aço, têm tamanho padronizado, espessuras variáveis

e possuem a vantagem de não enferrujarem facilmente. Os similares bras i le i ro

além de enferrujarem com bastante facilidade, são grossos ou fines, cesrpri -

dos ou curtos demais, sendo, porisso, indesejáveis. Com intui to de minimizar

este problema, o autor propõe a substituição parcial ou to ta l dos alf inetes

entomolõgicos por espinhos de cactáceas, principalmente, o espinho de manda

caru(Cereus jamacaru), obtido de uma cactácea bastante comum no Nordeste do

Brasil . Este trabalho foi realizado no Departamento de Zoologia (Setor de En

tomologia) da Universidade Federal de Alagoas e os espinhos de mandacaru pro

cedentes de vários municípios das regiões agreste e sertão dos Estados deAla

goas *> PemambnnD. Após serem seccionados no sentida transversal , com tama

nhos variáveis entre 4 a 6 an de comprimento, foram colocados em estufa com

temperatura média de 609C, durante 7 dias, a fim de sofrerem o processo de

desidratação, e , em seguida, utilizados na transfixação do corpo (montâ jem

sijrples)dos insetos das seguintes Ordens:Homoptera(32);Diptera(32);Hemiptera

(17) ;Hymenoptera(126) ;Orthoptera(106) ;Mantodea(17) ;Phasmida(01) ;Neuroptera

(01) ;Coleoptera(236) ;Lepidoptera(178) ;Odonata(34) ;Blattariae(37), alándescr

virem de suporte para montagem dupla dos insetos das Ordens rihysanura (08) ;

Dermaptera(ll) ;Anoplura(01);Isoptera(04) e Suctoria(03), totalizando 891exerp

plares. Os primeiros exemplares tratados por este novo processo de rnonLagem,

datam de janeiro de 1988, e, tanto os insetos cnmo os espinhos, encontram-se

em perfeito estado de conservação, o que nos leva a indicar o uso de espinho

de mandacaru nesta prãtca entomológica.

1/Prof. Adjunto do Departamento de Zoologia - UFAL/MACElfl-AL
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IO bicudo é a pior praga que po-

de atacar o nosso algodão. Rara aniquilar

com ele só tem um jeito: Decis 50 SC.

Decis 50 SC é um piretróide, com

ação prolongada de 10 dias, que li- 50 SC
PMUAMQUUUt

vra a lavoura do algodão do invasor mais

inconveniente. Use Decis 50 SC. O seu

algodão vai ficar bonito e render muito

mais. Na colheita e no banco tam-

bém. Consulte seu agrônomo.

Aprendeu,
bicudo?



ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ORTHOPTERA - ACRIDIDAE, NO ESTA

DO DE PERNAMBUCO

Leal,M.CA1; Moura,R.CÍ & 01iveira,M.H.C.C. de'

Con o objetivo de conhecer, no Estado de Pernambuco, as

principais espécies de Ortôpteros, foram realizadas coletas em

onze(ll) municípios, onde se levou em consideração a época de

ocorrência e a freqüência das principais espécies observadas.

Os insetos, capturados com rede entomológica e levados pa

ra o laboratório de Ecologia da UFPE, eram montados em alfinete

entomológico para posterior identificação. 0 levantamento dos

Ortôpteros obedeceu um programa de observações e coletas no pe

ríodo de 1988 à 1990.

Na amostra, representada por dez(10) espécies coletou-se '

um total de 184 espécimens, onde houve predominância de Xyízuò

angu.latu.6, seguida de Abiacli £ lav o Une. ata, Zhammatocíxuò

boizlLL e Chnomac\4.ò òpecicsa. Ainda foram coletados Vichioplui

punctulatuò, Agiiaciiò icabn.a e Ambtytnop-idta òp. Num percen

tual bem menor, sendo que Tn.cpidacn.-Li colianii e Rkammatocztuò

òp. ocorreram apenas uma vez. As espécies Xytzui angulataà e

Abnacli falavolimata. A maior incidência de espécies e espec^

mens foi nos municípios de Moreno e Igarassu.

1. Prof» do Dept* de Biologia Geral/UFPE - Recife-PE.

2. Estagiária do Dept» de Biologia Geral/UFPE - Rccife-PE.

3. Prof» do Dept» de Biologia/UFRPE - Recife-Pt.
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NEURCPFEROS ASCALAPMDAE DE MATO GROSSO J- ESTUDOS PRELIMINARES.

1 2
Queirós, S.L.R. & Serrano, M.A.S.

Os Ascilaphidae sao predadores aéreos que se assemelham e ocupam

nicho ecológico muito semelhante aos Odonata, diferindo dos mesmos por

serem providos de longas antenas e por terem hábitos crepusculares.

Nesta primeira fase estudamos os exemplares da coleção do Depar

tamento de Biologia, UFMT, tomando por base os trabalhos de Navás e Pen-

ny. Foram identificados os seguintes exemplares: 1 de Albardia fuicata

Meele (1905), 1 de Imota chlorops Blanch (1847), 1 de Atruptus sepultais

(Walker,1853), 2 de Ululodes vetula (Rambur, 1842), 2 de Aaeroptus selysi

(Weele, 1908), 1 de Ululodes cajemensis (Fabricius, 1787), 1 de Ululodes

macleayana (Guilding, 1825) e 11 de Ascalorphne (Banks, 1915).

Penny considera Ascalorpmne como um pequeno gênero de distribui-

ção restrita e descreve uma única espécie coletada na Bacia Amazônica. De

acordo com os critérios apresentados na chave de Navás, os exemplares por

nós estudados poderiam ser identificados como A. npávida porém, apresen-

tam padrão de nervação das asas diferente entre si e por ora apresentamos

resultados a nível genérico.

1/ Estagiária da Arca de Zoologia - UFNfl/Cuiabá-MT.

II Prof? do Departamento de Biologia - UFMT/Cuiabá-MT.
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ESTLDO DOS ESTÍCIOS IMATUROS DE ?I,ssa rufcr.urjimzta (DE C£

ER, 1773) (HETEROPTERA-PESTATOMIDAE)

Fortes, S.D . F. de & Crazia* J.

0 estudo da morfologia dos estágios imaturos de zdessa _

narginata, propiciaram o reconhecimento precoce desta i«po£

tante praga, colaborando com os programas de manejo. 0 reco

nhecimento desta espécie desde a fase de ninfa foi feito atra

vês da descrição detalhada, com ilustrações de morfologia ej(

terna de todos os estádios ninfais e ovos de Odessa ruforiargi^

i.iíu-. Alguns dados biológicos também foram obtidos.

Coletou-se exemplares de S . ruforr.avgir.ata eia solanáceas.

A criação era laboratório seguiu a metodologia proposta por MO

HR & MOREIRA (1984), com modificações. Os adultos trazidos a

campo, foram confinados em gaiolas de madeira com tela de náj_

lon. Diariamente as posturas foran transferidas para placas

de petri. Observações diárias do desenvolvimento dos insetos

nos permitiram separar os indivíduos que fizeram"muda". A ali

mentaçao constou de joa.

Quanto a morfologia dos estágios imaturos, de cada está

dio foram retirados exemplares para conservação em álcool 70Z

ultilizados na obtenção das medidas e descrições de acordo

com GRAZIA (1180). Foram elaboradas ilustrações com u1tiIiz£

çao <\f ramara i Iara. Os dados de elaboração foram obtidos de

exemplares vivos.

1/ dulsisra dn Ár»-n do F. ntnmn I OR i a - 1'FRCS /Por to Ale«re-RS

21 Prof'.v do IVp.irt ami-nt .•> de Zoologia - UFRCS/Porto Alegre-RS
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ESTUDO DA VENAÇÃO ALAR DE "cecidophilus <?i tries U,

bimaculosus e Curinus sp 'COLEOPTERA, COCCIXELLIDAE).

l 2
Luna, L. A. & Santos, A. B. R. Dos

Com base no trabalho de MARINONI & ALMEIDA, 1983,

fui feito o estudo da venação alar de C. ̂ .'irJ.•.--<.-,

~. bírtzeuljsux e 'urinuj sp. com s finalidade de esclarecer mais

um caráter sistemático destas espécies. Para a dissecaçao das

asas posteriores, os insetos foram colocados em água fervente

durante 3 minutos, a seguir foram alfinetados em placas de Pe

tri con fundo de parafina, as asas dissecadas, montadas em lã

minas e observadas ao microscópio. Observou-se que a venaçao

em C. citricota é pouco marcada e bem reduzida, com a ausência

das veias anais (IA e 2A) , Plica] (P) c F.mpusal (E); enquanto

que em Curinu-: sp a venaçao é o em «arcada e for:»* c»m rod.-i> .is

veias características da família. Em F. birtaculosus a venaçao

não é bem marcada, quanto em :'urinu.- sp. poucas diferenças to

ram observadas, a Plical (P) nao é bem definida, talvez tenha

ocorrido o seu acolamento a cúbito (Cu) em quase toda a sua ex

tensão. A setor t*»dia anterior (s-naa) é representada por uma

mancha curta e triangular, em '.'urinas sp ela é alun^ada. Segun

do MARINONI & ALMEIDA, 1983, a setor média anterior (s-ma) é a

única veia transversa desta família. A venação das três espé

cies pouco varia da venaçao da família, encontrardo-se maiores

variações em C. ai tricô ia. Com relação as outr.is duas t-spéc ii-s

houve bastante semelhança. Considerando-se nu variações, jil

ga-se ser a venaçao um caráter importante p.ira sistemático tio

grupo.

1. Estagiária da Área de F.n tomol ORÍ a Ho Dept? dr Bin Inn i a-UFRPf-'

2. Profa. da Xrea de Zoologia do Dcpt? dr Binlu^ii» - 1'FRPf: .
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MORFOMETRIA DE Chromacris speciosa (THUNBERG) (ORTHOPTERA,

ROMALE1DAE) DE DUAS LOCALIDADES DE PERNAMBUCO

CISNEIROS, R.A. 1; ALMEIDA, A.V.2 & MELO, G.R.3

O presente trabalho foi iniciado por coletas de espécimes do

"Gafanhoto Soldado", Chromaaris speciosa (THUNBERG) efetuadas

em dois municípios do Estado de Pernambuco (Recife e São Lou-

renço da Mata), quando evidenciou-se que os espécimes dos gru

pos representativos das localidades apresentavam diferenças de

tamanho.

Este trabalho fundamenta-se no estudo comparativo de carac

teres morfológicos externos dos gafanhotos, analizados atra-

vés de métodos estatísticos. Onde os valores numéricos dos ca-

racteres analizados estatisticamente foram obtidos através de

medições das diferentes partes do corpo e apêndices.

Os primeiros resultados obtidos (Teste de Homogeneidade das

matrizes de covariância) demostram com evidência significati-

va, a distinção dos grupos Rural e Tapacurá pertencentes a es

pécie de gafanhoto estudade, pois os grupos da localidades se

apresentam diferentemente nas medidas morfométricas .

A contribuição maior deste estudo é sugerir que as evidên

cias morfométrícas testemunhem que a espécie pode estar em

processo de separação.

1/ Estaeiária do Departamento de Biologia - UFRPE/RECTFE-PE

2/ Prof, do Departamento de Biologia - UFRPE/RECIFE-PE

3/ Prof, do Departamento de Física e Matemática - UFSPE/RECIFE-PE
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ASPECTOS BIOECOLOGICOS DE Anthmomus granais BOH. (COLEOPTERA.CURCÜLIONIDAE)

APLICADOS NO MIP-ALGODOEIRO".

BÜSOLI.A.C. 1 ; P A Z I M . W . C . 3 ; CRISPOLIM.F.A.2; DIBELLI.W.3

Em 1988/89 e nume area de 2,5ha de MlP-algodão do CEMIP/UNESP-Jaboticabal,

SP, observou-se aspectos bioecológicos do bicudo con a finalidade de aplica

çio no controle desta praga de acordo com a fenologia do algodoeiro, cv.IAC-

20, semeada em 27/10/88. A ocorrência de pragas e inimigos naturais foi av£

liada semanalmente em 100 plantas ao acaso. Os adultos de bicudo foram mo

nitorados através de armadilha com feromônio glandlure até o florescimento,

e todo o período da cultura foram ainda avaliados inúmero de adultos/lOOplan

tas, Z de botões florais sadios e atacados nas plantas, e por metro defile^

ra no solo, observação do "shedding" de botões florais devido a infestação

da praga.

Pelos resultados, observou-se pela coleta das armadilhas, a infestação in_i

ciai de adultos hibernantes aos 43 dias após a germinação (d.a.g.) das plaii

tas, enquanto que nas plantas o 19 adulto encontrado foi observado aos 78

dias. Na Fase I (até 80 d.a.g.), observou-se alta população de inimigos na

turais e baixa infestação das pragas em geral, com exceção de Heliothis spp.

que atingiu 12 lagartas/100 plantas aos 57 d.a.g. requerendo aplicação de

delthamcthrin a 0,070 kg i.a./ha. Observou-se correlação positiva e signiH

cativa entre bicudos e botões danificados (oviposição ou alimentação), atin

gindo 17Z de botões danificados quando a densidade populacional estava en

tre 1 a 4 adultos/100 plantas,entre 78 e 89 d.a.g. Na Fase II (80-120d.a.g)

foram realizadas 5 pulverizações (deltamethrin, parathion-metil, endosulfan

e azinphos etil) sem o esquema de "baterias" , obtendo produtividade de

2.250 kg/ha contra 1850 kg/ha do município. Maçãs atacadas foram observa

das somente no ponteiro das plantas e aos 137 d.a.g., com média de 1,51 la£

vas/maçã. Dos botões no solo, 40Z foi devido a incidência de bicudos.

1/Dept.Entomologia e Nematologia e Vice-Supervisor do CEMIP-FCAV/UNESP.

2/Técnico Agropecuário do Dept.Entomologia e Nematologia-FCAV/UNESP

3/Técnicos do CEMIP-FCAV-UNESP-14870-Jaboticabal-SP.
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AVALIAÇÃO DO NlVEL DE CONTROLE RECOMENDADO PARA O "BICUDO" DO

ALGODOEIRO, Knthonomai giandii BOHEMAN, 1843.(COLEOPTERA:CURCU-

LIONIDAE)

Santos, R.C. ; Ramiro, Z.A. & Correia, M.F.M.

Para avaliar o nível de controle em função dos danos

onados pelo "bicudo", \nthonomu6 QKandiò Boheman,1843,em algo-

doeiro, instalou-se, na Estação Experimental de Campinas/IB,um

campo com o cultivar IAC-20, com 4 tratamentos e 4 repetições,

obedecendo ao delineamento estatístico de quadrado latino. Os

tratamentos constituiram-se em aplicações do inseticida FOSFEjt

NO 5OOED (Malathion SOO) em diferentes intervalos: 3 em 3, 5em

5 e 7 em 7 dias, a partir do aparecimento dos primeiros botões

florais ate o final do ciclo da cultura.

Durante todo o período foram realizados levantamentos seni

nais, dos danos de postura e de alimentação, examinando-se 50

botões/parcela, totalizando 200/trataraento.

0 nível médio, no período estudado, dos danos ocasionados

por postura e pela alimentação manteve-se em torno de 11 a 14Z

nos tratamentos realizados em intervalos de 5 em 5 e 7 em 7 di

as respectivamente,com redução na produção muito próximas.

Pelos dados obtidos concluiu-se que, mesmo em situações de

altas porcentagens de danos um controle que mantenha os níveis

de danos ao redor de 10 a 15Z, garante uma produção relativa-

mente boa, nao havendo necessidade de reduzir os intervalos de

aplicações e, consequentemente, utilizando-se menos insetici-

das na cultura.

X- 1 /Estagiária da SPPI/Biológico/SP - Bolsista do CNPq
\ Pesquisador Científico da SPPI/Biológíco/SP.

Estagiária da SPPI/Biológíco
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OBSERVAÇÕES SOBRE ALGUNS PARASITÓIDES DO BICUDO DO ALGODOEIRO

Araújo, L.H.A ; Braga Sobrinho, R .; Mesquita, C. K. de. ;

Almeida, R.P. deA.

Aspectos biológicos e comportamentais preliminares dos

parasitóides nativos, Bracon mellitor Say, 1836 (Hymenoptera,

Braconidae), Catolaccus qrandis Burks, 1954 (Hymenoptera,

Pteromalidae), Catolaccus hunteri Crawford, 1908 (Hymenoptera,

Pteromalidae) e uma espécie não identificada da família

Ichneumcnidae forarr. estudados sob condições de laboratório. As

larvas de bicudo expostas ao parasitismo eram individualizadas

em células de parafina e acondicionadas em frascos de vidro,

depois eram transferidas para câmaras climatizadas até emergên

cia dos adultos dos parasitóides.

Os seguintes dados foram obtidos para B. mellitor: pe

riodo de incubação de 24 horas, larval 4 a 5 dias, pré-pupal

24-28 horas, pupal 6 dias; Ç. grandis; incubação 28 horas, lar

vai 5 dias, pré-pupal 15 horas, pupal 7 dias. Para o ectopara

sitóide da família Ichneumonidae o ciclo ovo-adulto foi de 13

a 15 dias. Este apresentou-se bastante ativo tanto na alimen

tação como na oviposição. C. hunteri prefere larvas de bicudo

do 10 estádio. Os índices de parasitismo observados em larvas

de bicudo nas caixas criatórias para os parasitóides C. grandis,

Ç. hunteri, Ichneumonideo e B. nellitor foram de: 72,05% ,

3,53%, 57,07%e10,60%, respectivamente. A nível de campo o ín

dice de parasitismo observado em botões florais e maçãs com

larvas foi de 8,50% e 10,96%, respectivamente. Houve maior pre

dominância do B. mellitor.

l_/Pesquisador-CNF-Algodão-EMBRAPA-Cx.P. 174 - 58100 C. Grande-PB

2/EngO AgrO.-CNP-Algodão-EMBRAPA- Cx.P. 174 - 58100 C. Grande-PB.



BIOECOLOGIA DE Anthonomus grandis Boheaan, 1843 (COLEOPTERA:

CURCULIOKIDAE), EM LABORATÓRIO E CAMPO

BROGLIO-MICHELETTI, S.M.F.1

O bicudo do algodoeiro é considerado uma das mais sérias

pragas da agricultura, pelos danos que causa e pelas dificulda-

des de seu controle. No Brasil, são escassos os estudos sobre a

bioecologia deste inseto. Assim sendo, este trabalho teve por -

objetivos estudar a biologia da praga em laboratório e em campo,

determinar a temperatura base(Tb), bem como o valor da constan-

te térmica(K) para as fases do inseto. 0 ensaio foi conduzido -

no Laboratório de Entomologia e em área experimental da EMBRAPA

CNPA(Centro Nacional de Pesquisa do Algodão), localizado em Cam

pina Crande-PB. A cultivar utilizada foi a CNPA Precoce-1. 0 a-

companhamento da biologia foi feito em câmaras climatizadas, em

temperaturas de 18°C, 20°C, 25°C e 30°C; U.R. 70-lOZ e 14 horas

de fotofase. Para a fase de ovo, pode-se observar que houve um

decréscimo nos períodos de incubaçãb com os aumentos de tempera

tura. A menor viabilidade foi verificada a 30 C. A duração mé -

dia da fase larval em campo foi 4 dias superior a do laborató -

rio, ocorrendo o contrário para ovo e pupa. A duração do perío-

do pupal decresceu com o aumento de temperatura,ver ificando-se

menor viabilidade a 30°C.Para razão sexual obteve-se 0,54. As

longevidades de machos e fêmeas foram respectivamente de:44,90

e 45,57 dias. Asfêmea apresentou um período médio de pré-ovipo-

sição de 5,17 dias,de oviposição 25,00 dias,ponde uma média de

3,21 ovos/dia.0 número médio de ovos/fêmea foi de 79,90.Os val£

res de Tb(°C)e K(GD) para os períodos de ovo,pupa e ovo-adulto

foram respectivamente de 10,40;49,00/10,85;93,81 e 12 , 30;251,21.

0 botão floral atacado caiu no período de 5 a 9 dias.

1/ Pesquisadora MSc. Entomologia, CNPq/UFAL. Maceíó-AL.
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FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DO BICUDO DO ALGODOEIRO

Braga Sobrinho, R. ; Soares, J.J. ; Mesquita, C.K de ; Araújo, L. H. A ;

Almeida, R.P. de1.

O bicudo do algodoeiro, Anthonomus grandis Boheoan, é apontado como

a praga chave do algodoeiro no Nordeste do Brasil. Este inseto tem . encon

trado condições climáticas e ecológicas altam#itte favoráveis para a sua fi

xação na região. Este fato tem sido comprovado pela sua rápida adaptação,

sobrevivência, multiplicação, dispersão e migração nos mais diversos ambi

entes. 0 objetivo deste trabalho foi estudar a dinâmica populacional do

bicudo em diferentes áreas produtoras de algodão e a sua relação com o sis

tema de cultivo.

A partir de 1989 foram instaladas 20 armadilhas de feromõnio em

áreas produtoras do Agreste, Cariri, Serido, Sertão e Planalto da Borbore

ma no Estado da Paraíba; Agreste de Pernambuco e Sertão do Rio Grande do

Norte As armadilhas eram examinadas semanalmente para a contagem dos indi

vlduos capturados. As iscas de feromõnio e inseticidas eram substituídas a

cada duas semanas. Em todos os locais houve um comportamento semelhante

deste inseto com relação ã atratividade do feromõnio e fenologia da plan

ta. 0 feromõnio sintético foi relativamente pouco atrativo durante o desen

volvimento da cultura e altamente eficaz na maturação do algodoeiro. De um

modo geral, o pico populacional ocorreu nos meses de agosto a setembro

onde foram registradas capturas que variaram de 200 a 9.000 bicudos por área.

As medidas de ordem cultural e legislativa continuam sendo decisi

vas para o manejo deste inseto nos países produtores das Américas. No caso

do Nordeste do Brasil, outras variáveis, como as condições peculiares de

exploração da terra, tipos cultivados, níveis de tecnologia, fatores clima

ticos, épocas de plantio, criam um ambiente favorável ã sobrevivência des_

te inseto, aumentando o número de gerações por ano ou mantendo uma fonte

permanente de alimento para as populações em locais de refúgio.

J/Pesquisador-CNP-ALGODÂO-EMBRAPA-Cx.Postal 174 - 58100 C. Grande-PB

2/Eng2 Agrí? -Lab. CNP-ALGODÃO-EMBRAPA-Cx.Postal 174-C. Grande-PB.
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OBSERVAÇÕES SOBRE O COMPORTAMENTO DE Anthonomus grandis BOHEHAN, 1843

(Coleoptera; Curculionidae) EM CONDIÇÕES DE CAMPO. SAFRAS 1988/89 e 1989/90.

GABRIEL, D.1; DIAS NETTO, N.1; NOVO, J.P.S.1

0 trabalho teve por objetivos determinar o período de queda do botão fio

ral danificado pela praga; determinar o ínsrar larval que causa a abscisão;

conhecer o ciclo biológico e verificar o efeito da temperatura do solo na

mortalidade das formas imaturas. As plantas do algodoeiro, apôs o início da

formação dos botões florais, foram observadas diariamente e 503! dos botões

com sintoma de postura receberam, no solo, um tubo de vidro onde emergiram

os adultos. Dos botões restantes foram retiradas as larvas para as medidas

das cápsulas cefâlicas.Foram mantidos no campo equipamentos climatologicos.

Os resultados obtidos em 1988/89 foram: período da queda dos botões fio

rais= 8,1 dias; instar larval= 39; ciclo evolutivo» 24,4 dias. A mortalida-

de das formas imaturas não foi devida ao controle bioclimãtico pois a maior

temperatura na superfície do solo foi 35,2 C e â 5ctn de profundidade foi

31,O°C. Safra 1989/90: período da queda dos botões florais- 9,8dias; instar

larval=39; ciclo evolutivos 24,3 dias. A mortalidade das formas imaturas ,

também, não foi devida ao controle bioclimãtico pois a maior temperatura na

superfície do solo foi 36,O°C e â 5cm de profundidade foi 30,2°C.

Os resultados permitiram concluir: o período de queda do botão floral

foi superior a 7 dias; o instar larval que causou a abscisão foi o 39; o

ciclo médio foi 24,35 dias e temperaturas máximas na superfície do solo

(3f>,0°C) não causaram mortalidade das larvas em desenvolvimento nos botões

florais caídos ao solo.

1. F,IIK9S AKT'.'S- Pesquisadores Cii»ntí f icos. Instituto Biológico. Seção de

Pragas das Plantas Industriais. E.E.C.-Campinas/SP.
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AVALIAÇÃO DA PREFERÊNCIA ALIMENTAR E DE OViPOSIÇÃO DE Anthonoaua granais

EM ÁREAS ALGODOEIRAS SEM CONTROLE QlFlMICO.

Fernandes, U .D . 1 ; Carvalho, S . L . 2 & Habib, M.E.M.

O surgimento do bicudo do algodão, A. granais na cotonicul tura brasilei_

ra , gerou polêmicas quanto ã maneira de como enfrentar e s t a praga. A opção

pelo manejo integrado, entre outros , prescinde de profundos conhecimentos so

bre sua b i o e c o l o g i a . 0 presente trabalho tem u o b j e t i v o de ava l iar a pre f e -

rência alimentar e de ov ipos ição de A. granais em re lação ao botão f l o r a l

(BF), f lor (FL) e fruto (FR), bem como ea relação ã própria planta quauLu «u

seus es tág ios fenológicos e sua estrutura.

Foram avaliados os n íve is preferenciais de ataque a BF, FL e FR, re la -

cionados ã produtividade destas estruturas reprodutivas e a própria es trutu-

ra f í s i c a da planta, dividida em terço superior, médio e i n f e r i o r . 0 dano

foi discriminado em s ina l de alimentação, oviposição e alimentação / ov ipos i -

ção.

Apesar de uma grande produtividade de BF, 60 dias após o p lant io , homo-

geneamente distribuídos na planta, a preferência pelo ataque no terço médio

acarretou uma elevada abcisão destes . Nos estágios fenológicos seguintes , de_

vido a baixa oferta de FL e FR, nao se observou preferências quanto ã alimen

taçao e oviposição nes tes , ocorrendo normalmente ambos. A distribuição dos

frutos foi maior no terço inferior da planta sendo que a maioria destes apre

sentavam s ina is de alimentação e oviposição-

1 /UFMS /CEUD/ (MURADOS , MS )
2/UNESP/(ILHA SOLTEIRA, SP)
3/UNICAMP/DEP. ZOOLOGIA/(CAMPINAS. SP)
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DISTRIBUIÇÃO DOS DANOS OCASIONADOS PELO "BICUDO" DO ALGODOEIRO,

Anthonomuà gxandii BOHEMAN,1843(COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) HA

PLANTA.

Castro, D.F. ; Raairo, Z.A. & Correia, M.F.M.

Durante a safra ie algodão 89/90,fora» realizados estudos

para determinar as maiores ocorrências de postura e de alimen-

tação do "bicudo", AntkonomuA gxand-ii Bohemn,1843, em função da

distribuição das estruturas florais na planta do algodoeiro.

Para este fim coletou-se 50 plantas por semana em culturas de

algodão do município de Campinas e de Artur Nogueira/SP, nas

quais não foram utilizados controle químico. No laboratório as

estruturas florais (botões e irarás) foram contadas por ramos e

separadas de acordo com o tipo de dano observado. Os ramos das

plantas foram numerados,do baixeiro ao ponteiro e agrupados em

três partes: baixeiro(ramos de 1 a 3), ramos centraisí de 4 a

7) e ponteiro (de 8 a 10).

Constatou-se que as maiores pocentagens de botões com pos-

tura ocorreram inicialmente nos ramos do baixeiro e centrais

da planta, invertendo no final do ciclo com maior número nos

ponteiros,porém, sem muita diferença aos observados nos demais

ramos. A alimentação ocorreu desuniformemente com maiores por-

centagens nos ramos do ponteiro.

Os dados obtidos mostram que a postura do "bicudo" é feita

em função do tamanho da estrutura floral,independente da sua

localização na planta, o mesmo não ocorrendo com a alimentação.

Estagiária da SPPI/Biológico/SP - Bolsista do CNPq

Pesquisador Científico da SPPI/Biolôgíco/SP.

Estagiária da SPPI/Biolcgíco/SP.
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OCORRÊNCIA DE POSTURA E ALIMENTAÇÃO DO "BICUDO" DO ALCODOEIRO,

Antkonomu.6 gxandiò BOHEMAN, 1843(COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) EM

CINCO CULTIVARES DE ALGODÃO.

C b n e i a , M.F.M. ; Ramiro, Z.A. ft Castro, D.F.

Para alcançarmos um controle eficiente do "bicudo" do algo-

doeiro, Anthonomui gKand-ÍA.necessitamos de maiores informações

a respeito do comportamento deste inseto em nossas condições.

Como subsídio para levantamentos dos níveis de danos ocasio-

nados pelo "bicudo", realizou-se, na safra 89/90«levantamentos

de postura e alimentação nos cultivares: IAC-17, IAC-18, IAC-19

IAC-20 e CNPA-Acala I, plantados na Estação Experimental de

Campinas/SP,em áreas sem qualquer tipo de controle.

De cada cultivar foram arrancadas,semanalmente, 10 plantas

e em laboratório examinou-se as estruturas florais. Cada estru-

tura floral,com danos,foi medida e separada por tamanho:os bo-

tÕes em menores que 6mm e iguais ou maiores que 6mm.As maças

em menores que 26mm e iguais ou maiores que 26mm.

Em todos os cultivares as maiores porcentagens de botões

com postura ocorreram nos de tamanho igual ou maior que 6mm.

Este tipo de dano variou nas maças menores. Quanto a alimenta^

çao nao ocorreram grandes diferenças nos tamanhos estabeleci-

dos, tanto nos botões como nas maças, em relação aos cultiva-

res, sendo as maiores porcentagens observadas nas de tamanho

igual ou maior que 26mm.

Os resultados foram comprovado pela análise estatística

realizada com o total de estruturas examinadas.

Estagiária da SPPI/Biológico/SP.
/ 2 -

P e s q u i s a d o r C i e n t í f i c o da S P P I / B i o l ó g i c o / S P .
Estagiária da SPPI/Biológico/SP - Bolsista do CNPq.
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DANOS DO BICUDO QO ALGODOEIRO EM BOTÕES FLORAIS E A EMERGÊNCIA DE ADULTOS

Braga Sobrinho, R.1; Araújo, L.H.A.1; Mesquita, C.K. de2; Almeida, R.P. de1;

Soares» J.J .

Informações sobre a bioecologia do bicudo do algodoeiro,Anthonomws

grandis Boheman, são imprescindíveis para o estudo do comportamento deste

inseto em diferentes ecossistemas, bem como, a inclusão do mesmo no mane

jo integrado de pragas. O estudo sobre os danos do bicudo em botões fio

rais do algodoeiro e hospedeiros alternativos pode oferecer subsídios para

explicar alguns mecanismos que este inseto utiliza na sua dinâmica popula

cional. 0 objetivo deste trabalho foi investigar a contribuição dos danos

de oviposiçao e alimentação em botões florais sobre a população de adul

tos emergentes.

Foram coletados semanalmente botões florais dos seguintes tipos de

hospedeiros: algodão herbáceo, GossyplumhirsutumL. r. latifolium Hutch,

cultivares CNPA Precoce 1 e CNPA 6H; algodão perene, Gossypium hlrsutum

L. r. marie galante, cultívares CNPA AN e tardio; tipo barbadense,

Gossypium barbadense L., cultivar Pima e algodão do Pará Thespesia

populnea. Estes botões foram separados quanto aos danos de alimentação e

oviposiçao e colocados em placas de Petri para se observar a emergência

dos adultos. Os adultos do bicudo emergidos dos botões com oe danos cau

sados pela alimentação e oviposiçao tiveram, respectivamente, os seguintes

percentuais: CNPA Precoce 1 (16Z e 70Z); CNPA 6H (11Z e 5JZ), CNPA 4M

(23Z e 65Z); Moco tardio (39Z e 45Z); Pima (6Z e 22Z) e algodão do Pará

(13Z e 17Z). Estes resultados mostram que botões florais com orifício

de alimentação não podem ser totalmente considerados com tal, porque hou

ve emergência de adultos dos mesmos. Efeitos destes danos sobre o poten

ciai produtivo da planta e as implicações deste fenômeno nas amostragens

de botões florais para decisões quanto aos níveis de controle no manejo

integrado de pragas estão sendo estudados.

WPesquisador-CNP-ALGODÃO-EMBRAPA-Cx.Postal 174-58100 C. Grande-PB

2/ENG2Agr°. Lab. CNP-ALGODÂO-EMBRAPA-Cx. Postal 174-58100 C. Grande-PB.
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AVALIAÇÃO DA PRATICA DE CATAÇÃO DE BOTÕES KLUKA1S DO ALGGDGEIKC CAÍ CCS AO

SOLO, COMO MÉTODO COMPLEMENTAR DE CONTROLE DO BICUDO Anthonows grandis.

SANTOS,

Foram real izados escudos na satra de 1989/90, em Cambara~PR. para ava

l i a r a inf luência de Anthonomus grandis Boheman, 1843 na queda de e s trutu-

ras f l o r a i s do algodoeiro, c u l t i v a r IAC-17 e a e f i c i ê n c i a da c i tação na

nual dessas estruturas na redução dos danos causados pela praga. Obse£

rfou-se que o ataque do bicudo pode antecipar a queda de botões f lora i s ,que

ocorre em s .a maioria, cerca de 70%, a part ir de 80 dias apôs a emergência

das plar.'.as. Avaliações realizadas aos 61 dias indicaram que 907. das estru

turas caidas ao solo estavam atacadas.

Em ensaio para aval iar o e t e i t o da cataçao sobre os rendimentos, ve

r i f i c o u - s e que 3\,27. dos botões coletados sobre o s o l o , aos 68 d ia s , apre

sentaram danos, sendo que em 11,2?. rncontraram-se ovos e larvas, período

em que se iniciaram as pulverizações .

Os resultados mostraram que a simples calaçao propiciou uma produção

de cerca de 1600 kg/ha, o que corresponde d aproximadamente 80*. dos rend^

mentos obt idos , nas arcas em que se realizaram *> pulverizações (2035,7 kg/

ha) . A cataçao de todas as estruturas caidas ate os 80 d i a s . principalmen

te nas bordaduras, pode ser considerado uma medida complementar e f i c i e n t e

no controle do bicudo. Esta pratica alem de rrtardar o crescimento pcyulj

cional da praga reduz os r i scos de dano durante o período c r i l i c o da tuj^

Cura.

Pesquisador em Entomologia, Árv.i d«- 1'rc!.«•(..'I.-J de M.mt.is, Insiifui.»

mico do Pardná-tAPAR. Cx. PosL.il n i l . 86 .()Ol-I.nNDKINA-l'R.
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METODOLOGIA QA APLICAÇÃO DE CTFIUTWIN K+L OONTM O BICUDO DO ALGODOEIKO,

graadis (COLEOTTERA: CUtCULIOMIDAE).

Alexandre Filho, H1.; Baaalho, F.S? * Gonzaga. J.V?

•o Nordeste do Brasil, o control* do A. graadis • feito através da

aplicação d* inseticidas, cosi a utilização de pulverizadores costal «anual

* Electro-Dyn. Assia sendo, verifica-se a necessidade de estudos, a fin tor

narca esta prática agrícola, economicamente e ecologicamente vantajosa para

0 cotonicultor.
0 estudo foi conduzido no município de Ingâ, Paraíba, durante o ano

agrícola de 1989. 0 delineanento experinental foi es blocos ao acaso, con

nove tratamentos: (i)Cyfluthrin K*L (Bulldock 125 SC), 12,5 g i.a/ha, todas

as fileiras tratadas, (2) Cyfluthrin K+L (Bulldock 125 SC), 12,5 g i.a/ba,

fileiras alternadas tratadas, (3) Cyfluthrin >>L (Bulldock 125 SC). 10 g

i.a/ha, todas fileiras tratadas, (4) Cyfluthrin K+L (Bulldock 125 SC), lOg

i.a/ha, fileiras alternadas tratadas, (5) Cyfluthrin K+L (Bulldock 125 SC),

7,5 g i.a/ha, todas as fileiras tratadas, (6) Cyfluthrin K+L (Bulldock 125

SC)» 7,5 g i.a/ha, fileiras alternadas tratadas, (7) Cypemethrin ( Cynbush

30 ED), 7,88 g i.a/ha, con uma fileira tratada por passo, (8) Cyperaethrin

(Cynbush 30 ED), 3,96 g i.a/ha, con duas fileiras tratadas por passo, e

(9) Testenunha («em inseticida), distribuídos en quatro repetições. As apli

cações dos produtos foras realizadas quando as infestações do A.grandis acin

giaa o nível de controle, isto é,tOZ de botão floral atacados (con orifício

de oviposicão).

Os resultados obtidos indicara* que: (1) todos as metodologias de apli

cação testadas são eficientes contra o A.grandis, e (2)Cyíiuthrin K+L (Buli

dock 125 SC), 7,5 g i.a/ha, coa aplicação dos produtos ea fileiras alterna

das e Cyperaethrin (Cyabusb 30 ED), a 3,94 g i.a/ha, coa duas fileiras tra

tadas por passo são econoaicaaente e ecologicamente vantajosas para o con

trolc do bicudo do algodoeiro.

1 Estagiário ea Entoaologia-EMBRAPA/EtEPA-Pb Cx. Postal 02
58.100 - Campina Crande-Pb

2 Pesquisador da EWRAPA/EtCPA -Pb e Bolsista do CNPq
3 Estudante de Agronoxia/UFPb e bolsista do CNPq
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VARIAÇÃO DO USO DE PULVERIZADORES PARA O CONTROLE DO BICUDO DO

ALGODOEIRO, Anthonomus grandis Boheman

Bleicher, E. ; Soares, P.M.A. & Serejo, L.M.M.1

No presente trabalho usou-se o pulverizador eletrostá

tico (Electrodyn) aplicando-se o inseticida cypermethrin (Cym

bush 30 ED/ bico branco, a 8,34 g.i.a./ha por sobre as linhas

(10 cm acima do topo das plantas). Este mesmo equipamento e

produto (a 4,17 g.i.a./ha) foi também usado nas entrelinhas

(a cada duas linhas) a 40 cm acima do topo das plantas). Ou-

tro equipamento usado foi o pulverizador de disco rotativo

(CDA) movido a pilhas (Micro ULVA) com bico amarelo, usando

deltamethrin (Decis 4 UBV) a 11,41 g.i.a./ha, aplicando o pro

duto nas entrelinhas 20-30 cm abaixo do topo das plantas. Es-

te mesmo aparelho e produto, a 13,59 g.i.a./ha, foi usado na

mesma posição, sendo trocado apencs o bico (laranja) e usado

a cada duas linhas. 0 pulverizador costal manual foi usado pa

ra o endosulfan (Thiodan CE) a 525 g.i.a./ha e cyfluthrin(BaY

troid CE) a 25 g.i.a./ha, em aplicação convencional. Foram

feitas duas baterias de 4 e 3 pulverizações .

Os produtos cypermethrin e deltamethrin nas duas ver-

sões de aplicação mostraram-se os melhores produtos no contro

le do bicudo. O cyfluthrin apenas apresentou eficiência satis

fatória após a segunda bateria. 0 endosulfan não controlou a

praga em condições de alta população.

1/ Pesquisador da EMBRAPA/EPACE - Fortaleza - Ceará

2/ Acadêmicos de Agronomia da UFC
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AÇÃO COMPARATIVA ENTRE AS APLICAÇÕES AÉREA E TERRESTRE DE DELTAMETHRIN NO

CONTROLE DO BICUDO DO ALGODOEIRO, Antkonomus grandis (BOHEMAN, 1843) (CO-

LEOPTERA, CURCULIONIDAE).

Gonçales, R. ; Macul, F. ; Almeida, T.O.M.de & Schroter, R.A.1

0 bicudo representa, para a cultura do algodoeiro, uma praga que pode

ser limitante para a produtividade da cultura. A aplicação de inseticida

tem sido a forma de controle mais preconizada. Deltamethrin tem duas formu-

lações registradas para o controle ilo bicuHo, Decis 50 SC e Decis 4 UBV. Es

te ultimo produto, especialmente desenvolvido para apalicaçao aérea. 0 obje

tivo do presente trabalho foi o ie estudar a viabilidade de se utilizar a

formulação suspensão concentrada em aplicação aérea. Para tanto foram ins-

talados dois experimentos em Aguaí, SP e Bandeirantes, PR, no ano agrícola

de 1989/90. A area experimental de cada tratamento foi de 35 ha para a apli

cação aérea nos dois ensaios e 3 ha para aplicação tratorizada no ensaio de

Aguai, com dose de 10 g i.a./ha. Na aplicação aérea utilizaou-se uma aerona

ve Ipanema equipada com 4 bicos Micronair AU 3000, ou barra de 40 bicos

(para aplicação a 41,3 l/ha), altura de vôo entre 4 e 5 m e faixa de aplica

çao de 18 e 25 m. O ensaio de Aguaí constou da aplicação de Decis 50 SC com

volume de 12 1 de calda por hectare para avião e 150 l/ha para trator equi-

pado com pulverizador de barra. Em Bandeirantes, Decis 50 SC foi aplicado

com volumes de calda de 16,5 e 41,3 l/ha, ambos através de aeronave, equipa

da com Micronair e barra respectivamente. Decis 4 UBV foi aplicado nos dois

ensaios com aeronave dotada de Micronair. No ensaio de Águaí realizaram-se

3 aplicações aéreas e 4 na área tratorizada. Em Bandeirantes foram 2 aplica

çoes para todos os tratamentos.

Os resultados permitem concluir que: Em aplicação aérea Decis 4 UBV

foi superior a Decis 50 SC aplicado a 12 e 16,5 l/ha. Decis 50 SC em apli-

cação aérea a 41,3 1/ha obteve melhor controle do que em volume mai:; baixo,

fará aplicação aérea observou-se deficiência de deposição de sotas para

Decis 30 SC a 12,0 e 16,5 l/ha o que explica a menor eficiência destes dois

tratamentos.

- Eng9 Agr9/Desenvolvimento/Quimi<
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SUSCEPTIBILIDADE DO BICUDO DO ALGODOEIRO, Anthonomuò giandlb, A INSETICIDAS

PIRETROIDES, AVALIADA POR TÉCNICA DE FILME SECO.

Batista, G.C.de ; Ferst, J.C. & Maciel, E.

O trabalho está sendo desenvolvido no Laboratório de Toxicologia,

do Departamento de Entotnologia da ESALQ/USP e tem por objetivo avaliar a

susceptibilidade de A. QKandiA a alguns inseticidas piretrõides, através dos

valores CLjg e d-95 de cialotrina, cipermetrina, deltametrina e fenvale-

rato, ao longo de vários anos, por técnica de filme seco.

Quarenta adultos, separados em duas repetições de 23 indivíduos cada

uma, são transferidos para frascos de cristalização, revestido por um papel

de filtro, colado ao fundo e, previamente, tratado no dia anterior com 2ml

de soluções aquosas, preparadas a partir de formulaçõeo comerciais. Os fras-

fos são colocados invertidos, e a mortalidade é avaliada 24 horas após, sen-

do considerados mortos os insetos incapazes de se locomoverem, mesmo quando

expostos ã luz incandescente colocada a poucos cm de distancia deles. Os da-

dos foram analisados em software Probit/BAS.

Os resultados indicaram a seguinte ordem crescente de susceptibili-

dade da população de A. gAanciii (insetos de Cambará-PR) : cialotrina < fen-

valerato < cipermetrina < deltametrina. Pela comparação dos valores dos

coeficientes angulares das retas de regressão a população e razoavelmente

homogenia em suas respostas as aplicações dos inseticidas.

1. Prof.Titular do Dept9 de Entomologia, ESALQ/USP, Piracicaba-SP.

2. Aluno do Curso de Pos-Graduaç3o em Entomología, ESALQ/USP.

3. Funcionário do Dept9 de Entomologia, ESALQ/USP.



SUSCEPTI3ILIDADE DO BICUDO DO ALGOD0EIR0. Anthononui cfiandiò A INSETICIDAS

PIRETROIDES, AVALIADA POR TÉCNICA DE APLICAÇÃO TÓPICA.

i i 3
Batista, G.C.de ; Ferst, J.C." & Maciel, E.

O trabalho está sendo conduzido no Laboratório de Toxicologia, do

Departamento de Entomologia da ESALQ/USP e devera prosseguir nos anos subse-

quentes, acompanhando-se a susceptibilidade de A. qKandAJs a alguns insetici-

das piretróides, através da avaliação dos valores DL50 e DL95 de cipermetri-

na, deltrametrina e fenvalerato (dois anos) e cialotrina (apenas um ano)

pela técnica de aplicação tópica.

Os adultos, não sexados, são tratados no pronoto com 1 ai de soluções

dos inseticidas diluídos em acetona, a partir de formulações comerciais, por

meio de um microaplicador automático Burkard. Para cada concentração de in-

seticida sao empregados 40 insetos, separados em duas repetições de 20 in-

divíduos cada uma, e mantidos em frascos de cristalização, sendo a mortali-

dade avaliada 24 horas após. Os dados foram analisados pelo Setor de Infor-

mática do Departamento de Entomologia da ESALQ/USP, utilizando-se o software

Probit/BAS.

Os resultados do primeiro ano (insetos de Santa Barbara D'Oeste-SP)

indicam a seguinte ordem crescente de susceptibilidade da população de A.

QKandiA: cipermetrina < fenvalerato < deltametrina. Os resultados do segun-

do ano (insetos de Cambara-PR) a ordem foi a seguinte: cipermetrina < fenva-

lerato < cialotrina < deltametrina. A comparação dos resultados dos dois

anos mostra que a susceptibilidade dessas populações â cipermetrina, delta-

metrina e fenvalerato é rigorosamente a mesma.

1. Prof.Titular do Dept9 de Entomologia, ESALQ/USP, Piracicaba-SP.

2. Aluno do Curso de Pós-Graduação em Entomologia, ESALQ/USP.

3. Funcionário do Dept? de Entomologia, ESALQ/USP.
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AVALIAÇÃO DO CONTROLE DO "BICUDO" DO ALGODOEIRO, AnthonomuA

gnand-LÒ BOHEMAN.1843 (COLEOPTERA: CURCUHONIDAE) EM ÁREAS COM

MANEJO.

Dias Netto, N. ; Ramiro, Z.A. ; Novo, J.P.S. ; Ramiro, D. ;

II II
Oliveira, V.G. & Santos, R.C.

No município de Artur Nogueira/SP, delimitou-se nove áreas

com - 2 ha, sendo que 8 receberam tratamentos e uma,isolada

das demais,foi utilizada como testemunha. A partir do apareci-

mento dos primeiros botões florais iniciou-se levantamentos da

ocorrência de pragas, principalmente do "bicudo"do algodoeiro,

Anthonomuò Qfia.ndA.ti. Para este fim as áreas foram subdivididas

em 4 sub-áreas. A avaliçao dos danos do bicudo foi realizada ,

semanalmente.através de amostragens de 200 botões/área (50 em

cada sub-irea) e as aplicações realizadas em função da presen-

ça de adultos e/ou dos níveis de danos. Como nao ocorreram ou-

tras pragas, todos os tratamentos foram realizados visando o

controle do "bicudo".

Inseticidas aplicados: Malathion(CYTHION) a 1,5 e 2,0 l/ha ;

Lndosu!fan(THIODAN 50FW) a 1,4 l/ha; EndosuIfan(THI0DAN 35CE)

a 2,0 l/ha; Fenitroth ion(SUMITHION 500) a 1,5 l/ha; Chlorpyri-

phos(LORSBAN 400) a 1,0 e 2,0 l/ha e Methi1-parathion(FOLIDOL

600) a 1,9 l/ha. Os pordutos foram aplicados com equipamento

tratorizado.

Na avaliação da produção constatou-se perda na testemunha

variando de 40 a 58%, sendo que as maiores porcentagens foram

em relação ãs areas tratadas com THI0DAN, nas duas formulações

e com SUMITHION 50CE.

Todos os produtos foram eficientes no controle do "bicu-

do, com duas baterias, sendo a primeira de duas aplicações e

a segundo de três aplicações.

Pesquisador Cientifico da SPPI/Biolõgico/SP.
12

Estagiário da SPPI/Biológico/SP.
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ENSAIOS VISANDO TESTAR NOVOS PRODUTOS NO CONTROLE DO BICUDO AnthonomuA glan-

d-Li Boh., 1843 (Coleoptera, Curculionidae) NA CULTURA. DO ALGODÃO.

lha, P.R.1; Ferreira, W.L.B.1; Nakano, O.2

Devido a sua alta capacidade de dispersão e reprodução em estruturas

reprodutivas do algodoeiro, o bicudo i considerado a principal praga do al-

godoeirc paulista. No presente trabalho foram testados novos inseticidas no

controle da referida praga em lavoura de alguúao da variedade IAC-20, com 90

dias de idade. Foram instalados dois experimentos, no município paulista de

Tietê-SP. 0 delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso

com 06 tratamentos e 04 repetições. Para cada ensaio foram realizadas 03 a-

plicações, espaçadas de 05 dias, utilizando-se um pulverizador costal ã base

de CO2, com pressão constante de 40 libras por polegada ao quadrado, empre-

gando-se os seguintes produtos: Cypermethrin a 50 e 75 g.i.a./ha; Alphacyper

methrin a 20 e 40 g.i.a./ha e Deltamethrin a 10 g.i.a./ha para o ensaio I e

Cypermethrin a 40 e 50 g.i.a./ha; Alphamethrin a 15 e 20 g.i.a./ha 3 Delta-

methrin a 10 g.i.a./ha para o ensaio II.

As avaliações foram realizadas contando-se o número de botões e maçãs

atacados e sadios, e o número de adultos em 10 plantas por parcela, escolhi-

das ao acaso. Todos os tratamentos, mostraram que a porcentagem de infesta-

ção ficou em torno de 10%, sendo que os tratamentos com Deltamethrin, Alpha-

cypermethrin e Alphamethrin, nas dosagens testadas, comportaram-se levemen-

te superiores aos demais tratamentos.

1. Estagiários do Dept9 de Entomologia - ESALQ/USP.

2. Prof. Titular - DeptÇ de Entomologia - ESALQ/USP - 13400 Piracicaba-SP.
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AVALIAÇÃO DE INSETICIDAS PIRETRÓIDES E FOSFORADOS CONTRA O Aathonoi» gran

dis (COLEOPTERA: CURCULIOMDAE).

1 2 3
Alexandre Filho, N.; Ramalho, F.S. & Gonzaga, J.V.

O bicudo do algodoeiro, A. grandis é uma séria praga do algodoeiro

herbáceo no Nordeste. A EHEPA-PB, deatro do seu programa de controle quí

mico desta praga, vera conduzindo estudos de formulações e dosagens de pro

dutos piretrõides e fosforados, visando obter informações tecnicamente

e economicamente viáveis para o cotonicultor.

O ensaio foi conduzido na Fazenda Várzea Nova, município de Ingá,Pa

raíba. durante o ano agrícola de 1989. 0 delineamento experimental adota

de roí em blocos casualizados, com nove tratamentos, distribuídos em qua

tro repetições. Tratamentos utilizados: (i)Prothiofos (Tokuthion 500 CE),

1.000 g i.a/ha, (2)Prothiofos (Tokuthion 550 CE), -50 g i.a/ha, (3) Cyflu

thrin K+L (Bulldock 125 SC), 12,5 g í.a/ha, (4) Cyfluthrin K+L ( Bulldock

125 SC), 10 g i.a/ha, (5) Cyfluthrin K+L (Bulldock 125 SC), 7,5 g i.a/ha,

(6) Cyfluthrin (Baythroid 50 CE), 25 g i.a/ha, (7)Parathion-raethyl ( Foli

dol 600 CE), 600 g i.a/ha, (8) Cyperaethrin (Cymbush 30 ED), 7,90 g.i/ha,

e (9) Testemunha (sem inseticida). Os produtos foram aplicados quando a

infestação do A. grandis atingia o nível de controle [10% de botão floral

atacados (com orifício de oviposição) pelo A.grandis]. As amostragens fo

ram feitas em intervalos de cinco dias, tomando-se 50 botões florais, ao

acaso, por parcela, sendo um botão floral por planta.

Os resultados mostraram que: (1) prothiofos (Tokuthion 500 CE) e pa

rathion-methyl (Folidol 600 CE) não são eficientes contra o A.grandis, e

(2) os piretróides Cyfluthrin K+L (Bulldock 125 SC), Cyfluthrin (Baythroid

50 CE) e Cypermethrin (Cyabush 30 ED), com o bico do"bozzlt" do Electro-

Dyn, mantido entre fileiras, a 10 cm acima do topo das plantas, coro duas

fileiras tratadas por passo, são eficientes para o controle do bicudo do

algodoeiro.

1 F.stagíátio em Kntomolog ia - EMBRAPA/ÍÍNfEPA - Pb fnmpin.i Orandt—Pb

2 Pesquisador da :-.MBRAPA/F.MEPA -Pb r Bolsista ilo CNI'q

3 Estudante de A^ronomia/nFPb <• Bolsista do CNPq
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DIFERENTES INSETICIDAS NO CONTROLE DO BICUDO DO ALGODOEIRO Anthonomuò

giandii Boheman, 1843 (Coleoptera, Curculionldae).

Bellettini, N.M.T.1; Bellettini, S.1 & Sarábia, J.M.2.

0 bicudo Anídonomaó gtãndii i considerado a principal praga da la-

voura algodoeira pelos danos que causa e pelas dificuldades de seu contro-

le.

Avaliou-se em Congonhinhas-PR, diferentes inseticidas no controle do

bicudo do algodoeiro. 0 experimento foi instalado em cultura do algodoei-

ro, cultivar IAC-20 no espaçamento de 0,90m entre linhas e densidade de 06

plantas per metro linear. O delineamento experimental utilizado foi em

blocos ao acaso com 07 tratamentos e 04 repetições, parcelas de 1250m2. E-

fetuou-se tris aplicações dos inseticidas espaçadas de 7 dias com 10Z de

ataque utilizando os tratamentos em i.a./ha: fenvalerate (Fenvalerate 200

CE Defensa) 120g; carbaril (Carbaril 480 SC Defensa)960g; endosulfan (Endo-

sulfan 350 CE Defensa) 525, 700 e 875g; deltamethrin (Decis 50 SC) 12,5g e

testemunha (sem pulverização). Utilizou-se pulverizador Jacto tratorizado

com barra de 9m, bico X3, pressão de 73 lb/pol
2 e volume de calda de 145

litros/ha. As avaliações foram realizadas aos 02, 04, 07 e 10 dias após a

última aplicação em 100 botões florais ao acaso por parcela, verificando a

presença ou não de danos advindos da alimentação e/ou oviposição do bicudo

do algodoeiro.

Com os resultados concluiu-se que apresentaram eficiência (Abbott)

superior a 80Z: a) carbaril 960g aos 04 dias; b) endosulfan 525g aos 02 e

04 dias; c) endosulfan 700g aos 02, 04 e 07 dias; d) endosulfan 875g e del-

tamethrin 12,5g aos 02, 04, 07 e 10 dias após a terceira aplicação.

1/ Professores da Fundação Faculdade de Agronomia "Luiz Meneghel" (FFALM),

Caixa Postal 261. Bandeirantes-PR.

2/ Pesquisador da Defensa Indústria de Defensivos Agrícolas S.A.
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AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE INSETICIDAS EM FUNÇÃO DOS TIPOS DE

DANOS OCASIONADOS PELO "BICUDO" DO ALGODOEIRO.AntflonomuA qian-

dii 8OHEMAN.1843 (COLOEPTERA: CVRCULIONIDAE)

Dias Netto, S. ; Ramiro, Z.A. ; Novo, J.P.S. & Gaspar,J.Â?

O trabalho foi realizado no município de Artur Nogueira/SP,

com o objetivo de avaliar a eficiência de inseticidas no con-

trole dos danos ocasionados pelo "bicudo" ,Anthonomu.ò

0 de 1ineamento experimental utilizado foi o de blocos ao
2

acaso,com 10 tratamentos e 4 repetiçoes,com parcelas de 68 m .

As aplicações foram realizadas com pulverizador costal manual,

de 20 litros de capacidade,com um gasto de água de 3,0 1/parc.

Tratamentos: Malathion(CYTHION) a 2,0 l/ha; Endosulfan(THI-

ODAN 35CE) a 2,0 l/ha; Fenitrothion(SUMITHION 500) a 1,5 l/ha;

Chlorpyriphos(LORSBAN 480) a 1,5 l/ha; tnthofenprox(PAM 403

10SC) a 0,6; 0,8 e 1,0 l/ha -(PAM 403 30CE) a 0,25 e 0,3 l/ha

e testemunha (sem controle químico).

As avaliações foram realizadas examinando-se 50 botoes/par-

ce 1 a,anotando-se separadamente os diferentes tipos de danos :

postara e/ou alimentação, antes do inicio das aplicações e se-

manalmente apôs a 1 aplicação.

Foram realizadas três bater ias,sendo a i de 2 aplicações

e as demais de 3. Os dados foram analisados considerando-se

separadamente os danos de postura,de alimentação e a somató -

rias destes dois tipos de danos. Concluiu-se que:a) A eficiên-

cia dos inseticidas varia em função do dano amostrado;b)0s di-

ferentes níveis de postura e de alimentação reduzem o valor da

% de eficiência,quando esta é calculada em função da somatória

destes danos;c) Destacaram-se como mais eficiente no controle

de postura os inseticidas:LORSBAN 480,na dose de 1,5 l/ha e o

PAM 403 10SC nas doses de 0,6 e 0,8 litros/ha.

Pesquisador Científico da SPPI/Biológico/SP.

Estagiário da SPPI/Biológico/SP



ENSAIO DE CAMPO COM INSETICIDAS PIRETRÕIDES, VISANDO O CONTROLE

DO "BICUDO" DO ALGODOEIRO, Hnthonomui giandlò BOHEMAN,1843<COLE-

OPTERA: CURCULIONIDAE).

Samiro.Z.A. ; Dias Netto, N.. /X ;Novo, J .P. S. flt, Scarela.J.C.

Em experimento de campo,no município de Artur Nogueira/SP ,

testou-se a eficiência no controle do "bicudo", Xnthonomuò g*an-

d.Á.0 Buhenaa, 1843, os piretróides: Cyperme thr in (RIPCORD 1OOSCJ a

0,5 l/ha; Alfa-cypermethrin(FASTAC 100SC) a 0,3 l/ha; Cyperme-

thrin + Profenofos(POLYTRIN 400) a 1,0 l/ha; Fenvalerate(SUMICI^

DIN 200) a 0,4 l/ha; Lambdacyhalothrin(KARATE 50CE) a 0,3 l/ha;

Deltamethrin(DECIS 50SC) a 0,2 l/ha e Furathiocarb(DELTANET) a

1,0 l/ha.

Utilizou-se o deiineamento estatístico de blocos ao acaso

com 4 repetições, com parcelas isoladas por carreadores de 5 m

sem tratamentos químicos. Os danos foram avaliados amostrando-

-se 200 botões/tratamento.

Foram realizadas 3 baterias de aplicações dos piretróides ,

sendo a i de duas aplicações e as demais de três. A 1 bateria

foi iniciada em função dos níveis de danos observados na época

do aparecimento dos primeiros botões florais. A 2 em função da

presença de adultos no campo e de botões no chão contendo lar-

vas e/ou pupas do "bicudo" e a 3 com base nos níveis de danos.

Com os resultados obtidos concluiu-se: a) A eficiência dos

pi retrõides,com exceção do DECIS 50SC,varia em função do tipo

de dano; b) 0 S'JMICIDIN e o DELTANET foram mais eficientes no

controle da alimentação; c) 0 DECIS 50SC,usado como padrão, foi

o mais eficiente e d) Os melhores resultados foram obtidos nas

aplicações iniciadas em função da presença de adultos no campo.

Pesquisador Científico da SPPI/Bíológico/SP.

Estagiário da SPPI/Biológico/SP.

59J



EFICIÊNCIA DE INSETICIDAS NO CONTROLE DO "BICUDO" DO ALGODOEI-

RO, Anthonomui giandii BOHEMAN.1843.EM CULTURA ALTAMENTE INFE§

TADA.

Ramiro.Z.A. ; Dias Netto, N ; Purgato,G.L.S. 4 Palmieri.I.

Diversos trabalhos têm comprovado que a maioria dos inset_i_

cidas recomendados para o controle do "bicudo" do algodoeiro,

Anthonomuò giandii não sao eficientes quando aplicados em cul-

turas com altos níveis de danos. No presente trabalho testaram

-se novos produtos e formulações em uma cultura em fase final

de frutificação com altas porcentagens de danos.

0 ensaio foi realizado no município de Araras, SP.com o cu_l

tivar IAC-20, testando-se os seguintes inseticidas e respecti-

vas dosagens em litros/ha: Tralomethrin(TRALATE) 0,3; 0,4; 0,5

Endosulfan(HOE 617/131) 1,84; Endosulfan(THIODAN 35CE) 2,0 e

Deltamethrin(DECIS 50SC) 0,2. Sendo estes dois últimos os pa-

drões .

0 campo experimental obedeceu ao delineamento estatístico

de blocos ao acaso, com 7 tratamentos e 4 repetições,com par-

celas de 120 m . Os produtos foram aplicados em uma única bat£

ria, de três aplicações, com intervalos de 5 dias entre as pu_l

verizaçoes, utilizando-se pulverizador costal de pressão cons-

tante .

Com os dados obtidos constatou-se: 19. A eficiência dos iri

seticidas variou em função do tipo de dano ocasionado pelo "b_i_

cudo"; 29 Todos os produtos foram eficientes no controle de

postura; 39 Os melhores controles foram obtidos com os pire -

tróides TRALATE, nas doses de 0,4 e 0,5 l/ha, DECIb 50SC e com

o nao piretróide HOE 671/131 com duas aplicações.

Pesquisador Científico da SPPI/Biológico/SP.
II

Estagiário da SPPI/Biologico/SP.
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INSETICIDA

O GOLPE DEHNITIVO NAS PRAGAS
KARATE é o inseticida piretróide,
descoberto e desenvolvido
mundialmente pela ICI, que
apresenta progressos notáveis
em sua atividade,
proporcionando maior eficiência
mesmo a baixas doses de uso.
Tem amplo espectro de ação,
com sucesso comprovado
através de seu uso em mais de
90 países.

Agroquímicos



CHAVE PICTOCRÀFICA PARA DETERMINAÇÃO DAS CAUSAS DE MORTALIDADE DO AttC

grandis (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE)1

Raaalho, F.S.2' & Gonzaga, J.V.3/

0 conhecimento das causas de mortalidade natural do bicudo do algodo

eiro, Anthonoaus grandis é considarado uma valiosa ferramenta na construção

de tabelas de vida e consequentemente para se obter uma maior eficiência do

manejo integrado, visando o bicudo do algodoeiro. A pesquisa visou *laborar

uma chave pictografica que ajude os pesquisadores a identificar as causas de

mortalidade natural do A. grandis, que ocorrem ne agroecossistema do algodo

eiro, e bem como o estágio de desenvolvimento do A. grandis, no qual essa mor

tal idade ocorre.

Procedeu-se a coleta de botões florais, de cor narrom, atacados 'com

orifício de oviposição) pelo bicudo do algodoeiro e caidos ao solo, e em se

guida foram levados para o Laboratório, onde realizou-se a dissecação dos bo

toes florais, com o auxílio de um estereusicroscõpio.

As causas de mortalidade natural constatadas foram: (1)Inviabilidade

de ovo (infertilidade de ovo, dessecaçao, doença e proliferação do botão fio

ral): presença de anteras intactas, (2) Dessecaçao: Ú A. grandis que mor

re devido a temperatura do solo (baixa umidade do solo) apresenta-se desiJ-a

tadc%encarquilhado e permanece dentro do botão floral, (3) Parasit ismo: Pre

sença de orifícios circulares, medindo por volta de 0,5 ma de diâmetro, loca

lizados na região mediana e/ou apical do botão floral, presença de ovo, lar

va, adulto, casulos e/ou restos exuviais do parasitóide dentro do botão fio

ral, (3) Predação: Considerando-se que na Paraíba, a maioria da ocorrência

de predação do A. grandis e por formigas, então, a prodaçao c determinada

através da constatação de cortes circulares ou transversais i.i-̂ giáo apical )tcom

contornos irregulares, no botão floral, feitos pelo predador, e (5) Doença:

é identificada, baseando-se na cor branca cremosa e fragilidade do teguuenCo

(rompe-se ao toca-lo com uma agulha de dissecação o o líquido exuda).

Financiado pela FBBrasil/CNPq

2/pesq.EMBRAPA/EMEPA-PB e ^^Est.Agronomia/UFPB, Boisista-CNPq.



BIOLOGIA DO Bracon vulgaris (HYMENOPTERA: BRACONIDAE) PARASITÕIDE DO BICU

DO DO ALGODOEIRO.1

2 3
Gonzaga, J.V. & Ramalho, F.S.

O bicudo do algodoeiro, Anthonoous grandis è uma das principais pra

gas do algodão no Nordeste do Brasil. A Empresa Estadual de Pesquisa Agro

pecuária da Paraíba, dentro do seu programa de controle biológico do A.

grandis, vem conduzindo pesquisas qut- visam a utilização de parasitóides,

como organismos reguladores das populações desta praga. 0 uso de parasitai

des, como elemento biõtico, constitui um insumo ecologicamente indicado,

para ser incorporado com sucesso na tecnologia de manejo integrado. Portan

to, cora a presença do parasitóide (Bracon Vulgaris) do A.grandis, no agro

ecossistema do algodoeiro da Paraíba, faz-se necessário que estudos sobre

este parasitóide sejam conduzidos, a fim de fornecer informações para uma

melhor adequação do n-.ar.ejo do pragas. A pesquisa visou a obtenção de da

dos biológicos do B.vulgaris.

O estudo foi conduzido no Laboratório de Entomologia, EMEPA-PB, La

goa Seca, PB, em 1989. Botões florais atacados, contendo larvas no 29 ins

tar do A. grandis foram coletados no campo, e trazidos para o Laboratório.

Estes botões florais foram dissecados, e as larvas retiradas foram expos

tas ã fêmeas grávidas do parasitóide, usando-se a técnica do parafilme, por

um período de 24 horas. O ovo do parasitóide foi mantido, individualmente,

sobre cada larva do A.grandis, um pequenas celas plásticas dentro de uma

incubadora BOD, â temperatura de 25 + 0,19C, umidade relativa de 65 + 5% e

fotofase de 12 horas.

Os resultados obtidos, indicaram que o B. vulgaris apresenta um

período de incubação de 19:30 + 7:29 horas, a fase larval composta de qua

tro instares, com duração de 20:54 • 8:19, 26:33 + 10:20, 29:55 + 10:10 e

32:17 + 14:15 horas, respectivamente, e o período pupal de 138;47 + 15:12

horas.

1/Financiado pela FBBrasil/CNPq

2/Est.Agronomia/UFPB/Bolsista CNPq e 3/pesq.EMBRAPA/EMEPA-PB/Bolsista-CNPq.
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ADAPTAÇÃO DE METODOLOGIA PARA CRIAÇÃO DE PARASITÕIDES DO Anthonomu» grandi8

(COLEOPTERA: CURCULIONIDAE)l

2 3

Ramalho, F.S. & Gonzaga, J.V.

O sucesso de um programa de controle biológico do A.grandis através

de parasitõides, depende de uma tecnologia para criação em larga escala

dos parasitõides, para fins de estudos e liberação. Assim sendo, procurou

se adaptar uma metodologia de criação de parasitóides do A.grandis, sem a

utilização de botões florais.

Uma folha de parafilme é colocada sobre uma placa de madeira

(20x20x1 cm), toda perfurada com orifício de 0,80 cm de diâmetro e 1,0 cm

de profundidade (placa A). Em seguida, uma outra placa de madeira (20x20x

1 cm) (placa B), apresentando pinos de madeira com 1 cm de altura e diâme

tro de 0,67 cm, para inserção dentro dos orifícios da placa A, é colocada

sobre a placa A e pressionada. As celas são formadas no parafilme pela

pressão exercida pelos pinos da placa B sobre os orifícios da placa A. É

necessário que se aplique uma fina camada de água sobre o parafilme, antes

de cobri-lo com a placa B. A água lubrifica o material e minimiza danos ao

parafilme. Apôs pressionar a placa B sobre a placa A, a placa B é removi

da e o parafilme moldado é deixado sobre a placa A. As larvas (segundo

instar) do A.grandis são colocadas, individualmente, em cada cela. Após

preencher todas as celas com larvas do A.grandis, uma outra folha de para

filme é colocada sobre a placa A. As duas folhas de parafilme são seladas

uma a outra, através da pressão exercida por uma carretilha- Esta pressão é

exercida entre celas, em todos os sentidos. As folhas moldadas de parafil

me, com larvas do A.grandis são colocadas em caixas de criação, contendo

fêmeas grávidas do parasitóide, a fim de que ocorra o parasitismo. Após um

período de 24 horas, as folhas moldadas de parafilme são transferidas para

a caixa de emergência, onde ocorre a emergência de adultos de parasitóide.

Financiado pe'a FBBrasi1/CNPq.
2/'pesq./EMBPAPA/EMEPA-PB e 3/Est./Agronomia/UFPB e Bolsista do CNPq.
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ASPECTOS MORFOLÕGICOS DE Calloeneis sp (COLEOPTERA,

COCCINELLIDAE - SCYMINAE)

Silva, D. M. P. da1 & Lima, I. M. de M.2

No município de Batalha, estado de Alagoas, foi registra

do Calloeneie sp. predando naturalmente, a cochonilha Diaspis

eahinocacti Bouché, 1833, em plantios de palma-forrageira Nopalea

aochenillzfera cv Miúda (Cactacea)

Em observações a olho-nu, fêmeas de Calloeneis sp. podem

ser confundidas com a espécie Zilue beaumonti Casey (Coleopt£

ra, Coccinellidae(, em relação ao tamanho e coloração. No

entanto, sob lupas (16X) podem ser detectadas diferenças en

tre as duas espécies.

Os adultos de Calloeneia sp. apresentam comprimento to

tal do corpo de 1,81 - 0,07mm (Coeficiente de variação - CV

-3,06/J); maior largura, na região mediana dos élitros, de

1,46 - 0,07mm (CV 4.37Z); comprimento dos élitros de 1,44

- 0,05mm (CV 3.02Z) e comprimento do tórax de 0,39mm-0,9mm( CV

19.61Z), considerando-se o nível de 5Z de probabilidade. £

observado acentuado dimorfismo sexual externo: os machos apre

sentam dorsalmente o corpo ligeiramente ovalado, de coloração

amarelo-ouro, glabro, brilhante; ventralmente, a coloração i

um pouco mais escura, tanto no corpo quanto nas pernas. As

fêmeas com tegumento brilhante e glabro, apresentam élitros

tendendo a castanho-claro, sendo o pronoto e a cabeça, canto

ventral quanto dorsalmente, de coloração escura, quase pre

ta; ventralmente o abdome tem coloração semelhante ã das asas

anteriores.

1/Profa. do Departamento de Zoologia, CCBí-ÜFAL. Praça Afrâ

nío Jorge, s/n, Prado. CEP 57.000 - Maceió,AL.

2/Pesauisadora da EPEAL. Rua Marquês de Abrantes, S/N - Mareiõ-AL.
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OBSERVAÇÕES PRELIMINARES DA ACA?.OFAUNA EM PALMA FORRAGEIRA

Opuntia ficus-indica Mill e Nopa lea eoccenellifera Salm-Dyck

infestada com cochonilha Diaepis echinocanti Douche.

Holanda, A.CA* & Dutra, P.R.S?

Este trabalho foi desenvolvido no laboratório de En

tomologia do Departamento de Biologia da Universidade Federal

Rural de Pernambuco. Teve como objetivo realizar o levanta

mento preliminar da acarofauna que ocorre em palma forrageira

infestada com cochonilha nas regiões de Serra Talhada, Afoga

dos da Tugazeira e Limoeira no Estado de Pernambuco, no perío

do de 08/08 a 15/12/89.

As raquetes coletadas foram levadas ao laboratório,

sendo examinadas em estereoscooio binocular e os áraros reco

lhidos com o auxílio de pincéis finos para lâminas escavadas

contendo líquido de Vitztum para diafanização. Após este pro

cesso, o material foi montado em lâminas com líquido de Hoyer's

e examinados ao microcópio para identificação. *m ra('11 u m a

das três coletas realizadas examinou-se 10 raquetes aleato

riamente.

Constatou-se a presença de âcaros Mesostinmata (?»

mília Phytoseiidae - 28,57%); Prostigmata (Famí 1 ía Eupalopsel'i

dae - 31,42% e Família Tarsonemidae - 2,85%); Astigmata (Famí

lia Acaridae - 31,45%) e Oryptostigmata (5,71%). Através das

observações realizadas foi constatado que uma das espécies

predava fêmeas adultas da rochonilha, tendo sido identificado

como Saniosulus nudus Summers. Es.sas observações estimulam

futuros estudos de avaliação sobre a eficiência do predaíi snm

desse ícaro para o controle biológico Ha coclion i I ha em palm.i

forrageira.

1. Prof. Assistente do Dcnar t awenfo fie R i <• I iv. i ;i - ITRPI'- i'i: .

2. Estagiário da Área de 1'nr orno I o>; i a - 1'FRPI-' - Rrc i fc- "I •



HOSPEDEIROS DA COCHOHILHA Diaspis echinocacti (Homoptera, Dias-

pididae) DA "PALMA" FORRAGEIRA EM PERNAMBUCO

LIMA, M.F.C.1; SANTOS, A.B.R.2; ARRUDA, E.C.2* ARRUDA, G.P.2

A cochonilha Diaspis echinocacti (Bouché, 1833) (Homo-'

ptera, Diaepidrdae), considerada a praga de maior importância '

das cactáceas forrageiras cultivadas no Nordeste Brasileiro, '

respectivamente Nopalea cochenillifera (L.) e Opuntia ficus- '

indica Mill., ambas espécies exóticas.

Em Pernambuco foi constatada ocorrência acidental de

D. echinocacti sobre cactáceas nativas sem causar danos, nas

seguintes espécies:

Nome científico - Nome vulgar

Cereue jamaoaru Mandacaru

Melocactus 8p. Coroa de frade

Opuntia dillenii "Palma de espinho

Opuntia inamoena Pêlo voador, paqui ou "palma miú

úa nativa

As cactãceas são encontradas no Agreste e Sertão, dis-

tribuídas principalmente pelo meio da Caatinga.

I/Al una do Mestrado em Fitossanidade da UFRPE/RECIFE-PE

2/Pn.fessor do Departamento de Biologia UFRPE/RECIFE-PE
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COMPORTAMENTO DA COCHONILHA Diaapis echinocaoti (Homoptera,

Diaspididae) EM DIFERENTES ESPÉCIES DE "PALMA FORRAGEIRA.

SANTOS, A.B.R.1; ARRUDA, E.C.1* ARRUDA, G.P.1

A "palma" forrageira. como é conhecida a cactácea uti-

lizada no Nordeste brasileiro na alimentação dos rebanhos, '

principalmente nos períodos de estiagem, também chamada de '

"pão do gado" é de grande importância para a pecuária. A cocho_

nilha Diaspis eahinoaacti (Bouché, 1833) (Homoptera, Diaspidi-

dae), é considerada a principal praga da forrageira na região.

A cochonilha ocorre indistintamente sobre "palma" miú-

da {Nopalea oochenillifera (L.) em "palma" graúda e redonda '

(Opuntia fiaus-indiaa Mill).

A pesquisa desenvolvida na Xrea de Entomologia do De*

partamento de Biologia da Universidade Federal Rural de Pernam

buco, teve como principal objetivo identificar qual a espécie'

ou variedade de cacticea forrageira era mais suscetível ã ação

do inseto, proporcionando melhor condição para o desenvolvimeti

to da praga.

A cochonilha foi criada sobre "raquetes de palma" em

condições de laboratório para se observar o comportamento do

inseto nas diferentes cactáceas.

De acordo com os resultados conclui-se que a "palma" '

miúda ou doce é a mais suscetível e oferece melhores condições

para o desenvolvimento da população da cochonilha. A longevidii

de média das fêmeas foi maior e o número médio de ovos postos*

também foi maior.

l/Professor do Departamento de Biologia - UFRPE/RECIFE-PE

Pesquisa Apoiada pelo PDCT/NE- CONVÊNIO UFRPE/CNPq/BID
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SIMILARIDADE SINTOMATOLOGICA DA AÇÃO DA COCHONILHA piaspis

echinocacti (Homoptera, Diaspididae) EM "PALMA" FORRAGEIRA.

ARRUDA, G.P1; ARRUDA, E.C.1 ft SILVA, D.M.P.2

As cactãceas empregadas no Nordeste brasileiro, como

forrageiras para o gado bovino, são conhecidas vulgarmente por

"palma" doce ou miúda (Nopalea cochenillifera (L) S.D.). "palma"

graúda ou gigante (Opuntia ficus-indica Mill.) e a "palma" re-

donda que I uma variação da graúda. Todas originárias do Méxi-

co, introduzidas no Brasil ainda na época do Império por dete£

minação de D. João VI.

A cochonilha Diaspis echinocacti. (Bouché, 1831) (Ho-

moptera, Diaspididae), que nos últimos anos vem ocorrendo na

"palma", tornou-se a principal praga da forrageira, limitando a

produção das "raquetes" ou artículos.

As pesquisas desenvolvidas em torno da praga da cacei

cea forrageira, levaram os técnicos ao conhecimento da sintoma-

tologia típica da infestação da planta pela cochonilha, que é

facilmente reconhecida pelo aspecto peculiar do aglomerado de

escamas com coloração marron claro.

As observações de campo, levaram os pesquisadores a

concluir que um outro fator não identificado, leva a cactácea a

apresentar aspecto semelhante a sintomatologia da planta infes-

tada pela cochonilha e que foi convencionado chamar de "mal fi -

siológico"

0 "mal fisiológico" não prejudica a planta, mas gera

uma certa confusão entre si e a ocorrência da praga .

1/ Professor do Departamento de Biologia-UFRPE/RECIFE-PE

2/ Pesq. BS. Entomologist» - EPEAL/Maceiõ-AL

602



REPRODUÇÃO DA COCHONILHA Diaspis echinosacti (Bovaahí, 1833 )

(Ho»:cptera, Diaspididae) DA "PALMA" FURRAGEIRA EM PERNAMBUCO.

ARRUDA, G.P.1 S ARRUDA, E C . 1

Nos últimos anos, a cochonilha Diaspis echinocacti

(Boucthé, 1833) (Homoptera, Diaspi d idae,', vem ocorrendo sobre

"palma" forrageira Nopalea coehenillifera (L) S.D. e Opuntia

fiüus-indiaa Mill., em todo Nordeste brasileiro, que, com

pouco tempo de instalada na plantação multiplica-se rapidámen

te atingindo nível de praga, tornando-se fator limitante na

produção de raquetes.

0 trabalho foi conduzido na Area de Entomologia do üe

partamento de Biologia da Universidade Federal Rural de Pernam

buco e teve por objetivo o estudo das formas e velocidade de

reprodução da cochonilha.

Para estudar a reprodução da cochonilha, foram desen -

volvidas criações do inseto em condições de laboratório sobre

raquetes da "palma" miúda, graúda e redonda.

Para estudar as diferentes formas de reprodução da

cochonilha, as raquetes de "palma" contendo os ovos foram aco-

modadas em bandejas de alumínio e colocadas em gaiolas teladas.

De acordo com os resultados conclui-se que o inseto

apresenta reprodução por anfigonia e por partenogênese telíto-

ca, e que o potencial de reprodução anual, nas condições estu-

dadas, a partir de uma fêmea foi estimado em;

Para "palma" miúda 64.421.838J653 indivíduos

Para "palma" graúda 54.202.144.820 indivíduos

Para "palma" redonda 54.187.401.740 indivíduos

/Professor do Departamento de Biologia - UFRPE/Recífe-PE

Pi-«i,uisa Apoiada pulo PDCT/NE - CONVÊNIO UFRPE/CNPq /BI D
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FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DA COCHONILHA-DA-PALMA FORRAGE1RA

Diaspia echino cacti (BOUCHÊ. 1833) NO MUNICÍPIO DE BATA

LHA,AL.

Silva, C. C. da1 & Silva, D. M. P. da2

A cochonilha Diaepia echinocacti (Bouché, 1833) é uma

praga séria na cultura da palma forrageira no sertão de Ala

goas. Nessa região, o cultivo de extensas áreas com essa

cactãcea e o manejo irregular da cultura tem favorecido a diŝ

seminação da cochonilha que em anos de longa estiagem surge

com grande intensidade. Seu ataque resulta em depreciação

das plantas que perdem sua cor natural verde-escuro e adqui

rem um aspecto branco escamoso, posteriormente, elas apodre

cem e caem.

Este trabalho foi realizado durante um ano, no Munic^

pio de Batalha, no período de fevereiro a dezembro de 1986 ,

e as amostragens foram feitas mensalmente, numa área de

2.000m2, onde foram coletadas duas "raquetes" (folhas) de 25

plantas escolhidas aleatoriamente. Cada uma das raquetes foi

colocada em um saco plástico e levadas para o laboratório, on

de a 25cm da base de cada raquete foi delimitada uma área de
2

9cm , na qual foram contadas todas ninfas e adultos. Através

dos dados mensais obtidos verificou-se que a população da co

chonilha manteve-se elevada durante todo o período estudado ,

com uma media de 104,35 cochonilhas/9cm de raquete. As mais

altas populações ocorreram entre os meses de março e abril e

julho a outubro, sendo que no mês de agosto a população atin

giu seu pico máximo com uma média de 151 cochonilhas/9cm .

1. Peg., MSc Entomologists EMBRAPA/EPEAL. Cx Costal 699

Maceió.AL. - CEP. 57060 - UACL1Ó - ALACOAS.

2. Penq. BS. FotomoloRÍsta Í«»KAL. MACEIÓ -
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REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE Silus bMuaonti CASEY (COLEOPTERA,

COCCINELLIDAE) COMO NOVO PREDADOR DE Diaspis «ChinOCftCti BOUCHÊ,

1833 (HOMOPTERA, DIASPIDIDAE), EM PERNAMBUCO

LIMA, I.M. de M.^-VEIGA, A.F. de S. L.2;GOMES, D.N.D? &

ALMEIDA, R.P. de4

A cochonilha D. echinocacti é importante praga da palma-foi:

rageira [Nopalea cochenillifera e Opuntia ficu«-indica (Cacta-

cea)], sendo indicado o emprego de coccinelídeos predadores co-

mo um dos inimigos naturais num controle biológico.

No município de Ouricuri, Região Fitogeografica do Sertão

Central do Estado de Pernambuco, em plantios de cactáceas da es

pécia O. ficus-indica cv Redonda, com idade entre dois e três

anos, apresentando altos níveis de infestação da praga, foi ob-

servada a presença de uma nova espécie de predador:Z.beauaonti.

Os adultos são arredondados, de coloração marrom, apresen-

tando comprimento aproximado de 1,5mm e corpo recoberto por pê

los hialinos. O material coletado foi enviado à Dra. Natalia J.

Vandenberg e identificado pelo especialista Dr. Robert D.Gordon

do Museum of Natural History of Washington.

1/Profa. Depto. Zoologia, CCBi - UFAL. Praça Afrânio Jorge, s/n

Prado. CEP 57.010, Maceió, AL.

Aluna do Mestrado em Firossanidade, UFRPE.

2/Doutor em Entomologia. Prof. Adjunto, Area de Fitossanidade,

DEPA - UFRPE, Recife, PE.

3/Mestre em Fitossanidade. Pesquisador do CNPA - EMBRAPA, Campi

na Grande, PB.

4/ Enga. Agrônoma, ex-estagiária de Entomologia,DEPA-UFRPE.
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CICLO BIOLÓGICO DE íilus beaumonti CASEY (COLEOPTERA,

COCCINELLIDAE) SOBRE Diaspis echinocacti BOUCHÊ, 1833

(HOMOPTERA, DIASPIDIDAE)

LIMA, I.M. de M.1; VEIGA, A.F. de S.L.2; ALMEIDA, R.P. de 3;

GOMES, D. N. D.4 & PASCHOAL, F. M. C. de A.4

Sob temperatura de 29 - 0,5°C e umidade relativa do ar de

70 - 10%,no Laboratório de Entomologia, Departamento de Agrono-

mia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, foi estudado o ei.

cio biológico de I.bftAOJKMiti sobre a cochonilha-da-palma-forra-

geira. D- «chinocacti.

A duração de cada fase do desenvolvimento,em dias, conside

rando-se o nível de 5% de probabilidade,foi,para período de in

cubação de ovos,6,5 - 0,07 (C.V. 7,71%);primeiro estádio, 2,12

- 0,70 (CV 22,18%);segundo estádio, 2,01 - 0,09 (CV 26,18%),-ter

ceiro estádio, 2,46 - 0,12 (CV 26,16%); quarto estádio 3,03 -

0,23 (CV 37,83%); período pré-pupal, 2,02 - 0,17 (CV 39,33%) e

período pupal, 4,77 - 0,15 (CV 14,02%), sendo o ciclo biológico

total de 22,72 - 0,31 dias (CV 5,94%).

Dõ total de ovos observados,17,84% foram consumidos por lar

vas recém-eclodidas(canibalismo de ovos)e 12,43% foram infér

teis.O nível de mortalidade no primeiro estádio foi de 9,59%;no

segundo, 12,88; no terceiro, 12,17%; no quarto,12,87%; no perío

do pré-pupal, 4,55% e no período pupal, 10,71%,conseguindo atin

gir o estádio adulto 51,37% das larvas de primeiro estádio. A

longevidade média das fêmeas,em dias,foi de 76,90 - 19,37 (CV

53,90%); dos machos, de 90,50 - 25,11 (CV 59,38%)e da população

adulta, 83,70 - 15,82 dias (CV 57,19%). Os resultados obtidos

assemelham-se aos de outras espécies de Coccinellidae.

1/Profa. Depto. Zoologia CCBi-UFAL.Praça Afrânio Jorge, s/n

Prado. 57.010, Maceió, AL.

Aluna do Curso de Mestrado em Fitossanidade, ÜFRPE,Recife,PE.

2/Prof. Adjunto, Area de Fitossanidade,DEPA,UFRPE,Recife-PE

3/Pesquisador do CNPA - EMBRAPA, Campina Grande, PB.

4/ Ex-estagiária de Entornei.,Área de Fitossanidade,DEPA,UFRPE.
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CAPACIDADE REPRODUTIVA E DETERMINAÇÃO DO PERlODO ADEQUADO DA LONGEVIDADE

DE FÊMEAS DE Pentilia sp. (COLEOPTERA, COCCINELLIDAE) PARA CRIAÇÃO E MUL

TIPLICAÇÃO SOBRE A COCHONILHA DA PALMA-FORRAGEIRA

Almeida, R.P. de ; Veiga, A. F. de S. L2. ; Gomes, D. N. D3.

Escudos sobre predadores no controle de insetos, vem sendo cada vez

•ais realizados pelos pesquisadores e estudiosos no assunto. A sua ucili

zação tem mostrado ser de grande importância no manejo de pragas, sendo

fundamental o conhecimento de sua capacidade reprodutiva e do período

adequado para criação e multiplicação, entre outros aspectos.

Este trabalho foi conduzido no laboratório de Entomologia do Depar

tamento de Agronomia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, durante

o período de 01 de setembro de 1988 a 29 de janeiro de 1989, durante a lon

gevidade das fêmeas, ã temperatura de 29,46 ± 0,25°C e umidade relativa do

ar de 68,28 í O,63Z. As avaliações foram realizadas em 24 fêmeas acasala

das a intervalos de 2 dias.

De acordo com os dados os resultados foram os seguintes: a) o número

médio de ovos por fêmea foi de 1.285,00 do início da postura até a morte

do último adulto, aos 150 dias; b) o maior pico de oviposiçâo se deu aos

20 dias da longevidade das fêmeas; c) 77,24Z dos ovos foram posto nos pri

meiros 80 dias; d) o"Nível Médio de Oviposiçâo" (NM) foi de 85,69 ovos por

fêmea por 10 dias; e) a utilização de Pentilia sp. para criação e multipll

cação em condições de laboratório, deve incluir fêmeas com até 87 dias após

sua emergência, nao sendo viável sua manutenção e criação a partir desse

período, em função da redução de sua efetiva oviposiçâo até o final de sua

longevidade.

UPesquisador, MS, Fitossanidade. EMBRAPA/CNPA-Cx.P. 174.Campina Grande-PB.

2/Prof. Adjunto, Dr., Entomologia. DeptS AgrS/UFRPE. Recife-PE.

2/£ng§ Agr§, BS, Entomologia.
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TABELA DE VIDA DE FERTILIDADE DE Pemtilia sp. (COLEOPTERA, COCCINELLIDAE),

PREDADOR DA COLHONILKA DA PALHA-FORRAGEIRA

Almeida. R. P. de1; Veiga, A. F. de S. L2. ; Goaes, D. H. D3.

0 trabalho foi conduzido no Laboratório de Entomologla, do Departa

mento de Agronomia da Universidade Federal Ruraj. de Pernambuco, durante o

período de 17.08.88 a 29.01.89, ã -emperatura de 29.UÍ 0,29°C e umldad*

relativa do ar de 68,65- 0,61 Z. As avtjisçces fora realizadas utilizan

do-se 44 larvas do predador, com idade? conhecidas a intervalos de 2 dias.

Foram anotados os dados de mortalidade, sobrevivência, número de ovos por

fêmea e longevidade.

De acordo COB OS dados obtidos os resultados foram os seguintes: a)

o período desde a eclosão das larvas até a sorte do último adulto teve uva

duração de 165 dias; b) do início do período larvsi ao término do pupal

foi obtida uma duração de 15 dias; c) a pré-oviposição foi observada do

179 ao 199 dia, iniciando-se a oviposiçao do 215 dia até o 1639 dia. d) a

fertilidade específica totalizou ao longo do período de oviposiçao 571,15

ovos; e) a taxa líquida de reprodução (Ro) determinou uma capacidade de

aumento do predador de 285,28 vezes de uma geração para outra; f)aduração

média da geração (T) foi de 65,47 dias; g) a razão infinitesimal de aumen

to (rm) foi de 0,086; h) a razão finita de aumento (X) foi de 1.090 fê

meas por dia; i) o número de fêmeas descendentes de cada fêmea em fase de

reprodução foi de 282,04; j) o período de ms^or tendência de aumento popu

lacional, caracterizado como o período chave, deu-se do 309 ao 409 dia de

vida do inseto.

i/Pesquisador, MS, Fitossanidade. EMBRAPA/CNPA-Cx. P. 174, Campina Grcnde-PB.

2/Prof. Adjunto, Dr., Entomologla. Dept9 Agr./UFRPE. Reclfe-PE.

3/Engã Agra, BS, Entomologia.
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TÉCNICA DE CRIAÇÃO DE Cvpinus (COLEOPTERA, COCCINELLIDAE) SO

BRE A COCHONILHA DA PALMA FORRAGEIRA EM ALAGOAS.

Silva, D. M. P* & Silva, C. C. A?

Com o nropósito de desenvolver estudos de controle bio

lógicos da cochonilha Diaepis echinocati (Bouché, 1833) dapal

ma forrageira, na região da Bacia Leiteira de Alagoar , a Em

presa de Pesquisa Agropecuária do Estado de Alagoar introdu

ziu no período de 1984 a 1987, na microregião de Batalha, a

criação massal de Curinue sp em laboratório.

0 laboratório de 9 2m^ apresentava teto e janelas veda

dos com tela fina de nylon. A temperatura média mínima foi

de 23.49C e máxima de 32,2<?C e umidade relativa mínima de

75,22 e máxima de 942. Vinte casais de adultos foram separa,

dos e introduzidos em gaiolas de 30X30X40 cm para reprodução.

A alimentação consitui-se de palmas forrageiras infestadas

com cochonilhas, trocadas no mínimo uma vez por semana. Ape_

nas adultos e larvas eram transferidos para as novas raque

tes, enquanto ovos e pupas permaneciam nas raquetes, as quais,

em bandejas de papel aluirínio eram transportadas para a saia

de observação, ?cé eclosão e emergência. No preparo das lxbe

rações, os adultos foram capturados e contados através de tii

bo sugador adaptado a uma peta de borracha, totalizando uma

média de 3.200 - 473,1 insetos adultos por hectare.

A técnica de criação de Curinus sp. tanto no laborató

rio como nos insetãrios instalados em propriedades particula

res, foi eficiente e de fácil manejo, contribuindo desse modo

para reforçar a ação de controle do complexo de inimigos natu

rais da praga.

1. Biol. BS. Entomologia. EPEAL/Maceió-AL

2. Enp,a. Af>ra. ti. Sc. £ntomolop,ia EMBRAPA-EPEAL/Maceiõ-AL,
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CRIAÇXO DE INIMIGOS NATURAIS DA COCHONILHA Diaspis echinocacti

(HomopteTatDia8Tpididae ) DA "PALMA FORRAGEIRA EM PERNAMBUCO.

ARRUDA
1 1 1 i

, E.C. ; SANTOS, A.B R.L ; REGIS, L.D.R.B. & ARRUDA,G.P.i

A codhbnilha da "palma" forrageira Diaspis echinocacti

(Bouchí, 1833 ) (Homoptera1Diaspididae ) , é considerado dos mais

sérios problemas como praga para as cactãceas forrageiras no Nor

deste brasileiro. 0 inseto infesta a planta recobrindo as "raque_

tes" ou artículos, com suas colônias, onde formas jovens e adul-

tos ficam sugando causando inicialmente clorose, em seguida apo-

drecimcnto e queda levando o hospedeiro ao completo estiolamento.

0 controle biológico é a técnica mais indicada para

combater a cochonilha.

0 trabalho foi desenvolvido na Xrea de Entomologia do

Departamento de Biologia da Universidade Federal Rural de Peruam

buco, teve por objetivo desenvolver técnicas de criação da coch£

nilha e de seus respectivos inimigos naturais, para produção e

liberação no campo visando estabelecer o controle biológico da

praga.

Na criação da cochonilha foi utilizado hospedeiro na-

tural, "raquetes" de "palma" miúda e graúda ou gigante respect^

vãmente Nopalea coahenillifera (L.l e Opuntia fiaus-ináiaa Mill.

De acordo com os resultados conclui-se que a criação

dos predadores (,Coleoptera,Coacinellidae ) em dieta natural

(cochonilha), apresenta maior produção.

1/ Professor do Departamento de Biologia-UFRPE/RECIFE-PE

pesquisa Apoiada pelo PDCT/NE- CONVÊNIO UFRPE/CNPq/BID.
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EFICIÊNCIA DO CONTROLE BIOLÓGICO DA COCHONILHA Diaspis echino-

cacti (Homoptera, Diaspididae) DA "PALMA FORRAGEIRA".

SANTOS, A.B.R.1; SILVA, S.Q. ; ARRUDA, E.C.l; ARRUDA, CP.
1

A principal praga da "palma" forrageira no Nordeste

do Brasil, é a codhònilha Diaspis eohinoaaoti (Bouché, 1833 )

(Hotnoptera, Diaspididae), que ocorre na Nopcilec; cochenillifera

(L.) e em Opuntia fiaus-indioa Mill., prejudicando sensivelmen-

te a cultura e criando problemas para a pecuária.

0 controle biológico da praga pelos inimigos naturais

encontrados na região, apresenta-se como alternativa de solução

para o problema, dentro das condições regionais.

A pesquisa desenvolvida pela Area de Entomologia do

Departamento de Biologia da Universidade Federal Rural de Per -

nambuco, utilizou o combate ibiológico do tipo artificial ou ma-

nipulado para avaliar sua eficiência com a cochonilha da "palma"

como uma técnica viável.

Foram escolhid* duas propriedades em dois municípios

na zona de transição entre o Agreste e Sertão do Estado, com a

plantação de "palma" graúda infestada pela cochonilha.

Foi feita uma avaliação do índice de infestação da

praga e posterior liberação dos inimigos naturais e repetida a

avaliação da infestação oito (8) meses depois.

A pesquisa apresentou como resultado uma pi-r rent agem

de controle da praga da ordem de 507 e bUT, respectivnmentc.

l/Professor do Departamento do Biologia -1'1'KPK / RI.C I Fi:-PK

2/Aluno do Mestrado em F i t os s an i d a de da li FK I'K / K VX. I I- r, - PM

Pesquisa Apoiada pelo PDCT/NM -CONVÊNIO I'I-'R PF./CNPq / B I I)
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MOSCAS-DAS-FRUTAS (DIPTERA - TEPHRITIDAE) NA REGIÃO DE

GOIÂNIA - GOlXS: FLUTUAÇÃO POPULACIONAL E LEVANTAMENTO

DAS ESPÉCIES.

Veloso, V.R.S. ; Vera, R. ; Marinho, R.F. 4 Fernandes, P.M.

O experimento foi realizado em três pomares de frutí-

feras no município de Goiânia - Goiás. Foram utilizados arma-

dilhas tipo frascos caça-moscas (modelo EA/UFG) contendo suco

de laranja 50Z com substância atrativa, ÀS coletas foram rea-

lizadas semanalmente, por um período de 2 anos. Os insetos

capturados eram levados ao Laboratório de Entomologia da Esc£

Ia de Agronomia da Universidade Federal de Goiás, para conta-

gem e identificação.

As espécies do gênero knaitizpha apresentaram maior

freqüência que Cíiatitii cavitata (Wied, 1824), e a de maior

ocorrência foi A. obtlqua, seguida de; A. ifiate.1CU.tui, A.

biitnigata, A. i o Io ficula, A. le.ptozona, A. manihoti, A.

giandii, A. baribizttíni*., A. pnudopa.na.tle.la, A. montzi e

A. amita. Houve predominância de Anaitn.e.pha spp. no período

de dezembro a abril e de C. capítata de julho a novembro. Os

picos populacionais coincidiram com as épocas de produção de

culturas .

Dentre os fatores meteorológicos estudados a umidade

relativa do ar e temperatura exerceram influência na flutua -

çao populacional das diversas espécies.

1/ Professores do Departamento Fitossauitário - EA - UFG.

2/ Estagiários do Departamento Fitossanitário - EA - UFG.
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OCORRÊNCIA DE MOSCAS-DAS-FRUTAS (DIPITERA: TEPHRITIDAE) EM CAFÉ, EM VIÇOSA,

MG.

Daher, L.T.1 & Freire, J.A.H.2

0 cafeeiro é reconhecido como hospedeiro de moscas das-frutas, partlcu-

mence da Ceratltls capltata. Em Viçosa, MG., isto corna-se importante pelo

fato de ocorrerem plantações de café ea áreas prôxiaas a fruteiras que são

hospedeiros alternativos para estes insetos.

0 Índice de infestação, safra 89/90 foi levantado ea Viçosa coa dois

experimentos diferentes, usando-se a variedade Catusi.

No primeiro foram feitas cinco amostragens espaçadas de duas semanas

uma da outra. Em cada amostragem, dez plantas eram escolhidas aleatoriamen-

te, retirando-se 50 bagas (cerejas) de cada uma. Estas eram levadas ao la-

boratório, sendo despolpadas uma a uma, contando-se o número de larvas de

moscas encontradas, constatando-se 13,32Z de infestação (308 com larvas:

2192 sem).

No segundo, conduzido simultaneamente, dez panos de 1 m cada,eram a-

bertos e presos na sua extremidade sob a saia do cafeeiro. Duas semanas a-

pós, os frutos caídos sobre o pano eram coletados e levados ao laboratório,

onde eram despo.1 pados individualmente, sendo registradas as larvas de mos-

ca, constatando-se (29.08Z) de bagas infestadas (791 coa larvas: 1.929

sem). Os panos eram mudados a cada vez. Neste experimento notou-se que após

chuva forte havia proporcionalmente aunento de queda de bagas com larvas de

mosca, istc é 13,49Z em dias normais para 35,501 após chuvas fortes.

Das larvas recolhidas e colocadas em ambiente confinado, sobre serragem

levemente umicida, foram obtidos 110 machos: 138 fêmeas de Ceratltis

capltata e 12 machos de Anastrepha spp.: 10 fêmeas de Ansstrepha

fraferculus.

AJ sementes obtidas neste experimento foram convenientemente secas e

limpas, pensando-se em teste de bebida, o que não foi completado porque as

mesmas apresentavam-se con forte odor de lnseti:lda.

1/ Estudante de Agronomia, UFV/VIÇOSA/MG, bolsista do CNPq

2/ Professor Titular, Üepto. de Biologai Animal, UFV/VIÇOSA/MC
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LEVANTAMENTO DAS ESPÉCIES DE MOSCA-DAS-FRUTAS (DIPTERA: TEPHRITIDAE) EM

VIÇOSA, MG.

Freire, H.M.1; Daher, L. T.2; Freire, J.A.H.3 * Martinho, M.R.:

Considerando a importância das moscas-das-frutas (Diptera:

Tephritidae) em função do potencial reprodutivo e quantidade de hospedei-

ros alternativos, bem como pelos prejuízos proporcionados a frutas de gran-

des significado nutricional, econômico e social, este trabalho vem sendo

conduzido, pelo segundo ano consecutivo, em Viçosa, MC,visando o levanta-

mento das espécies existentes na região, dentro de um plano de "Manejo-das-

Moscas".

Frutas infestadas são coletadas e confinadas, sobre serragem levemen

te umidecida, em vidros individualizados, com tela de filo, permitindo a

complementação do ciclo até adultos, que são identificados (ZUCCHI, 1977).

Até o presente momento, 2139 adultos foram coletados. Ceratitis

capitata (129 machos : 173 fiaeas) foi .registrada em abiu e café. Machos de

Anostrepha spp. (907) e fêmeas de Anastrepha fraterculus (928) foram regis-

trados em café, cajamirim, carambola, goiaba, jabuticaba, laranja-Valincia,

laranja-Natal, manga, néspera, pêssego e serigUela. Duas fimeas de

Anastrepha sororcula foram registradas em goiaba. Embora não tenha havido

preocupação quanto ã quantificação, cajamirim se destacou como o hospedei-

ro de maior infestação (304 machos : 292 fimeas) na safra 1988/89. '

A multiplicidade de hospedeiros alternativos determina a recomenda-

ção de que fruteiras não sejam misturadas numa mesma área, principalmente

quando estas têm frutos em maturação simultânea ou sucessiva.

Bióloga(UFV/VIÇOSA/MG, Bolsista do CNPq. V

Estudante de Agronomia/UFV/VIÇOSA/MG,Bolsista do CNPq. 2/

Professores TitulareB, DeptS de Biologia Animal, UFV/VIÇOSA/MG. 3/
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LEVANTAMENTO DE MOSCAS-DAS-FRUTAS NA REGIÃO DO SUBMEDIO SÃO FRANCISCO

Carvalho, R.S. de ; Haji, F .N.P. 3 ; Miranda, I . da G.4; Coutinho, C. de C.

As moscas-das-frutas são pragas de relevante importância econômica para

a f ru t i cu l tura mundial. Objetivando-se a determinação da região do v a l e do

Sao Francisco como l i v r e da ocorrência de AnOAtae.pha anandtA, Dacws doiAaÁ.iA

e CeA.atx-ii.4 ca.p4.iata (Diptera, Tephrit idae) , visando a exportação de frutas

"in natura", monitoraram-se as culturas de melão, uva, manga e goiaba, em de

z e s s e t e propriedades rurais e as areas urbanas das cidades de Juazeiro-BA e

Petroi ina- PE.

As armadilhas u t i l i z a d a s são do t ipo NcPhail, contendo proteína hidro

l i sada , na proporção de 500 ml/10 l i t r o s de água e cerca de 300 ml desta so lu

çao por armadilha. A densidade de armadilhas e de 3 unidades por hec tare . A

subs t i tu i ção do a tra t ivo e f e i t a semanalmente, ocasião em que coletam-se os

i n s e t o s , os quais sao enviados ao Laboratório de Entomologia da BHMPA/fcPATSA,

onde sao t r iados , ident i f i cados e c l a s s i f i c a d o s taxonomicamente.

As e spéc i e s constatadas nessa região, desde o i n i c i o do programa de mo

nitoramento, junho de 1989 ate setembro de 1990, foram as seguintes:GenütiÁjm

capUata, Ansitnepha daa.fjonmi.yi, A. diAtmiL-L*.*, A. dt^iaicUa, A. oblíqua, A.

e A. -laiaicu-la.

Convênio VALEXPORT/PRONI/ENBRAPA.

Eng». Agrônomo da VALEXPORT, Cx. Postal 120, 56-300 - Petrol ina/PE
3Eng*. Agr*, Dr«. Entomologista da EMBRAPA-CPATSA, Cx. Postal 23 , 56.300

Petrolina/PE

C 4 Estag iár ia da EMBRAPA-CPATSA, b o l s i s t a da VALEXPORT.
f 5
|. £iu9 Ajr9. SDSV - NA. Bras i l ia , DF.
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LEVANTAMENTO POPULACIONAL DE MOSCAS-DAS-FRUTAS (DIPTERA: TEPHR^

TIDAE) NA REGIÃO DE PIRACICABA

Dias, M.C.R.1; Arthur, V.2

Objetivando realizar um levantamento populacional d»,

moscas-das-frutas, bem como determinar substâncias atrativas ç_

ficientes e identificar espécies de 'fephri t idcos, foi desenvol^

vido um experimento na Estação Experimental de Piracicaba em

um pomar de citros. Utilizou-se como armadilhas garrafas de

plástico de 1.000 ml, com 6 furos opostos de 1 cm de diâmetro

e, no seu interior, contendo ISO ml de substâncias atrativas.

Testou-se 6 tipos de atrativos: Vegamine ã 102. Vegamine com

sulfato de amõnia na proporção de 3:1, melado de cana com sul-

fato de Amonia na proporção de 7:1, vinagre de vinho tinto a

30Z e suco de maracujá ã 25Z. As trocas de armadilhas cota atra

tivos foram realizadas semanalmente. Os insetos coletados fo-

ram identificados no Laboratório de Entomologia do CENA/USP.

Obteve-se os seguintes resultados: o atrativo mais efi

ciente foi o suco concentrado de maracujá, seguido, por efici-

ência, o Vegamine com sulfato de amonia, Vegamine, vinagre +

me laço * sulfato de amonia. Entre as espécies coletadas encon-

trou-se 80,251 de Ceratit is capitata e 19,71? de Anastrepha sp.

sendo as fêmeas 5.SZ de A. fraterculus. 3,O7Z de A. oblíqua e

0,322 de A. sororcula e bi strigata e, machos 10,52.

Quanto ao pico populacional observou-se um maÍT número

de espécies de Anastrepha nos meses mais quentes, enquanto ha-

via frutas verdes no pomar. Já para Cerati tis capí tata, o pico

populacional se deu nos meses de mais frio e com a presença de

frutas maduras.

1/ Aluna de Pós-Graduação em Entomologia da F.F.C.L.R.P ./USP

2/ Prof. Dr. /Pesquisador - Entomologia, CENA/USP, C P . 96, Pi-

racicaba. Bolsista CNPq.
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FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DAS "MOSCAS DAS FRUTAS", AnCLitHZpha. spp.

E CzHatitil capitata (DIPTERA: TEPHRITIDAE) E LEVANTAMENTO DE

INIMIGOS NATURAIS NO MUNICÍPIO DE ITACUAl (RJ)

Aguiar, E. de L . 1 ; Madison, H.L.M.1 4 Menezes, E .B. 2

0 objetivo do presente estudo, ora em andamento, é determinar o ín-

dice populacional das diferentes espécies de Anoiítcpfca (Díptera: Tephriti-

dae) que ocorrem em diferentes plantas hospedeiras, na Baixada Fluminense,

bem como obter uma gama de inimigos naturais desta praga. A importância do

presente estudo é significativa, uma vez que se trata de uma praga altamen-

te prejudicial ã citricultura brasileira e ã outras frutíferas de interesse

econômico e exportáveis.

Visando identificar a intensidade de infestação e preferência hos-

pedeira destes tefrit ídeos, em diferentes frutíferas, o presente estudo vem

sendo desenvolvido no Centro de Controle Biológico da Area de Entomologia

da U.F.R.R.J.

A metodologia usada é bastante simples e altamente eficiente para

obtenção dos inimigos naturais. Os frutos recolhidos em estagio final de

maturação, são transferidos para laboratório e colocados em gaiolas espe-

ciais . Posteriormente, os adultos da praga bem como de seus parasitóides são

coletados, sexados e identificados. Os resultados obtidos até o momento têm

demonstrado que en pitanga (Eugenia, unifclona) o ataque é superior a 80Z e

0 parasitísmo por Braconídeos chega a ser de 602 e em manga (Uangi^exa indi-

ca) a ocorrência de Anaitnepha sp. é em torno de 50Z. Em outras frutíferas,

tais como cararabola (AvciAhoa canambota), cajã mirim (Spondia latia), s i -

ri gue Ia (S. pu-tpotea), cajã manga (.Spondia datcii), goiaba CPiidium guajavá),

maracujá (Paiiifilcia spp.), CitAui spp., uvaia (Eugenia uvatha), néspera (E-

licboViya japonica), araçá (VtidUtm tittoiatz), cabeludinha (Eugenia tomen-

tcia) e grumixaroa (Eugenia dombtyi), essas ocorrências serão também estuda-

das observando-se a preferência hospedeira e o índice de ataque de AnaiVit-

pha spp. e Cetatitiò capitata.

1 Bolsista do CNPq - Área de Entomol. - UFRRJ.
2 Prof? Adjunto Área de Entomologia - UFRRJ. Pesquisador do CNPq.

617



ASPECTOS DA DISPERSÃO DA MOSCA-DO-HEDITERRÂNEO, Ceratitic capz_

tata (Wied-, 1824) (Diptera: Tephritidae), MARCADA COM 32 P EM

CITROS, NA PRESENÇA E AUSÊNCIA DE FRUTOS MADUROS.

Silva, E. B. da 1; Walder , J. M. M.

Com objetivo de medir a- dispersão média de machos de

Ceratitis capitata criados em laboratório e, esterilizados com

radiação gama do ^ C o , cerca de 10.000 indivíduos foram marca-

dos com 32p através de dieta artificial e liberados em pomar

de laranjas, em 2 talhoes, com e sem frutos maduros.

Foram instaladas, em cada um dos talhoes. 24 armadi-

lhas tipo Nadei, com atrativo Trimedlure, dispostas concentri-

camente a cada 50m do ponto de liberação, formando uma cruz de

300m de eixo.

As coletas das moscas foram realizadas diariamente, dii

rante os 8 primeiros dias, e após este período, real izaram-st-

mais 3 coletas semanais. Os indivíduos marcados foram detecta-

dos por cintilador líquido, através de efeito Cerenkov.

Os resultados mostraram que houve maior captura no ta-

lhao sem frutos, registrando-se uma concentração aos 50 m nos

S primeiros dias, sendo a dispersão diária média estimada em

99,17m para os 8 primeiros dias. No talhão com frutos, os da-

dos mostraram uma distribuição mais uniforme, caracterizada p£

Ia menor captura, onde a dispersão diária média alcançou 153,79

m no mesmo período. A análise de regressão mostrou, em geral,

uma relação inversamente propoicional entre a distância das ar

madílhas e o número de machos capturados, em cada dia. Dessa

forma, os fatores que exerceram influência na raptura foram a

presença de frutos maduros e o tempo decorrido entre as cole-

tas, sendo que a variação climática no período nan interferiu

na movimentação e, consequentemente, na captura.

l/Mestre em Energia Nuclear na Agricultura - CENA/USP

2/Pesquisador/Prof. Seção Entomologia - CENA/USP - Bolsista

CNPq
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UTILIZAÇÃO DA ISCA COM COBRE NO CONTROLE DAS MOSCAS DAS FRUTAS EM POMAR DE

CITRUS.

Nakano, O.1; Ferreira, W.L.B.2; Santos, M.C. dos.2

O efeito do cobre coso componente tóxico para controle da mosca da

fruta utilizando isca já foi estudado por Salgado (1979) e Perez (1983) em

condições de laboratório. Devido aos resultados positivos obtidos, instalou-

-se o presente trabalho em condições de campo, ea pomar de citrus da Fazen-

da Ipanena-MG, situada no município de Alfenas. Constou da aplicação da is-

ca contendo melaço + cobre, comparada a isca tóxica usualmente recomendada.

A vantages do cobre é atribuída ao efeito bactericida, sendo letal

aos simbior.tes que auxiliam a digestão na mosca. Como conseqüência, as vís-

ceras er.tumescídas afetam o normal desenvolvimento dos ovãrios. 0 ensaio

foi iniciado em 16/06/89 e encerrado em 19/09/89. As aplicações das iscas

foram feitas semanalmente e através de caça moscas instalados em cada ta-

lhão de aproximadamente mil plantas, foi feita a coleta semanal de moscas,

analizando-as em laboratório para observação do efeito do cobre. Os trata-

mentos constaram de: 1) Oxicloreto de cobre a 0,2Z do ingrediente ativo •

7 kg de roelaço em 100 litros da calda; 2) Triclorfon 150 ml do ingrediente

ativo • 7 kg de roelaço em 100 litros de água aplicando-se cerca de 150 ml

da calda/planta.

Os resultados mostraram nesse período de 3 meses que não houve dife-

rença entre os tratamentos sendo ambos considerados eficientes tanto para

CenatitÀA capitata quanto para Ana&tnepka fi'iatcicutui. As fêmeas coletadas

dos talhões tratados com cobre, apresentaram-se com abdomen entumescidos e

maior número de ovos.

1. Prof. Titular - Dept0 de Entomoiogia - ESALQ/i:SP - C.P. 9- 13400 - Pira-

cicaba-SP.

2, Estagiários do Dcpt9 de Entomolosia - ESALQ/liSP.



POTENCIAL REPRODUTIVO DE Anastrepha oblíqua (MACQUART, 1835) EM

CONDIÇÕES NATURAIS.

BRESSAN, S.1

O trabalho foi conduzido ei um pomar de tamanho médio

(120 x 195 m), situado na fazenda Boa Fe", Sertâozínho-SP. Nes_

te estudo foram utilizados adultos de A. oblíqua, provenientes

de frutos: carambola e ciriguela, marcados com cores diferen -

tes em intervalos de 5 dias e liberados em um ponto fixo no

pomar.

Após a liberação efetuou-se coletas diárias em arnadí

lhas atrativas e os adultos recapturados foram sexados,fixados

em Dietrich e analisados em laboratório.

De um total de 1971 fêmeas recapturadas, 1173, na faixa

etária de 0 - 105 dias foram dissecadas e analisadas quanto ao

grau do desenvolvimento do sistema reprodutivo.

De acordo com os resultados obtidos, o desenvolvimento

ovaríano de A. oblíqua caracterizou-se por um rápido crescimen

to dos ovários nos 119 primeiros dias da vida adulta. A partir

desta idade tanto o comprimento como a largura mantiveram - se

relativamente constantes. Dentro desta faixa inicial do desen-

volvimento, os ovários dos adultos entre 0 - 1 dia caracteri -

zam-se pelo germário, muitos traquioles e corpo gorduroso. Os

ovários dos adultos de 2 - 5 dias caracterizam-se pela presen-

ça de oóciros em difercntef estágios da ovogênese, e em adul-

to de 6 a 11 rii.is os ovários apresentam óvulos.

I. Departamento de Biologia - FFCLRP-USP (CAPES e CNPq)

íOO



Xna&t-tepha bzzzli Liia, 1934 (Dip., Tephritidae) danificando sementes de ari_

chichi, SteAcuiza chicha St. Hill (Sterculiaceae).

1 2 3
Zucchi, R.A. ; Santos, G.P. 4 Anjos, N.

Ana&Vie.pka. bzzziJL é uma espécie grande (mesonoto com 5 mm de compri-

mento). Apresenta as faixas alares claras; faixa S indistinta mas unida ã

C; faixa V com apenas o ramo proximal. Nervura R2+3 sinuosa; nervura M

pró-curvada apicalmente, atingindo a extremidade da faixa S. Sintergosterni-

to VII (bainha do ovipositor) com cerca de 10 mm de comprimento; membrana e-

versível (rasper) muito longa (ca. 4 mm de comprimento) e com inúmeros den-

tes. Ovipositor aproximadamente com 10 mm de comprimento; ápice liso e com

um tufo de pêlos próximo ã abertura genital. Até o momento, apenas três e-

xemplares de A. btzzÀÀ. eram conhecidos. 0 holótipo (macho) coletado em Man-

guinhos (Rio de Janeiro, RJ); uma fêmea coletada em Campinas (GO) (aparente-

mente perdida) além de outra fêmea coletada, em 1938, em Viçosa (MG), des-

coberta recentemente na coleção do Museu de Entomologia da Universidade Fe-

deral de Viçosa (MG), que se encontra atualmente depositada na coleção do Mu

seu de Zoologia - USP. Recentemente, pesquisadores de Viçosa, estudando os

problemas entomológicos das essências florestais, observaram que alguns fru-

tos de arichichã coletados na região de Viçosa, tinham as sementes danifica-

das por larvas de moscas-das-frutas. 0 estudo taxonômico dos adultos dessas

moscas resultaram na identificação da espécie AncUÜizpha b&zziÀ. Lima, 1934.

Esta é a primeira referência de hospedeiro para A. òezz-óc. Portanto, A. btz^

zii que era tida como espécie rara, passa a ser uma espécie relativamente C£

mum, uma vez que o hospedeiro S conhecido. Este fato ressalta a importância

do conhecimento do hospedeiro nos estudos sobre as moscas-das-frutas.

1. Prof. Dept? Entomología-ESALQ, USP - CP. 9 - 13400 Piracicaba-SP.

2. Pesquisador EMBRAPA/EPAMIG-CRZR - C P . 216 - 36570 Viçosa-MG.

3. Prof, do DBA/CCB - Universidade Federal de Viçosa - 36570 Viçosa-MG.
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SOBRE O GÊNERO ToXOtAypana GERSTXCKER, 1860 (DIP.. TEPHRITIDAE).

1 2 3 4
Zucchi, R.A. ; Norrbom, A.L. ; Steck, G.J. * Landolt, P.J.

As moscas do gênero ToxotAypana são facilmente reconhecidas pelo po£

te avantajado, abdome longo e constricto na base. As fêmeas possuem a bai-

nha do ovipositor (sintergosternito VII) muito longo e dobrado para baixo.

Entretanto, alguns exemplares coletados no Brasil (coleção do Museu - USP,

MZSP) possuem o ovipositor reto. ToxoVufpana cutvicauda. GerstVcker, é a es-

pécie economicamente mais importante do gênero, pois ocorre em plantações

de mamão nas Américas do Norte e Central. A espécie ^Wuzi^eAa Bigot, descri

ta originalmente no gênero Hüúmyia, local idade-tipo "Brasil", tem sido con

siderada sinonímia de cuftvicauda. Muito provavelmente a local idade-tipo de-

va ser incorreta ou ^uACi^QAa seja uma espécie válida, pois T. cun.vidau.da

não ocorre no Brasil (o tipo de ^uAC-i^eAa está aparentemente desaparecido).

T. cuA.vÂjcauda era a única espécie conhecida do gênero até a década de SO,

quando Blanchard descreveu seis 'espécies da Argentina, cujas larvas desen-

volvem-se em vagens de Movierua sp..Asclepiadaceae (T. nigia, T. pft.oie.ni e

T. pòzudopicciola), em M. odoxata (T. au&tAatu) e em CanÁca papaya IT. tit

totaüò). Para uma espécie argentina (T. picdota) não se conhece o hospe-

deiro. Nenhum dos exemplares da coleção do MZSP pertence ã T. cuXvicauda;

alguns são espécies novas. A taxonomia do gênero Toxotiypanaé dificultada

pelo fato dos tipos de Blanchard estarem aparentemente perdidos. Em levan-

tamentos realizados recentemente na Região Sul e no Estado do Espírito San-

to (armadilha de feromõnio) nenhum exemplar de Taxctxypana foi coletado.

Estes estudos fazem parte do Programa Especial de Cooperação Brasil/EUA em

Ciência e Tecnologia (CNPq/OICD).

Prof.Dept0 de Entomologia-ESALQ/USP. C.Postal 9-CEP 13400 Piracicaba-SP.
2
Systematic Entomology Laboratory, USNM, NH168, Washington, D.C2O56O-USA.

3BARC-East, Bldg.476, Beltsville, MD 20750-USA. 4USDA-ARS, Gainesville/USA.
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MÉTODO GENÉTICO DE SEPARAÇÃO DE MACHOS E FÊMEAS DA MOSCA DO MEDITERRÂNEO,

CviatULò captfaU (WIEDEMANN, 1824) (DIPTERA:TEPHRITIDAE), BASEADO NO D_I

MORFISMO SEXUAL DEFINIDO PELA COR DO PUPÃRIO.

Cáceres, C.1; Walder, J.M.M.2

O trabalho foi conduzido nos laboratórios de Entomologia do Departa

mcnto de Ciências Ambientais e Fitossanidade, do Centro de Energia Nuclear

na Agricultura -USP, Piracicaba-SP, com o objetivo de se obter uma linhagem

de C. capitata. com dimorfismo sexual baseado na cor do pupário para uso em

condições de crieçao massa1 num programa de liberação de machos estéreis.

Pupas de CeAOtitu capitata (Vied., 1824) foram irradiadas com 60 Gy

de radiação gama e posteriormente os machos emergidos foram cruzados com fê

meas mucantes recessivas de pupário cor branca (Wp/Wp). Isolou-se na gerai

çlo filial F; uma linhagem contendo trans locação entre o cromossomo autosso

mal número 5, portador do alelo dominante Wp , e o cromossomo Y.

Obteve-se assim a linhagem T:Y (Up ) 70 com dimorfismo sexual basea

do na cor do pupário. Exames citolõgicos comprovaram a existência da trans

locação e, durante 21 gerações, a estabilidade genética da linhagem foi roo

nitorada era condições de laboratório. Os valores de contaminação observa-

dos variaram entre 0,96 e 4,S0Z de fêmeas que emergiram de pupário cor ma£

rom e de 0,26 a 0,66! de machos que emergiram de pupário cor branca, sendo

que estes valores não representam nenhuma tendência definida de incremento

e mostram a estabilidade da linhagem.

1/ Pesquisador do Programa MOSCAMED, na Guatemala.

2/ Prof.Asr.Dr. Pesq. Entorno iogia-CKNA/USP, C P . 96,Piracicaba. Boi». CNPq.
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AVALIAÇÃO DO EFEITO INSETICIDA DF EXTRATOS VEGETAIS OAS SEHEN

TES DC FEIJAC JACATUPÉ (Fackurrhizua tubero&us, SPRENC) SOBRE

MOSCA CAS FRUTAS ICeratitis capitata, WIEDfiAN).

Alvarenga, A.A.2; Silva, A.C* ; Rigitano. R.O. & Antunes. L. .

O feijão Jacatupé ê uma legjuminosa, em cujas sementes foi

detectada a presença de rotenôitíes, destacando-se a rotenosa.

0 ensaio foi realizado em condições controladas de labora

tóric em temperatura de 2C L 2°C e UR de 70 •_ 10%. C experimer*

to teve 2 etapas distintas: 1* de detecção da faixa de noncen

tração cem efeito inseticida do extrato: 2* subdivisão desta

faixa em 10 subfaixas para determinação do DL SO. Os extratos

foram obtidos por extração scxhlet com os sep-uintes solventes:

éter de petróleo, clorofdrmio e éter etílico. Os insetes foram

anestesiados com CO2. acondicionaaos em copos descartáveis. c£

bertos com filo e alimentados com solução de mel 1C%. Os extra

tos foram diluídos em acetona e aplicados topicamente na úosj)

gem de 1 microl. de solução/inseto, com avaliações de 12 a 24

horas. Na Ia etapa foram estabelecidos as sepuintes diluições

com 2 repetições para cada extrato obtido: C,CG1%, C.01%,

0,1%. \\. \Z%. Ha 2a etapa, com os resultados obtidos na Ia,

foram estabelecidas as seguintes subfaixas: extrato de éter

de petróleo C l a \%-, clorofórmio C.C02 a 0,05% e de éter et^

lico 0,005 a C,05%. Os resultados foram submetidos a uma aná

lise de Próbites, encontrando-se os sepuintes valores de OL50:

éter de petróleo B,4 microg./inseto; clorofórmio C.13 microg./

insetc e éter etílico 0,2 microf./inseto. Para comparativo

usou-se Rotenona S8% pura cujo DL50 foi 0,095 microp./inseto.

\l Aluno de Pós-Gredueção ü.c F itossanidade - ESAL/LAVRAS-KG

2/ Prcf. Adjunto - EGAI /I.AVKAS-HG

3/ 79 Período de Agronomia - ESAL/LAVRAS - HG.
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INFLUENCIA DA RADIAÇÃO GAMA DC COBALTO-60 EM OofUfCtotUULCOH CLKtottUut, (SZIPLI

CETI, 1911) (HYMEHOPTERA, BRACONIDAE) PARASITANDO PÜPAS DE **UtAitpka obU-

qua (MAC, 1835) (DIPTERA, TEPHRITIDAE)-

Vicino, S.R. ; Arthur, V. ; Silva, A.C. da

O presente trabalho teve cooo objetivo determinar a radiossensibili

dade do inimigo natural Oonyctobtacon atiofatui parasitando pupas de AnoA-

ftepta obtíqua.

Para a realização do experimento coletou-se pupas de A. ohLiqua do

hospedeiro Spondüu puftpuAza, nome vulgar ceriguela, as quais apresentaram

uma porcentagem média de parasitismo de 10X. Essas pupas quando atingiram

a idade de 240 horas foram irradiadas com as seguintes doses: 0 (test.), 50,

100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e 1000 Gy. Cada tratamento cons

tou de 5 repetições, com 27 pupas cada uma, num total de 135 pupas por tra

tamenco. Após a irradiação as pupas foram mantidas nos próprios tubos on-

de foram irradiadas e estes mantidos em sala climatízada com temperatura de

25 i5°C e umidade relativa de 65 ±5Z, onde aguardou-se a emergência dos a-

dultos.

Pelos resultados obtidos concluiu-se que as doses letais para A.

obtiqua e 0. a\e.olatuA no estágio pupal foram 300 Gy e 700 Gy, respectiva-

mente.

1/ Aluna do CPGKSA -CtNA/USP, Piracicaba, SP. Bolsista da CAPES.

2/ Prof.Ass. iir.,Pesq. Kntomología-CENA/USP.C.P. 96, Piracicaba. Bois. CNPq.

3/ Aluno de Biologia-UN1MK! , Tiraciraba-SP.
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Efeitos da Radiação Cama sobre pupas de diversas idades de Anastrepha fra-

teraulus (Wied.t 1830) (Oiptera: Tephritidae).

Faria, J.T.1; Suplicy Filho, N.2

Dentre as pragas de importância quarentenãria, as moscas das frutas

constituem-se o grupo «ais importante, criando uma séria restrição para

o mercado brasileiro de exportação de frutas "in natura", para diversos

países. No Brasil ocorre várias espécies do gênero Anastrepha, sendo a

mais freqüente a mosca Sul Americana (Anastrepha fraterculus).

A radiação gama é um processo quarentenãrio que pode ser utilizado

em frutos de exportação, para desinfestâ-los de todas as formas imaturas

das moscas das frutas; no entanto a fase pupal ê a mais resistente aos

efeitos da radiação. Dado a isto, objetivamos irradiar pupas de diversas

idades de A. fraterculus com doses de radiação gama que variaram entre

0 a 100 Gy. Os resultados indicaram que a faixa de dose empregada, causou

considerável queda no número de adultos emergidos a partir de pupas irra-

diadas com idades variando de 1 a 4 dias, mas as pupas mais resistentes

com 8 dias de idade, quando irradiadas já a partir da dose de 20 Gy, de-

ram emergências a adultos inviáveis para a reprodução.

1. Delegacia Federal do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária em S.P

2. Instituto Biológico de São Paulo.
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Determinação de DL-Q e DL-_ „ - de radiação gama sobre larvas e ovos de

Ceratitis capitata (Uied., 1824) n i a i o P*P*y* (Carica papaya L.) cul_

tivar Sunrise Solo.

Faria, J.T. ; Suplicy Filho, N.

A técnica de radiação gama é um processo quarentenârio que pode ser

empregado para a desinfestaçâo de mamões das formas imaturas de moscas

das frutas, e poderá possibilitar as exportações brasileiras destes fru -

tos aos países que fazem sérias restrições a entrada em seu território

destes tefritídeos. O presente trabalho teve como objetivo determinar as

DL,A e DLaa o_,o sobre ovos de 1 a 72 horas; 48 horas e sobre as larvas3u yy,*yoo

de 8 dias esn frutos de mamnes papayas. Os ovos de 1 a 72 horas foram ovi-

positados sobre os frutos dentro de gaiolas com aproximadamente 5.000 ca

sais de C. capitata, sendo os de 48 horas e as larvas de 8 dias infesta -

das artificialmente sobre orifícios previamente perfurados nos frutos. Pa

ra os três experimentos respectivamente citados, utilizaram-se doses de

radiação gama que variaram entre 0 e 25 Gy; 0 a 24 Cy e 5 a 40 Gy. As

análises de regressão, indicaram que a DL,Q para ovos de 1 a 72 horas; 48

horas e larvas de 8 dias de C. capitata, foram respectivamente: 9,48;4,72

e 13,85 Gy; e o DL.» qat.% Para °* estágios imaturos na ordem anteriormen-

te citada foram: 30,14; 45,32 e 81,18 Gy. Os experimentos comprovaram

que a utilização de pequenas doses de radiação gama são eficientes contra

os ovos e larvas de C. capitata em mamão papaya.

1. Delegacia Federal do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária em S.P

2. Instituto Biológico de Sáo Paulo.
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HOSCAS-DAS-FRUTAS (DIP., TCPHftlTIDAE) EM MANGA.

Kartinelii, H.!'..1; T w n t o , S.H.2; Carvalho. K.P.L.1; Zucchi, R.A.

A mosca-das-frutas é praga primária da manga no Estado de São Paulo

e além dos seus danos provoca problemas para a exportação do produto por

que alguns países importadores exigem tratamento pós-colheita para desin

festação. Com o objetivo de conhecer as espécies que visitam a cultura da

mangueira e quais espécies que completam o seu ciclo evolutivo na manga foi

instalado um experimento na Coleção de Cultivares da Faculdade de Ciências

Agrárias e Veterinárias - Campus de Jaboticabal - URESP. A captura das espé

cies que visitam o pomar de manga foi feita através de armadilhas de plãstj^

co correndo como atraente suco de manga. As coletas foram semanais no perío

do Je setembro de 1989 a agosto de 1990. Para conhecer as espécies que com

pletam seu ciclo evolutivo alimentando-se da polpa de manga foram coletados

frutos danificados e colocados em caixas de areia, permitindo a obtenção

das oupas, e em laboratório obteve-se os adultos. A identificação dos adul̂

tos (fêmeas) foi feita através do padrão alar, padrão torãeico, medioterg£

to e ovipositor e os resultados indicam que as espécies que visitam o pomar

são: Ana&Vicpha p&eudoptvuxllttã (Loev, 1837) (19,7Z), A.oblíqua (Macquart,

1835) (39,3Z), A. iíApíntina (Wied., 1830) (6.7Z), A. {tofticutud (Wicrf.,

1830) (21,5Z), A. iofioKcula Zucchi, 1979 (4.6Z) e CtiatitiA capA faía(Wied.,

1824) (1,3Z). Este fato pode ser atribuído a grande diversidade de hospedei

ros cultivados e nativos.

As espécies que completam o seu ciclo em manga são: A. oblíqua

(Macquart, 1835) e A. 1\\autl\Culuò (Wied., 1830). Dos adultos obtido:: W»Z

pertencem a espécie A. cbtiqua e 4Z a A. <Katz\Cutni que confirma ser esta

a mosca-das-frutas importante para a manga. As armadilhas rapturaram eir

mangueiras outras espécies ainda em fase de identificação.

1/ Profs. Drs. do Depto. de Defesa Fitossanilári.i - K'.AVJ/L'SESP.

21 Estagiária do Depto. de Defesa Fitr>*sani tária - FCAV.I/UNKSI'.

V Prof. Dr. do Depto. de EnComolnfti a - F.SAI.Q/i:SI>.



CAPTURA DE H0SCAS-DAS-FW1TAS AjMAiftepmft spp EM MANGUEIRA.

Ronquim, C.C. 1 ; H a r t i n e l l i , N.M.2; Carvalho, I .F .L .*

A mosca-das-f rotas AnaaXlcpmi obliquM. (Maceuart, 1835) ê a praga

chave da cultura da mangueira e para implantação de um programa de manejo

integrado na cultura é fundamental monitorar esta praga.

O objetivo do presente trabalho foi testar dois tipos de frascos ca

ça-mosca e dois atraentes de alimentação. As armadilhas testadas foram: gar

rafas plásticas transparentes e opacas e os atraentes foram suco de manga

com açúcar e me laço diluídos a 102. Foram utilizadas 6 repetições e semanal

mente as armadilhas eram trocadas de plantas em um sistema de rodízio.

Os resultados obtidos indicam maior captura da mosca AmiiVitpha spp

com frasco transparente e suco de manga com açúcar. Aproveitou-se para estti

dar a flutuação populacional e sua correlação com dados meteorológicos.

1/ E s t a g i á r i o do Depto. de Defesa Ftto<tsanitária - FCAVJAWESP.

2/ Priifs. Or-, dr> Dcpto. de '!• fesa Fitossanitária - FCAVJ/UNESP.
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IRRADIAÇÃO DE OVOS OE Ceratitis capitata (UIED., 1824) "IN VITtO" E EM FWJ

TOS DE MANCA ÍNangifera indica L-).

Raga. A1; Faria. J.T.2; Amoria, E.O.3; Yasuoka, S.T3; Sato, M-E1 4 SupIicy

Filho. H1.

As aoscas-das-frutas da família Tephritidae são pragas de grande iapojr

tãncia quarentenãria ca todo o awndo. A radiação gaaa vea sendo estudada

na desinfestação de frutas destinadas ao aercado externo, visando o contra

le de aoscas-das-frutas. 0 objetivo deste trabalho foi determinar as doses

de radiação gaaa que iapedissea a emergência de adultos da aosca-do-aedi -

terrãneo, a partir de ovos irradiados "in vitro" e ea frutos de aanga. Ca-

da parcela foi constituída de SO ovos, utilizando-se 10 repetições. Foraa

testados ovos de 6, 12, 24 e 48 horas de idade. A infestação artificial

dos ovos ocorreu ea aangas das cultivares Maden, Toaay Atkins e Keitt. A

irradiação ocorreu no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares/CMER/

SP, nua irradiador de Cobalto 60, destinado ã pesquisa. Os frutos foraa ir

radiados individualarnte, coa taxas de dose (ã 30 ca) que variaraa entre

108,63 e 93,05 Gy/hora. Houve ua ausento da radioresistência de ovos de

'7. napit-ata no decorrer do desenvolviaento eabrionârio. As doses de 25 e

30 Gy não permitiraa a emergência de adultos nas irradiações de ovos de 48

horas, "in vitro" e nos frutos de aanga, respectivamente. Para ovos de 43

horas "in vitro" foi estimado ua Probit 9 de 24,67 Gy.

Ivsquisador Científico - Instituto Biológico/SP

I'ngV Agrônomo - Ministério da Agricultura/SP

RÍPIK-.Í-' i - Estagiaria do Instituto Biológico/SP.



OCORRÊNCIA E INDICES DE INFESTAÇÃO DE MOSCAS-DAS-FRUTAS (TEPHRITIDAE)

EM POMAR COMERCIAL DE MANCA NO MUNICÍPIO DE BURITIZEIROS (MC).

Mascisento, A.S. ; Halavasi. A. ; Horgante. J.S. e Matioli, S.R.

O estudo foi realizado em um pour C M aproximadamente 55.000 árvores,

sendo cerca de 901 da cultivar 'Haden', 5,51 de "variedades silvestres" e

4,52 de outras cultivares comerciais. Utilizou-se armadilhas do tipo

Mc Phail contendo hidrolizado de proteína a 7X • 5Z de borax, durante o

período novembro de 1987 * dezembro de 1989. Os dados nas coletas em arma-

dilhas foras analisados através dos índices: FreqUência, Constância e

Doainância. Na safra 1989/90 coletou-se 687 frutos para avaliar a infesta-

ç2o da cultivar 'Haden' e das seguintes "variedades silvestres": "Coquinho",

"Extrema". "Coité", "Espada", "Peito de moça" e "Dedo de dama".

Fora» capturadas 2.092 fêmeas de Anaatrepha das seguintes espécies,

com as respectivas freqüências (Z): A. oblíqua (82,39); A. fraterculus

(7,01); A. sororcula (7,47) ; A. alveata (3,84); A. píckeli (2,53); A.

serpentina (2,31); A. aanihoti (0,31) e A. dístincta (0,1). A. oblíqua foi

classificada como espécie acessória: presente em menos de 50Z das coletas,

e as demais como espécies acidencais: presentes cm menos de 25Z das cole-

tas, o que revela baixa densidade populacional. Coletou-se '44 exemplares

de C. capitara.

Os dados de infestação dos frutos foram contrastados entre si através

de testes exatos de Fisher em tabelas de contingência 2 x 2 . A cultivar

Haden nio apresentou infestação. Dentre as "variedades silvestres", "Dedo

de dama", "Coité"e "Peito de moça" foram as mais infestadas.

1 - Pesquisador da EMBRAPA/CNPMF - Cx. Postal 007-44380-Cruz das A Imãs-BA

2 - Professor Associado 3 - Professor Titular 4 - Professor Doutor

2, 3 e 4 - Depto de Biologia-IBUSP-Cx. Postal 11461-05499-Sào Paulo-SP
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USO DA RADIAtfO GANA HA DESMHSTAÇÜO DE MAKAS DESTINADAS A EXPORTAÇÃO D l
RELAClO A LAIVAS DE Grratitis capitata, Amattrmha fmtgrvulus E

pte

Raga. A1; Saco, M.E1; Giordano, t.l.P2; Pbteaxa, M.t2; Szulak. C3 * Suplí-

cy Filho. M1.

A partir de 1964, coa a proibição «o uso 4o dibroaeto de etiteno (EDI),

a exportação 4c diversas frutas brasileiras foras bloqueadas para os EUA e

Japão, pela falta de uai outro tratavento quareatenãrio para o controle de

aoscas-das-frutas. O objetivo da pesquisa foi estabelecer doses de radiação

gaaa para a desinfestacão de aanfas M. indica ea relação a larvas de C. ca

pitata e A. oblíqua. Foras testadas larvas de 4. 5. * e 7 dias de idade de

aabas as espi- ies. <• aangas das cultivares Raden, Toasy Atkins ou Keici.M

pregou-se 20 a 25 larvas por fruto. As irradiações forsa realizadas ea um

irradiador d« Co60, sndelo paaorãmco. coa taxas de dose (ã 30 ca) que va-

TÍmT.m entre 107.43 e I0S.09 Cv/kora. Para evitar a caergência de adultos

d* C. aapitata, A. fraterculuM e 4. oblíqua foraa necessários 40 Cv. 17.5

Gy e 20,0 Gy, respectivaaeate. Vm Probit 9 de I2S.49 Cy foi estimado para

as larvas de S dias de A. oblíqua.

Pesquisador Científico - Instituto Biolózicp/SP.

E.«cagiárío-Seçío oe Pragas Plantar. FmrífTas, I. Bii>I>>

Instituto de Pesquisas* Encrjçrtiras <• Mfi<l<-.irp«/CNEN/SP.



DESINFESTAÇÃO DE MANGAS "HADEN" INFESTADAS POR KntLltXZpha i>UlU>LCulu&

(WIED., 1830) (DIP. TEPHRITIDAE), ATRAVÉS DA RADIAÇÃO GAMA.

Arthur, V.1; Domarco, R.E.1; Walder, J.M.M.1; Spoto, M.H.F.2

O experimento teve por objetivo determinar a dose de desinfestação

para mangas "Haden" infestadas por larvas de AnciòtAZpha iiattACutuA.

Para realização do experimento, coletou-se frutos do campo, os quais

foram enviados para o laboratório, onde sofreram a infestação pelas moscas

mantidas em gaiolas, durante 72 horas. Aguardou-se então o desenvolvimento

dessas larvas e após 5 e 8 dias de infestação fez-se a irradiação das maii

gas com as seguintes doses de radiação gama: 0 (test.), 50, 100, 200, 300,

400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 e 1300 Gy. Após a irradiação,

os f n T s foram colocados em câmara climatizada com 25 ±5 C de temperatura

e umidr ' • relativa de 70 ± 5% onde aguardou-se que as larvas deixassem os

frutos e se transformassem em pupas e posteriormente em adultos.

Pelos resultados obtidos concluiu-se que a dose letal (desinfestan-

te) para larvas em manga irradiados com 5 e 8 dias, após infestação, foram

600 e 1000 Gy respectivamente, e a dose que impediu a emergência dos adul

tos foi a de 50 Gy para ambos os tratamentos.

1/ l'rof.Ass.Dr.,Pesq. EntornoloRÍa-CENA/USP,CP.96,Piracicaba. Bois. CNPq.

LI Aluna de PG do IPEN-USP, São Paulo.
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DESINFESTAÇAO DE Aveilhoa Colombo ta INFESTADAS POR AwAttipha. obtíqua(MAC.,

1831) (DIPTERA, TEPHRITIDAE) ATRAVÉS DA RADIAÇÃO GAMA.

Arthur, V.1

O experimento teve por objetivo determinar a dose de desinfestação

para carambola infestadas por larvas de A. obtíqua.

Para realização do experimento coletou-se frutos de carambola na re

gião de Piracicaba infestadas naturalmente com A. oblíqua. Fez-se uma amos

tragem prévia dos frutos e constatou-se que em cada fruto continha em seu

interior aproximadamente 11 larvas de último instar. Esses frutos foram ir

radiados com as seguintes doses de radiação gama: 0 (tese), 50, 150, 300,

600 e 900 Gy. Cada tratamento constou de 3 repetições num total de 9 fru

tos por repetição e aproximadamente 105 larvas por tratamento. Após a irra

diação os frutos foram colocados em câmara climatizada com 25 ±5°C de tempe

ratura e umidade relativa de 70 ±5Z onde aguardou-se que as larvas deixaŝ

sem os frutos e se transformassem em pupas e posteriormente em adultos.

Pelos resultados obtidos concluiu-se que a dose letal (desinfestan-

te) para larvas em carambola foi a dose 900 Gy e a que impediu a emergência

dos adultos foi a de 50 Gy.

1/ Prof.Ass.Dr.,Posq. F.ntomologia-CENA/ÜSP.C.P. 96, Piracicaba. Bois. CNPq.
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CRIAÇÃO ARTIFICIAL DE Voiyctobnacon auotatui (SZEPLIGETI, 1911) (HYMENOPTE

RA, BRACONIDA' PARASITÕIDE DE MOSCAS-DAS-FRUTAS (DIPTERA, TEPHRITIDAE).

Vicino, S.R.1; Arthur, V.2; Silva, A.C. da3

O trabalho foi conduzido nos laboratórios de Entornologia do Reparta

mento de Ciências Ambientais e Fitossanidade, do Centro de Energia Nuclear

na Agricultura-USP, Piracicaba-SP, com o objetivo de se criar em condições

de laboratúixo o himenõptero VoKyctobMiccn anzo intui inimigo natural de mos

cas do gênero A.ruLt,tne.pha. para futuro uso em programas de manejo integrado

de moscas-das-frutas.

Cerca de setenta quilos de Ceriguela {SpondLta pan.pun.ejO.) infestadas

com larvas de Anas-fiepfw spp foram coletadas no campo e levadas ao 1 abo rato

rio para a obtenção de pupas que ficaram acondicionadas em tubos de vidro

até a emergência dos insetos adultos. Os parasitóides emergidos foram colo

cados em gaiolas de armação de madeira forradas com plástico grosso e ali-

mentados com uma solução de água destilada e açúcar cristal (1:1), sendo ej>

tas gaiolas mantidas em sala com temperatura de 25 ± 2 C "e fotoperiodo de 10

horas. Uma alta umidade relativa foi conseguida no interior das gaiolas a-

través de placa de Petri contendo espuma encharcada com água.

Mamões contendo larvas de kruUtAZpna obiiqua com idade entre A a 7

dias foram oferecidos aos parasitõides por 48 horas e posteriormente retira

dos para o completo desenvolvimento das larvas. Pupas obtidas desses ma-

mões mostram uma porcentagem média de parasítismo de 46%. A criação de para

sitóides encontra-se na quarta geração c testes com CuMXtitiA tapitata como

hospedeiro alternativo e com unidades de ovíposição artificiais serão realí

zadas.

1/ Aluna do CPCENA -CENA/USP, Piracicaba-SP. Bolsista da CAPES.

2/ Prof.Ass.Dr.,Pesq. Entomologia-CENA/USP,C.P. 96, Piracicaba. Bois. CNPq.

3/ Aluno de Biologia - UNIMEP, Piracicaba-SP.
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ASPECTOS BIOLÓGICOS DA _Asçia monuste orse i s i-ATR. 1819

(LEPJDOPTERA-PIERIDIDAE).

Ferreira Santos, C.H.S. ; Lima, A.A.F. ; Lyra Netto, A.M.C. & Víariraby, J.F.

0 curuquire-da-couve Ascia m. nuste or sei s encontra-se d i s t r i -

buído em todas as regiões onde se cu l t i va cruciferas destruin

doa folhagem da planta, diminuindo assim, seu valor comercial.

Foi estudado o c i c l o biológico dessa praga no laboratório de

entomologia do IPA 1 temperatura média i e 249C e umidade r e l a -

t iva 80 •_ 14Z. Os ovos u t i l i zados foram coletados em plantas

de cruc i feras , na horta do setor de entomologia, num to ta l de

190 ovos. Ao eclodirem foram tomadas 120 larvas , separadas em

grupos de 10, acondicionadas em g a i o l a s , perfazendo um t o t a l

de 12 g a i o l a s . Observou-se o período larval de 12,13 +_ 1,81

dias; período pupal de 7,23 +_ 0,92 d ias ; v iabi l idade de larvas

de 73.23Z e v iabi l idade de pupa de 82,75Z.Para ver i f i cação do

número e duração dos instares foram u t i l i z a d o s 20 larvas i n d i -

vidualizadas em g a i o l a s , obtendo-se os seguintes resul tados: o

número to ta l de 5 i n s t a r e s , as durações dos 19, 29, 39, 49 e

59 ins tares , foram respectivamente 2,39 +_ 1,14 d ia s ; 2,28 +_

0,57 d ias ; 2,29 • 0,77 d ias ; 2,17 + 1,01 d ias; 4,06 • 0,82

d i a s . Com os adultos obtidos foi calculada a razão sexual de

0,47; a longevidade média de 7,33 *_ 3,60 d ia s , sendo que as

fêmeas apresentaram 7,2 _+ 4,49 dias e os machos 7,4 +_ 3,20

dias de vida. Para o cálculo do número de ovos por fêmea,foram

ut i l i zados 10 casais de mesma idade e observou-se um período

de pré-ovoposiçio de 2 d ia s , o número de ovos obtidos em média

fo i 99,4 ovos/fêmea, o período de incubação de 5 dias e a v i a -

bil idade de ovos de 91,22.

\_l Estagiário Setor de Entomologia IPA.Bolsista CNPq - RECIFE.

2/ Estagiária Setor de Entomologia IPA.Bolsista CNPq - RECIFE.

2 / Pesquisadoras do Setor de Entomologia IPA - RECIFE.
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CICLO DE VIDA E CONSUMO FOLIAR DE UMA VESFA FITÕFAGA

Scobina òp (HYMENOPTERA:ARGIDAE), ASSOCIADA X "GUANXUMA"

Sida nhombi£olia L.

Porfírio da Silva, V. ft Menezes Júnior, A. 0.

As espécies de Hyaenoptera pertencentes à subordem Sya-

phita apresentas larvas eruciforaes de hábito fitófago. Algumas

dessas vespas têm sido aproveitadas cono agentes no controle

biológico. A espécie «Io estudo ten sido constatada freqüente-

mente na região de Ponta Grossa-Pr, causando desfolhamento em

olantas de "guanxuma", Sida ihombifiolia.

Com o objetivo de obter dados biológicos que possibili-

tem avaliar seu potencial como controlador da invasora, foram

estudados o ciclo de vida e o consumo foliar pelo inseto. Os

estudos foram realizados em condições de laboratório, em câ-

mara climatizada à temperatura de 23,5-l,4°C e UR de 80±10Z.

Os insetos foram mantidos individualizados em placas de

Petri com papel de filtro umidecido, e alimentados diariamen-

te com folhas de "guanxuma". Os ovos são postos endofiticamen

te na face abaxial das folhas, apresentando um período etnbrio

nario médio de 8,6 dias. As larvas passaram por 4 e 5 ínsta-

res, levando em média, 12,8 e 14,0 dias, respectivamente. A

mortalidade total na fase larval foi de 21,21*. As fases de

pré-pupa e pupa se apresentam envoltas em um casulo fechado

tecido pela larva de último instar e duram em média 9,3 dias.

Para avaliação do consumo foliar foram utilizados discos de

de folhas com area padronizada. A área foliar consumida durai»

te todo o período larval foi de 13,1 e 15,1 cm', em média, pa_

rã os insetos com 4 e S ínstaren larvais, respectivamente.

1/ Acadêmico de Agronomí : - IIEPG/Ponta Grossa-Pr

2/ 1'ruffssyr <Jo Ocpt1.' «If Agronomia - UEPG/Ponta Grossa-Pr

(-J7



MÉTODO PARA SE DETERMINAR O ÍNDICE DE DISPERSÃO DE INSETOS DE

IMPORTÂNCIA AGRÍCOLA.

1 2
Perruso, J.C. ; Sampaio, H.N. & Cassino, P.C.R.'

0 índice de dispersão e o parâmetro proposto para se conhecer a

capacidade de dispersão de uma população de insetos, em qualquer agroecossis
tema. A dispersão de insetos numa área agrícola depende do tamanho da popu-
lação (grau de infestação) e da interação da capacidade de disseminação da
espécie cem os fatores ambientais, interação essa que será traduzida por um
"grau de dispersão". Assim sendo, relacionando-se o g n u de infestação cem
o grau de dispersão, obtem-se o índice de dispersão. 0 grau de infestação
é obtido segundo CASSINO et alii (1983), que resulta na percentagem de fo-
lhas coma presença do inseto estudado. 0 grau de dispersão por sua vez é
uma percentagem de plantas que apresentam o inseto por ocasião do monitora-
mento. Este índice será obtido por uma tabela que relaciona médias dos
graus de infestação com médias de graus de dispersão. A tabela idealizada
para se obter o índice de dispersão é um modelo matemático simples que en-
globa situações teóricas de dispersão de insetos em agroecossistemas. 0 ín-
dice de dispersão (I.D.) é um n9 sem unidade de grandeza que varia de 1 a
100. Quanto menor o I.D., menor a capacidade de dispersão e quanto maior o
I.D., maior a capacidade de dispersão do inseto, os insetos com I.D. baixo
tendem a apresentar una distribuição espacial em focos (ou reboleiras); a
população com I.D. médio tem uma distribuição espacial que pode ir de rebo-
leiras (focos) até uma distribuição ao acaso e os insetos com I.D. alto ten
dem a ter uma distribuição espacial ao acaso.

A determinação do I.D. é de vital importância para se estabele -
cer uma estratégia racional e objetiva no controle de insetos prejudiciais

aos agroecossistemas e esta tabela pode ser utilizada por outros métodos
de avaliação de agroecossistema, desde que resultem num grau de infestação
e de dispersão similares aos relacionados neste estudo.

1/ Discente da UFRRJ, bolsista do CNPq.

2/ Estagiário do CeCoBi, IB-UFRRJ.

3/ Docente da UFRRJ, bolsista do CNPq.
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RITMO CIRCADIANO DE ACASALAMENTO E OVIPOSIÇÃO DA TRA^A-DO-TOMATEIRO,

Scrobipalpuloides absoluta (MEYRICK, 1917) POVCLNY, 1987 (-Scroblpalpula

absoluta) (LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE) 1.

UCHOA FERNANDES, M.A.2 & VILELA, E.F.3

A traça-do-tomateiro, Scrobipalpuloides absoluta, foi constatada pe

Ia primeira vez no Brasil em 1979, no Paraná, e disseainou-se em poucos anos

para as principais regiões produtoras de tomate no país. Constitui, atualmen

te, um dos «aiores problemas fitossanitários para a toaaticultura brasileira,

devendo ser tratada como praga-chave em programas de Manejo Integrado. Traba

lhos desenvolvidos, tanto no Brasil como em outros países latino-americanos,

onde o problema é mais antigo, têm apontado o controle químico como inefici-

ente para a supressão populacional de S. absoluta, além de responsável dire-

to pela destruição dos iniaigos naturais na cultura.

Este trabalho foi desenvolvido em casa-de-vegetação telada, na Uni-

versidade Federal de Viçosa, MG. Estudou-se o comportamento de acasalamento

de 60 casais livres sobre plantas de tomateiro, bem como o ritmo diário de o

vlposição de 14 casais individualizados em gaiolas.

Observou-se que o primeiro vôo espontâneo, que marca o início das

atividades de dispersão, ocorreu imediatamente após às 5 h. 0 início da cõ-

pula deu-se entre 6:00 e 7:00 h, em média ãs 6:25 h, com termino entre 8:20

e 16:00 h, em média âs 11:00 h. As fêmeas,geralmente«permaneceram paradas so

bre as plantas, de onde liberaram feromônio sexual para atrair os machos pa-

ra o acasalamento. Apesar dos machos dirigirem-se em enxame, cada fêmea co-

pulou com ua único macho e a copula foi ininterrupta. Não ocorreram acasala

mentos noturnos. A ovlposlção foi mais freqüente durante o período do dia,

das 6:00 âs 18:00 h, com 56Z das oviposições entre 15:00 e 18:00 h, sendo que

não houve preferência pela superfície superior ou inferior das folhas.

1/ Parte da tese do 1£ autor, financiada pelo Conv.FINEP/BIOAGRO/UFV

2/ Aluno do Mestrado em Entomologia,bolsista CAPES,DBA/UFV - VIÇOSA, MG.

3/ Professor Adjunto, PhD Entomologia/DBA-UFV - 36570 - Viçosa - MG.

639



DESEMPHW) IE Sternechus subsignatus BOHEMAN EM DIVERSAS PLANTAS PARA ROTA-
ÇÃO DE CULTURAS OU PLANTAS-ARMADILHAS.

1 2
Mazzarin, R.M. & Hoffmann-Campo, C.B.

O desempenho de S. subsignatus foi pesquisado, em casa-de-vegeta
çâo, pelo uso de casais do inseto, tendo sido observadas a alimentação, a

oviposição e o peso de larvas, aos 20 e 40 dias após a postura, em sete es

pécies vegetais (Crotalaria mucronata, guandu (IAPAR PPP 832), lab-lab, mi

lho, mucuna preta, soja e sorgo). Em outro experimento foram avaliadas a

alimentação e o número de posturas em onze leguminosas (Crotalaria specta-

bilie, Cassia occidentalis, feijâo-bravo-do-Ceará, feijão-caupi, guandu-a-
nãr (IAPAR PPP 824), lab-lab, Leucena sp., mucuna rajada, Sesbania acu-

leatta, soja e Tephrosia toxicaria). 0 inseto se alimentou e ovipositou

em guandu, guandu-anão, lab-lab, soja e feijão-bravo-do-Ceará, e não em

milho, sorgo, C. spectabilis e Leucenc sp. Em C. mucronata, feijão-caupi,

mucuna preta, mucuna preta, mucuna rajada, S. aculeatta e T. toxicaria o-

correu alimentação mas não oviposição. As larvas atingiram maior peso em

guandu e menor em soja, em ambas as observações (20 e 40 dias); em lab-lab,

o peso foi maior e igual do que na soja aos 20 e 40 dias, respectivamente .

Os resultados indicam que guandu, lab-lab e feijão-bravo-do-Ceará podem ser

utilizados como planta-armadilha para posterior eliminação de ovos e larvas.

Milho, sorgo, C. spectabilis, C. occidentalis e Leucena sp. podem interrom-

per o ciclo biológico e diminuir a população de praga. As demais legumino-

sas testadas nao favoreceram o desenvolvimento do inseto, mas podem prova-

velmente permitir a sobrevivência dos adultos.

1/ Estagiária, EMBRAPA-CNPSo. Bolsista do CNPq

2/ Pesquisadora, EMBRAPA-CNPSo. Caixa postal 1061, 86001 Londrirr
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CRESCIMENTO MICELIAL e ESPORULAÇAO DO FUNGO ENTOHOGCIiO Vllfuia HttdicOM

"IN VITRO" SOB DIVERSAS TEMPERATURAS.

Cunha, F.L.M. ; Oliveira, CA. ft Barros, R.

A pesquisa foi conduzida no Laboratório de Patologia de insetos

da Área de Fitossanidade do Departamento de Agronomia da Universidade

Federal Rural de Pernambuco, no período de Junho de 1989 ã Outubro de

1989.

Para tanto foi utilizada a Cepa 1590, oriunda do Centro Nacional

de Pesquisas do Arroz e Feijão CNPAF-EMRAPA, a qual foi inoculada em

placa de Petri de 65an de diâmetro, contendo o meio SDAY (Sabouraud Dex

trose Agar with 1Z Yeast extract), em 3 temperaturas descritas a seguir:

A-temperatura de 20 C, B-temperatura de 25'C e temperatura de 28"C, man

tendo-se fotoperíodo de 12E:12L e umidade relativa média de 801.

As avaliações for&m tomadas diariamente em numero de 20, apartir

de 24 horas após a inoculaçio, com objetivo de se determinar o crescimen

Co mice Hal (am) e esporulação (conídios/il) do aludido fungo.

Os resultados dao mostra de que a temperatura teve influência s£

bre o crescimento do fungo.Para representar esta influencia estabeleceu-

-se as seguintes equações: y -0,lA9x-0,51, y"O,143x-O,50 e y,"O,132x*3,99

para 20'C, 25'C e 28'c, respectivamente, onde x representa o número de

dias e y o crescimento micelial. Em todas as equações o coeficiente de

correlação foi superior a 0,97.

Quanto a esporulação verificou-se também um aumento crescente em

relação as temperaturas.

1/Bolsista do CNPq-UFRPE/Recife-PE

2/Bolsista do ClPq/Mestrado-UFRPE/Recife-PE

1/Prof? do Departamento •ir ARrônomia-UFRPE/Recife-PE
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DISTRIBUIÇÃO 00 Aphis gossjpii (HQNOPTERA: APHIDIDAE) NA PLANTA DE ALGODÃO

NOS SISTEMAS DE PLANTIO SOLTEIRO E CONSORCIADO.

Gonzaga, J.V.1 * Kamalho, F.S.2

No Nordcst* brasileiro o algodoairo herbácco, é considerado uma das

culturas «ais importantes e comumente utilizada paios produtores agrícolas,

tanto no sistema de plantio solteiro quanto consorciado. Contudo, verifica-

se a falta de informações no que diz respeito ao comportamento do Aphis gos

symii do algodãc nesse sistema diversificado. Conduziu-se o presente traba

lho com o in'.ai to de estudar a influência do consórcio de algodoeiro herbá

ceo com nilho, sorgo, feijão ou gergelim, nas populações e distribuição do

pulgão do algodoeiro, A.gossypii, em diferentes fases do ciclo da cultura.

As avaliações foram realizadas a partir dos 16 dias após a emergên

cia das plantas, tomando-se cinco plantas de algodão ao acaso, nas três fi

leiras centrais de cada unidade experimental, em intervalos de sete dias

até os tOO dias de idade da cultura, tomando-se uma folha ao acaso, em cada

região (apical, mediana e basal) de cada uma dessas plantas amostradas e re

gistrou-se o número de pulgão encontrado, através de notas (0* zero pul

gão/folha, 1* ma a nove pulgoes'f olha e 2» dez ou mais pulgões/folha).

De acordo com os resultados, conclui-se que: (t) os consórcios em

fileiras de algodoeiro herbáceo coa milho, sorgo, feijão ou gergelim não

afetam as populações do pulgão do algodoeiro; (2) a distribuição vertical

das populações do pulgão do algodoeiro dentro da planta, não é afetada pe

Io sistema de plantio, (3) a distribuição vertical das populações do pulgão

do algodoeiro, dentro da planta, depende da idade da cultura, e (4) as anos

tragens ea algodoeiro visando o A.gossypii, para fins de pesquisas e r •

das de decisão no manejo, sejam feitas na região apical da planta.

'^Estudante de Agronomia/UFPB e Bolsista do CNPq

2/Pesqui»ador da EMBRAPA/EMEPA-PB e Bolsista do CNPq



LEVANTAMENTO POPULACIONAL DA EKTOMOFAUKA EM ACEROLA llatphiaia

gtabia L. NA ZONA DA MATA DE PERKAKBUCO

C a v a l c a n t i F i l h o , L .C .S . & B i r r o s , R.

Em v i r t u d e d* a l t a v i a b i l i d a d e demonstrada pe la a c e r o l a ,

a d a i t e - s e ijue a expansão da c u l t u r a pode provocar un aunenco ào

número de i n s e t o s p r a g a s . Enbasado n e s t e f a t o , o presen te t r a t a

l h o , r e a l i z a d o no per íodo de n a i o de 1989 a t é a b r i l de 1990 no

Campus da Universidade Federal Rural dc Ternanbuco, v i s a r e g i s -

trar a ocorrência e a flutuação populacional destes i n s e t o s .
Para tanto, toi,ou-se s e i s plantas ac acaso c as dividiu

verticalmente cc <,ua<lrantes, ser.Co catlr u: des: is ü iv id i j e ho-
rizontalmente er. três i>artes> rarcando-sc ur raro cr cada una
d e s t a s , onde feran efetuadas observações quinzenais cor. rej i s -
tro da população e coleta dos insetos para posterior i d e n t i f i -
cação.

Foram constatados insetos ia Ordem Uor.õptcra, pertencen-
t e s às Famílias Kcmbracidae, Aethalicnidac, Aphididac c Orthc-
z i i d a e . Nas três primeiras Fauí l ias observou-se um cenfortaren-
to sazonal provavelmente devido às variações c l imáticas ocorri-
das no período, sendo a população encontrada • ui to baix.~.

Entretanto, a Família Orthezi idae, representsUa rela e s -
péc ie , Õ>l£h^z^.a yKzaLonqa LOICI.AS, 1891, apresentou-se durante
todo c ano, acentuando-se no período de julho a novembro com pi
co no mês de outubro quando regis trou-se 79,6!* ninf.is c 5,99 n-
dultos por folhas atacadas. Veri f icou-se ainda que a menor pof-u
lação ocorreu nos meies de maio a junho cor. apenas 18,01 ninfas
e 1,07 adultos por folha atacada, respectivamente, fato este a-
tribuido ã baixa umidade re lat iva no semestre anterior .

Aluno do Curso de Agronomia e Estagiário da LFRPE. Recife-t'L

2
Professor do Departamento dc Agronomia- UFRPF. Recife-PE
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INFLUENCIA DO MODO DE APLICAÇXO DO FUNGO ENTOMOGENO, Eiynia
radicaria EM CIGARRINHA VERDE DO FEIJOEIRO, Empoaaca kmemeri SOB
CONDIÇÕES DE LABORATÓRIO.

1 2 3
Cunha, F.L.M.; Oliveira, G.A. ft Barros, R.

A pesquisa foi conduzida no Laboratório de Patologia de
Insetos da Área de Fitossanidade do Departamento de Agronomia da
Universidade Federal Rural de Pernembuco, durante o período de
novembro de 1989 a fevereiro de 1990.

Para tanto,ninfas entre o 2> e 4> instar de E» kraemeri
foram confinadas em placas de Petri de lOcra de diâmetro., contendo
dois foiíoios de caupi, oriundos de plantas cultivadas em casa-
de-vegetação. Procedimento similar também foi adotado para os a-
dultos do referido inseto.

O experimento foi instalado obedecendo ao delineamento
estatístico inteiramente casualizaá* constando de quatro trata-
mentos e quatro repetições, coao se segue:

A - Pulvarização nes insetos
B - Pulverização nos folíolos
C - Pulverização nos insetos e nos folíolos
D - Testemunha (água estéril)

As avaliações foram efetuadas 24, 48 e 96 horas após a
inoculação do fungo, tendo como parâmetro de avalição a mortali-
dade dos insetos, a qual foi registrada mediante auxilio de lupa
binocular, e os insetos mortos foram coletados para posterior
confirmação do patógêno.

De acordo com os resultados, concluiu-se que no período
de 96 horas a patogenicidade do referidofungo atingiu o índice
de 80% de mortalidade para todos os tratamentos.

Bolsista do CNPq- Departamento de Agronomia.UFRPE.Recife-PE
2
Bolsista do CNPq. Aluno do Mestrauo em Fitossanidade-rUFRPE
3
Professor do Departamento de Agronomia. UFRPE. Recife-PE
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CONTROLE DA CICARRINHA VERDE El»pí>a»C« k\ãt mtti ROSS I MOOUE

(HCMOPTERA, Cl CADELLIDAE) , EM FEIJÃO Vi em urouicutata L.(WALP),

ATRAVÉS DE PULVERIZAÇÕES CONVENCIONAIS E ELETRODINAMICAS.

Dutra, P.R.S* « Sarros, •-

O trabalho foi conduzido no ciapo experimental do De-

partasento de Agronomia da Universidade Federal Rural de Perna»

buco, no período de novembro de 1988 a janeiro de 1989- 0 deli-

neaaento adotado foi o de bloccs ao acaso coa quatro tratamen-

tos e quatro repetições, como se segue: A- Testemunha; B - *ono

rrotofós (300g/ha); C-cypermetrina formulação CE (*>2,5g/ha) e

cypermetrina formulação ED (7,5g/ha).

Os inseticidas monocrotofos e cypermetrina CE foram _a

pi içados com pulverizador costal manual e cypermetrina ED atra-

vés de pulverização eIetrodinãmica. Oparâmetro de avaliação foi

a contagem do numero de nittfas de c igarrinha/folha aos 28, 35,

41 . 48. 55 e 62 dias decorridos do plantio e sempre precederam

as aplicações, realizadas aos 28, 41 e 55 dias, de forma que e£

tre as pulverizações obteve-se duas contagens.

Constatou-se que os inseticidas monocrotofos, cyoerní"

trina CE e cypermetrina ED nau diferiram estatisticamente entre

si. nas o fizí-ram da Testemunha ao nível or 5% pelo Teste de Tu

key. As rf i,- iências de rontrole ao longo das avaliações foram:

99.742, 9r>.802 t> 91,602, respectivamente; cons t at ando-se que os

produtos testados mostraram-se efirientes no rontrole da cigar-

r i nd a vt-rdt-, F. . fetiU'wvii , durante o ciclo da cultura-

Aluno do ('urso d»- Agronomia v Kstai;iãrio da Área de Fitossani-

.lad./PF.PA-UFPPF . Ser i f e-PF.

"Pti>íf<si)r to Drgart an.<:i t o d.- *Rronomi.i da I"F*PF. . Pecife-PE



ESTUDOS SOBRE O BICUDO DO ALG0DOEIRO, Anthonomus grandis Bohe-

man, 1843 (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE)

1 I
MENDONÇA, F.A.C. de; MARINHO, L. de A.; BROGLIO-MICHELETTi, S.

2
M.F.

O bicuc*o do algodoeiro é considerado uma das mais sé -

rias pragas da agricultura, pelos danos que causa e pelas difi-

culdades de seu controle. São escassos no Brasil os estudos so-

bre a biologia, ecologia e comportamento deste inseto em campo.

Desta forma, nesta pesquisa, objetivou-se realizar estas obser-

vações, visando a servirem d suporte a outros ensaios com esta

praga.

0 trabalho foi desenvolvido na área experimental do De-

partamento de Agronomia, em Maceiõ-AL, nos meses de agosto a dê

zembro de 1989. A cultivar utilizada foi a CNPA Precoce-1. Dia-

riamente, os botões atacados (com orifício de oviposição), eram

encerrados em saquinhos de organdi, fechados por meio de velcro.

Faziam-se as anotações quanto ã data de oviposição e queda da -

estrutura. 0 botão caído permanecia dentro do saquinho, em con-

tato com o solo. Coletavam-se amostras para observação das fa -

ses .

0 ataque â cultura iniciou-se aos 35-40 dias apôs o

plantio. Os ovos, elípticos, brancos e brilhantes, tiveram um -

período de incubação de 3 a 4 dias. As larvas, branco-leitosas

e ápodas, passaram por 3 ínstares. Verificou-se alta mortalida-

de larval, devido à elevada temperatura do solo, o que é um fa-

tor de controle natural. Entre 6 a 13 dias, as larvas entraram

no estágio de pupa, levando 3 a 5 dias para se tornarem adultos.

Estes, apresentam 2 espinhos no fêmur do primeiro par de pernas,

o que os raracterizam externamente. Sua maior atividade ocorreu

entre 9 c 17 horas. A razão sexual encontrada foi de 0,52.

1/ Monitores d»- En tomologi a, CECA/UFAL. Maceíó-AL-

-'/ P<--r|.jisAd..ra MSi-.Enrr,m«.|pRia, CNPq /«FAL . Mace i Ô-AL .
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AVALIAÇÃO DE VARIEDADES ClTRICAS QUANTO AO DESENVOLVIMENTO E TRANSMISSÃO DE

LEPROSE PELO ACARO BlZvipalpuA pfeoentcio (GEIJSKES, 1939) (ACARI: TENÜIPAL-

PIDAE).

Nogueira, C.E.T. ; Afférri, F.S. & Chiavegato, L.G.

Foi instalado um experimento em condições de casa de vegetação, Botu_

catu, SP, nos anos de 1988 e 1989, visando avaliar a capacidade de 5 varie-

dades cltricas atuarem como hospedeiras passivas do vírus da leprose; foram

estudadas as variedades: Murcote, Ponkan, Tangerina Cravo, Lima da Pérsia e

Valencia. Procurou-se infestar essas variedades por um período de dois me-

ses com 25 fêmeas de 8. phoznicÁA contaminadas, obtidas em pomar com lepro-

se, considerando-se 6 repetições e 1 planta por parcela; esse período foi

estabelecido para podermos trabalhar com a 2. geração dos ácaros inicialmen

te transferidos e portanto contaminados pela leprose, mesmo nas respectivas

variedades que não mostram os sintomas específicos de leprose. Assim sendo,

de cada uma das variedades que receberam as 25 fêmeas, foram transferidas

30 remeas para Valencia, pois essa variedade entre outras pode ser conside-

rada indicadora para trabalhos de transmissão de leprose. Paralelamente, ou

trás plantas das mesmas 5 variedades repetidas 5 vezes, considerando-se 3

plantas por parcela, foram infestadas com 25 fêmeas de 8. phoztvtc-ii não con

taminadas obtidas no laboratório. Do mesmo modo após 2 meses foram transfe-

ridas 30 fêmeas/planta para mudas de Valencia. Os parâmetros analisados do

579 ao 1199 dia após a transferência dos ácaros para mudas de Valencia fo-

ram: número de plantas, número de folhas com sintomas de leprose, s into-

mas de leprose por folha; folhas caidas e plantas mortas; com base nos re-

sultados verificou-se que apenas a Ponkan mostrou-se ineficiente na trans-

missão de leprose, não apresentando nenhuma muda com sintomas v i s í v e i s , en-

quanto a Lima da Pérsia e Murcote mostraram algumas mudas com sintomas de

leprose e as variedades Valencia e T. Cravo mostraram-se muito eficientes -

na transmissão de leprose, tendo apresentado várias mudas e folhas cem s in-

tomas, além de vários desses sintomas por folha e queda das mesmas.

1/ Estagiários do Depto. Defesa Fitossanitãria, FCA/UNESP, Botucatu, SP.

2/ Prof. Titular do Depto. Defesa Fitossanitária, FCA/UNESP, Botucatu, SP.
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ALEIRODIDEOS (Homovtera, Aleyrodidae) QUE OCORREM EM PERNAMBUCO
E SEUS INIMIGOS NATURAIS

GOULART, F. M* & ARRUDA, E. C?

O trabalho Ceve como objetivo o levantamento dos inimigos

naturais das espécies de aleirodideos. (Homoptera, Aleyrodidae)'

mais freqüentes nas plantas cultivadas no Estado de Pernambuco'

causando danos na cultura. A pesquisa foi dividida em duas par-

tes, uma de laboratório e outra de campo. A parte de laboratõ-'

rio foi desenvolvida na Xrea de Entomologia do Departamento de

Biologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco e a parte

de campo nos diversos Municípios do Estado.

Na parte de laboratório foram conduzidos os trabalhos de

preparação e montagem dos aleirodideos em lâminas para identify

cação e captura dos inimigos naturais por meio de caixas de e-

mersão, onde eram colocadas partes das amostras coletadas no

campo.

Na parte de campo foram realizadas as coletas em diversos

Municípios do Estado, que consistiam de folhas das plantas in-

festadas pelos aleirodideos ou "mosca branca".

Como resultado preliminar da pesquisa que continua sendo

desenvolvida, foram identificadas doze (12) espécies de "mosca'

branca", todas com atuação de seus respectivos inimigos natu-

rais, que em sua maioria sao predadores Cnleoptera, Coacinelli-

dae e Neuroptera, Chryaopidae, também foram encontrados Diptero,

ISyvphidae e fungo entomógeno Archevsnnia

1/ Estagiário da Xrea de Entomologia - UFRPE/RECI FF.-PE

2/ Prof, do Departamento de Biologia - UFRPE/RECIFE-PE
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RESPOSTA FUNCIONAL E NUMÉRICA DE Diaeretiella rapae (M'Instosh,

1855) (HYMEKOPTERA : APHIDIIDAE) SOBRE Brevicoryne brassicae

(Linnaeus. 1758) ( HOMOPTERA : APHIDIDAE)

SOUSA, B. M* S BUENO, V. H. P?

O objetivo deste trabalho foi avaliar a interação nume

rica entre o pulgão B. brassicae e o parasitóide D. rapae e o

efeito da densidade do hospedeiro sobre a razão sexual de D.

rapae.

O trabalho foi conduzido no Laboratório de Entomologia

do Departamento de Fitossanidade da ESAL ( Temperatura 25 +1 C;

Umidade relativa 70 ̂  10 % e fotofase de 16 horas). Ninfas de

39 instar, de colônias de criação de B. brassicae, foram confi

nadas com fêmeas copuladas de D. rapae, com idade de um dia.

Foram feitas 5 repetições de cada combinação de 1,2,3,4 e 5

fêmeas de D. rapae e 25, 50, 75 e 100 ninfas hospedeiras que

foram expostas ao ataque por diferentes intervalos de horas

( 5, 15 e 25).

De acordo com os resultados, conclui-se que a maior den

sidade de ninfas (100) e menor número de parasitóides (1)«ocor-

reu maior produção de múmias de B_. brassicae no intervalo de 25

horas e maior emergência de parasitóides com 5 horas, Com qual-

quer densidade de B. brassicae ocorreu maior número de fêmeas e_

mergidas do que de machos.

1/ Estudante de Pós-graduação em Fitossanidade-ESAL/ LAVRAS-MG

2/ Prof* do Departamento de Fitossanidade - ESAL/ LAVRAS-MG
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COMPARAÇÃO DE MÉTODOS DE AMOSTRAGEM DE TRIPES DO PRATEAMENTO, Emeothrips

flaoena (THYSANOPTERA, THRIPIDAE) NA CULTURA DO AMENDOIM.

PÁSSARO, P.C.M.1; RAMOS, M.A.1; FERNANDES, O.A.2

Este trabalho foi realizado na Faculdade de Ciências Agrárias e Veteri_

nãrias, Campus de Jaboticabal-UNESP, SP, com o objetivo de comparar dois

métodos de amostragem de tripes no amendoim, visando assim, adequar um es

quema prático c rápido de amostragem do tripés do prateamento. Uma área

de amendoim foi dividida em 4 talhões de 3 ha. Em cada talhão promoveu-se

a amostragem do tripes de duas maneiras. Em uma, a amostragem foi feita

aleatoriamente e contou-se o número de tripes em 4 folíolos/planta, de S

plantas /ponto, em 10 pontos/talhão. Em outra, o caminhamento foi feito sem

pre no sentido de uma espiral e anotando-se o numero de insetos em 4 f£

líolos/planta, porém,sendo 1 planta/ponto, em 39 pontos/talhão. Os dados

permitiram concluir que nao há diferença estatística significativa entre o

número de tripes em cada um dos folíoloo. Desse modo, é possível se redu

zir o número de folíolos observados por planta ou ponto. Também, o tipo de

caminhamento 4o amostrador nao se mostrou diferente, o que denota que,ale£

toriamente ou em espiral, a população observada foi praticamente a mesma .

Isso, consequentemente, permitirá a adequação de um processo de amostragem

seqüencial para esta praga.

1/Estagiários do Dtpt.Entomología e Nematologia, FCAV/UNESP-Jaboticabal-SP

2/Prof.Assistente Deot.Entornologia e Nematologia,FCAV/UNESP-Jaboticabal-SP

CEP: 14870.
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EFEITO DE PRODUTOS COMERCIAIS E ALTERNATIVOS NO CONTROLE AO Cal

icòob/iuchuà maculatuò (COLEOPTERA: BRUCHIDAE F., 1775) E NA QUA

LIDADE DAS SEMENTES DE Vigna unguiculata (D Walp.

Batista, J. de L1.: Nunes. C. S . & Dantas. I. M .

A pesquisa foi conduzida no Laboratório de Entomologia

do Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal da Paraí-

ba. As parcelas foram constituídas por 100 gramas de sementes

de caupi (Cv. EPACE-1) e infestadas artificialmente com 10 ca-

runchos. Após 8 dias da infestação, procedeu-se o tratamento

das sementes com os seguintes produtos: A-Malathion B- Cinza;

C- óleo de mamona; D- Tetrachlorvinphos; E- Testemunha (sem pro

duto.

As sementes foram acondicionadas em embalagens de vi-

dro e de lata durante 75 dias. Foram procedidos testes de germi_

nação e vigor antes e após o armazenamento, e as taxas de perda

de peso e percentagem de infestação computadas após esse perío-

do». 0 deiineamento utilizado foi blocos casualizados com arran-

jo fatorial , constando de 5 repetições para cada tratamento. Pa_

ra comparação das médias aplicou-se o teste de tukey ao nível

de 5Z de probabilidade.

De acordo com os resultados verificou-se que as semeii

tes tratadas com óleo de mamona apresentaram menor perda de pe_

so e percentagem de infestação, e, maiores taxas de germinação

e vigor para ambas as embalagens.

W Alur.o de Pós-graduação em F i t os san idade - F.SAI./LAVRAS HC

II Profra do Departamento de Fitotecnia - UKPB/ ARMA ' f!
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KObiol 2P
V defesa do milho em paki
lontra traças e carunchos.

fcObiqf!

UIMIOA
ào agroquimica^Hrvk

CUSSE TOKKOtÚGlCA IV

:M EMBALAGEM PRÁTICA E DE FÁCIL MANUSEIO,
, PARA MELHOR APLICAÇÃO DO PRODUTO.



r

t O bicudo é a pior praga que po- vra a lavoura do algodão do invasor mais

de atacar o nosso algodão. Para aniquilar inconveniente. Use Decis 50 SC. O seu

com ele só tem um jeito: Decis 50 SC. algodão vai ficar bonito e render muito

Decis 50 SC é um piretróide, com ^J^%.^%S#%» mais. Na colheita e no banco tam-
ação prolongada de 10 dias, que li- deos

50 SC
HLRAAMQULAR

bem. Consulte seu agrônomo.

Aprendeu,
Bicudo?


