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Estima-se que mais de uma centena de especies de insetos
utilizam o "ecossistema trigo" para obter os recursos necessários às suas
exigências vitais. Entretanto, é relativamente pequeno o número
daqueles que podem ser considerados pragas, baseados na frequência e
nos níveis populacionais. Afideos, lagartas desfolhadoras e corós, por
apresentarem maior abrangência geográfica e atingirem frequentemente
níveis que exigem controle, podem ser considerados pragas principais.
A importância dos insetos que se alimentam das plantas de trigo varia
com a região, dentro dos amplos limites de latitude de onde ele é
cultivado no Brasil.
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Nesse capítulo, serão abordadas as espécies de insetos fitófagos
que ocorrem mais comumente nas lavouras de trigo, no contexto do
manejo integrado de pragas.

Caracterização das Principais Pragas

Corós e outras larvas de solo

Os corós (Coleoptera, Melolonthidae) são larvas de insetos de
solo que apresentam desenvolvimento holometabólico (ovo, larva, pupa
e adulto). As espécies associadas ao trigo são nativas e sua importância
econômica cresceu a partir dos anos 1980. A espécie Di/oboderus
abderus (Sturm, 1826) é citada como praga de trigo desde a década de
1950, enquanto Phyllophaga triticophaga (MORON; SALVADOR!,
1998), foi registrada mais recentemente. Essas espécies são facilmente
reconhecidas e distinguidas quanto aos aspectos morfológicos e
biológicos. Os adultos (besouros) diferem claramente no tamanho e na
cor, e as larvas (corós) podem ser distinguidas pelo tamanho, se
comparadas no mesmo instar (fase larval), cor da cabeça e pela
disposição dos pelos e dos espinhos na região ventral do último
segmento abdominal (ráster).

Os adultos de Diloboderus abderus são besouros de coloração
quase preta, medindo em tomo de 1,3 em de largura e 2,5 em de
comprimento. Os machos não voam e apresentam um apêndice cefálico
em forma de chifre, que se projeta para trás e outro apêndice torácico,
bifurcado e mais curto que o anterior (Figura 9.1).

c

Figura 9.1 - Coró-das-pastagens Diloboderus abderus. a) aspecto geral
do macho; b) aspecto geral da fêmea; c) aspecto da larva
de 3° instar (escalas: 1 em).

Fonte: PEREIRA, P.R.V.S.
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o ciclo da espécie é anual. Adultos podem ser encontrados de
novembro a abril e a postura é feita nesse período, com mais frequência
em janeiro e fevereiro. As larvas vivem em tomo de sete meses e
passam por três instares até empuparem, geralmente a partir de outubro.
Com tamanho máximo 4,0-5,0 em de comprimento por 1,1 em de
largura, vivem a uma profundidade variável (entre 10 e 20 em) e duram
cerca de cinco meses, dentro de uma galeria vertical que lhe serve de
abrigo.

Os adultos de Phyllophaga triticophaga são besouros de
coloração marrom-avermelhada brilhante, com pelos dourados. Medem
cerca de 1,8 em de comprimento e 0,8 em de largura (Figura 9.2).

Figura 9.2 - Coró-do-trigo Phyllophaga triticophaga. a) aspecto geral
do adulto; b) aspecto da larva de 30 instar (escalas: 1 em).

Fonte: Pereira, P.R.V.S.

O ciclo desta espécie é bianual. De maneira mais intensa no
mês de outubro e início de novembro, à noite, os adultos deixam o solo
e vêm à superfície para acasalamento e dispersão. Os ovos são
encontrados de novembro a dezembro. A fase larval ocorre desde o final
deste primeiro ano, prolonga-se durante todo o ano seguinte e vai até
janeiro-fevereiro do terceiro ano. A larva apresenta três instares e atinge
3,0-4,0 em de comprimento por 0,8 em de largura; não constrói galerias
e vive muito próxima à superfície do solo (concentrando-se nos
primeiros 10 em de profundidade).

As pupas são encontradas nos meses de janeiro a abril e a partir
de março se transformam em adultos, forma na qual sobrevivem ao
inverno, enterrados e sem alimento.
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Em ambas as espécies, as larvas alimentam-se consumindo
sementes, raízes e plantas e puxando-as ao interior do solo após
consumirem o sistema radicular. Um único coró, em atividade plena e
em seu tamanho máximo, é capaz de consumir em tomo de duas
plântulas de trigo em uma semana. Por serem polífagos, os corós podem
atacar diversas espécies de plantas cultivadas ou não, incluindo plantas
daninhas.

O não revolvimento do solo para o plantio das culturas favorece
a sobrevivência dos corós. A crescente adoção de sistemas
conservacionistas de manejo do solo, como o plantio direto e o preparo
reduzido, apesar de todas as vantagens que apresentam, têm contribuído
para o aumento da incidência de corós.

A ocorrência de corós na cultura do trigo não está generalizada
em todas as regiões produtoras. O coró-das-pastagens está amplamente
disseminado no Rio Grande do Sul e em algumas áreas de Santa
Catarina, claramente associado ao não revolvimento do solo. O coró-
do-trigo ocorre no norte do Rio Grande do Sul, nas regiões do Planalto
Médio, Alto Uruguai, Campos de Cima da Serra e Missões, assim como
em Santa Catarina, tanto em plantio direto como em solos preparados
convencionalmente para semeadura. No estado do Paraná, Phyllophaga
cuyabana Moser, 1918, denominado coró da soja, pode causar danos
em trigo. Em Mato Grosso do Sul, Lyogenis suturalis Blanchard, 1850,
conhecido pelo nome comum de coró-do-milho também pode ser praga
na cultura de trigo.

Além de corós, eventualmente o trigo pode ser atacado em seus
órgãos subterrâneos por diversas outras espécies de larvas, como a
larva-arame, forma jovem de Conoderus scalaris (Germar, 1824)
(Coleoptera, Elateridae); a larva-alfinete, forma jovem de Diabrotica
speciosa (Germar, 1824) (Coleoptera, Chrysomelidae) e o gorgulho-do-
solo, larva de Pantomorus spp. (Co1eoptera, Curculionidae).

Afídeos
Várias espécies de afídeos ou pulgões (Hemiptera, Aphididae)

ocorrem na cultura de trigo (Figura 9.3), dependendo da época do ano
e da região tritícola. As mais comuns são o pulgão-verde-dos-cereais,
Schizaphis graminum (Rondani, 1852), o pulgão-do-colmo-do-trigo ou
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pulgão-da-aveia, Rhopalosiphum padi (Linnaeus, 1758), O pulgão-da-
folha-do-trigo, Metopolophium dirhodum (Walker, 1849) e o pulgão-
da-espiga-do-trigo, Sitobion avenae (Fabricius, 1794). Outras espécies
como o pulgão-preto, Sipha maydis (Passerini, 1860), o pulgão-do-
milho, Rhopalosiphum maidis (Fitch, 1856), o pulgão-da-raiz,
Rhopalosiphum rufiabdominale (Sasaki, 1899) e o pulgão-amarelo,
Sipha flava (Forbes, 1884) podem ocorrer esporadicamente em plantas
de trigo.

Figura 9.3 - Formas ápteras dos principais afideos que atacam trigo. a)
pulgão-verde-dos-cereais, Schizaphis graminum; b) pulgão-
do-colmo-do-trigo ou pulgão-da-aveia, Rhopalosiphum padi;
c) pulgão-da-espiga-do-trigo, Sitobion avenae; d) pulgão-da-
folha-do-trigo, Metopolophium dirhodum; e) pulgão-preto,
Sipha maydis.

Fonte: Pereira, P.R.V.S.

Nas condições climáticas brasileiras, os afideos do trigo são
vivíparos (não põem ovos); as fêmeas parem diretamente ninfas (formas
jovens, sem asas, semelhantes aos adultos); reproduzem-se sem
ocorrência de machos e geram apenas fêmeas (partenogênese telítoca).
Devido à alta prolificidade e ao ciclo biológico curto, em condições
favoráveis, os pulgões desenvolvem rapidamente colônias numerosas,
formadas por fêmeas aladas e ápteras e por ninfas de diferentes
tamanhos (instares). Os afideos do trigo desenvolvem-se e multiplicam-
se melhor em temperaturas amenas (entre 20 e 22° C) e em períodos de
estiagem.

Considerando os últimos anos, R. padi tem sido a espécie de
afideo mais frequente na condições sul-brasileiras (PARIZOTO et al.,
2013). Este afideo ocorre ao longo de todo o ano, colonizando
diferentes hospedeiros. No trigo, pode ocorrer em diferentes estádios de
desenvolvimento da cultura (LAU et al., 2009). S. graminum ocorre de
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modo mais intenso em anos, estações ou regiões de temperatura média
mais elevada, como no vale do rio Uruguai e na fronteira-oeste do Rio
Grande do Sul, norte do Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e no
Brasil central. No Sul do país, é mais comum nos estádios iniciais da
cultura do trigo, podendo migrar a partir das lavouras de aveia onde se
multiplicam bem. S. avenae atinge altas populações em estádios mais
avançados (espigamento) da cultura do trigo. Na região sul é frequente
a partir de agosto e setembro. M. dirhodum também ocorre em estádios
mais avançados da cultura O seu nível populacional atual contrasta
com sua abundância e importância que tinha como praga e como vetor
de vírus nos anos de 1970 (LAU et al., 2009).

Tomados em conjunto, os afídeos são considerados pragas
principais da cultura do trigo. De modo geral, os citados para essa
cultura têm como hospedeiros outros cereais de inverno, como aveia,
centeio, cevada, triticale e outras gramíneas. Tanto pulgões jovens
(ninfas) quanto adultos alimentam-se da seiva do trigo, que é suscetível
ao dano desde a emergência até que os grãos estejam completamente
formados (grão em massa). Os afídeos podem causar danos diretos e
indiretos. Os danos diretos resultam de sua alimentação, como danos
mecânicos às células e tecidos provocados pela inserção dos estiletes,
reação das células a componentes da saliva (toxinas e enzimas) e sucção
da seiva. S. graminum é entre as espécies de afídeos do trigo que
ocorrem no Brasil a que causa maiores danos diretos devido à reação da
planta à sua saliva. Nos locais picados por este afídeo aparecem
manchas cloróticas que podem evoluir para a necrose do tecido,
secamento de folhas e a morte de plântulas. Os danos dependem do
cultivar de trigo e do biótipo do afídeo. As espécies do gênero Sipha
também causam reações locais no sítio de alimentação.

Os danos indiretos resultam da transmissão de espécies de
B/CYDVs (Barley/Cereal yellow dwarf vírus) agentes causais do
nanismo amarelo em cereais. No Brasil, BYDV -PA V é a espécie viral
predominante e as espécies de afídeos mais importantes enquanto
vetoras desses vírus, tanto por sua abundância quanto por sua eficiência
de transmissão, são R. padi, S. avenae e M. dirhodum (PARIZOTO et
al.,2013).
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Lagartas desfolhadoras

Considerando toda a região tritícola brasileira, as lavouras de
trigo podem ser atacadas, principalmente, por três espécies de lagartas
(Lepidoptera, Noctuidae) que se alimentam das folhas e de outros
órgãos da parte aérea das plantas. Pseudaletia sequax (Franclemont,
1951) e Pseudaletia adultera (Schaus, 1894), conhecidas pelo nome
comum de lagarta-do-trigo, e Spodoptera frugiperda (Smith, 1797),
denominada lagarta-militar ou lagarta-do-cartucho-do-milho.

As lagartas de Pseudaletia sequax e Pseudaletia adultera são
semelhantes tanto no aspecto geral como nos hábitos e na capacidade
de causar danos, fazendo com que, na prática, sejam tratadas como se
fossem uma só espécie. A diferenciação morfológica é feita a partir dos
adultos (Figura 9Aa). As lagartas apresentam três pares de pernas
torácicas e cinco pares de falsas pernas abdominais (Figura 9Ab).
Nascem com pouco mais de 1 mm de comprimento e podem atingir 4,0-
4,5 em. Inicialmente são esverdeadas e, quando maiores, podem
apresentar coloração variável do esverdeado ao quase preto,
predominando a coloração pardo-acinzentada com listras longitudinais
claras e escuras. As pupas ocorrem no solo, em pouca profundidade, ou
mesmo sob restos culturais.

Os adultos são mariposas de cor palha, com manchas
características nas asas. Diferem também quanto ao tamanho, sendo
Pseudaletia sequax ligeiramente maior, com cerca de 2,5 em de
comprimento e 3,5 em de envergadura. A duração média das fases, a
25° C, é de 4 dias para ovo, 24 dias para larva e 13 dias para pupa.

Ambas as espécies de Pseudaletia podem ocorrer na lavoura,
às vezes até simultaneamente, a partir do espigamento (outubro) até a
fase de maturação e colheita do trigo. As lagartas são polífagas,
podendo ser pragas em outras culturas, principalmente gramíneas. Os
danos decorrem dos hábitos filófagos e, adicionalmente, do ataque às
espigas, onde destroem aristas e espiguetas; muitas vezes cortam a base
da espiga, derrubando-as ao solo.

A lagarta-militar (Spodopterajrugiperda) (Figura 9Ac) ocorre
nas regiões tritícolas de inverno seco e pouco rigoroso, como por
exemplo, no norte do Paraná, Mato Grosso do Sul e latitudes inferiores.
Também é uma praga polífaga, que ataca várias espécies de gramíneas
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e de outras famílias vegetais. Os adultos são mariposas de coloração
geral pardo-acinzentadas, com 2,0 em de comprimento e 3,0 em de
envergadura. As lagartas inicialmente são verdes e vão escurecendo à
medida que crescem, adquirindo coloração escura, quase preta; nesta
espécie, o "Y" invertido na fronte da cabeça é bem evidente. A fase
larval dura em torno de três semanas.

Geralmente, a lagarta-militar ocorre na fase de início de
desenvolvimento da cultura de trigo, desde a emergência até o
afilhamento, consumindo folhas e plântulas, provocando atrasos no
desenvolvimento e redução na população de plantas. Nas regiões onde
ocorre Spodoptera frugiperda, esporadicamente, o trigo também pode
ser atacado pelo curuquerê-dos-capinzais, Mocis latipes (Guenée,
1852) (Figura 9.4d).

Figura 9.4 - Lagartas desfolhadoras. a) lagarta-do-trigo (adulto),
Pseudaletia sequax; b) lagarta-do-trigo (larva), P.
sequax; c) lagarta-militar, Spodoptera frugiperda; e d)
lagarta-dos-capinzais, Mocis latipes.

Fonte: Pereira, P.R.V.S.
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Percevejos

Os percevejos (Hemiptera: Heteroptera) são insetos sugadores,
de desenvolvimento paurometabólico (ovo-ninfa-adulto), As espécies
mais comumente encontradas em trigo são os percevejos-barriga-verde,
Dichelops jurcatus (Fabricius, 1775) e Dichelops melacanthus (Dallas,
1851), o percevejo-verde, Nezara viridula (Linneaus, 1758), e o
percevejo-do-trigo, Thyanta perditor (Fabricius, 1756), (Pentatomidae)
e o percevejo-raspador, Collaria scenica (Sta1, 1859) (Miridae) (Figura
9.5)

Figura 9.5 - Percevejos comuns em trigo. Percevejos-barriga-verde: a)
Dichelops jurcatus; b) D. melacanthus; c) percevejo-
raspador Collaria scenica; d) percevejo-verde Nezara
viridula; e e) percevejo-do-trigo Thyanta perditor.

Fonte: Pereira, P.R.V.S.
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Os percevejos-barriga-verde, comumente encontrados em
lavouras de milho e soja, passaram a ocorrer em trigo, como pragas de
início de ciclo e também durante o espigamento. O cultivo de safrinha
de milho e a presença de palha na superficie do solo fazem com que os
insetos se mantenham na área e busquem o trigo para se alimentar logo
após a emergência das plantas (PANIZZI et al., 2000). Dichelops
melacanthus, de ocorrência mais comum no Paraná e em latitudes
menores, é a espécie que provoca maiores danos, exigindo controle
químico. Dichelops furcatus ocorre mais ao sul e não tem sido tão
problemático, entretanto, quando ocorre em níveis populacionais
maiores que os normais, causa danos similares aos de D. melacanthus.

Os sintomas dos danos aparecem alguns dias após o inseto ter
se alimentado. Plântulas atacadas apresentam folhas com perfurações
transversais, com necrose do tecido. As folhas dobram ou quebram nas
linhas de perfuração e algumas ficam enroladas e deformadas. Quando
a alimentação ocorre nos colmos, a planta pode aumentar o número de
perfilhos, que pode culminar na morte da planta, ou as folhas que mais
tarde estarão expostas ficam deformadas no local de alimentação e as
espigas ficam chochas e brancas (dano este que pode ocorrer também
pelo efeito de geada ou temperaturas muito baixas); quando a
alimentação ocorre na espiga, observam-se espiguetas atrofiadas, sem
grãos e de coloração branca (Figura 9.6).

Figura 9.6 - Danos causados pelos percevejos barriga-verde em trigo:
a) planta com colmo principal morto; b) folha deformada
pela alimentação no colmo; c) espiga chocha pelo dano
causado no colmo (detalhe); e d) espiga deformada.

Fonte: Pereira, P.R.V.S.
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o percevejo-verde Nezara viridula é uma espécie polífaga,
praga da cultura de soja e que tem diminuído em importância devido à
redução nas populações nos últimos anos. Os danos em trigo são
semelhantes aos descritos para os percevejos barriga-verde. O
percevejo-do-trigo Thyanta perditor é de ocorrência esporádica; tem
como planta hospedeira nativa o picão-preto e pode ocorrer em lavouras
de arroz. Seus danos em trigo são pouco conhecidos e devem ser mais
investigados.

O percevejo-raspador Collaria scenica tem sido encontrado em
trigo e em diversas outras gramíneas, cultivadas ou não, como aveia,
cevada, triticale, milho, arroz, papuã, festuca, quicuio, azevém, entre
outras. É um percevejo relativamente pequeno (cerca de 1,0 em de
comprimento) e, ao introduzir os estiletes bucais nos tecidos vegetais
para sugar o conteúdo celular, provoca morte de células e aparecimento
de sintomas típicos de "raspagens". As manchas esbranquiçadas podem
evoluir para a morte do tecido em folhas, colmos e espigas. Altas
populações na fase de enchimento dos grãos (10 percevejos/planta)
podem comprometer a folha bandeira e provocar redução no
rendimento de grãos.

Brocas

Neste grupo, incluem-se insetos cuja larva apresenta o hábito
de, ao se alimentar, perfurar uma galeria e penetrar nas plantas de trigo,
como é o caso da broca-do-colo, Elasmopalpus lignosellus (Zeller,
1848) (Lepidoptera, Pyralidae); da broca-da-coroa-do-azevém,
Listronotus bonariensis (Kuschel, 1955) (Co1eoptera, Curcu1ionidae) e
da broca-da-cana, Diatraea saccharalis (Fabricius, 1794) (Lepidoptera,
Pyra1idae).

Elasmopalpus lignosellus é uma espécie polífaga que, além de
trigo, infesta diversas culturas como milho, sorgo, arroz, feijão, soja etc.
Tem ampla distribuição geográfica, ocorrendo praticamente em todo o
país. O adulto é uma pequena mariposa com aproximadamente 1,5 em
de comprimento e 2,0 em de envergadura, de coloração pardo-
acinzentada (Figura 9.7a). A larva apresenta coloração marrom-
esverdeada, com faixas claras e escuras (Figura 9.7b). Atinge em tomo
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de 2,0 em de comprimento e pode durar de duas a quatro semanas,
dependendo da temperatura. A pupação ocorre no solo.

O ataque da broca-do-colo ocorre em reboleiras. O sintoma
típico que decorre da ação de brocas antes do perfilhamento é a morte
da folha central ("coração-morto"), que depois pode evoluir para a
morte de toda a planta. Uma larva tem potencial para danificar cerca de
sete plântulas de trigo.

Listronotus bonariensis é uma espécie sul-americana, que,
além de trigo, ocorre em diversas outras gramíneas como aveia,
azevém, cevada e milho. Apresenta desenvolvimento holometabólico e,
em laboratório, a 25°C, leva em tomo de 37 dias para atingir a fase
adulta, com 21 dias de período larval. As larvas são ápodas, com cabeça
castanha e o corpo de coloração esbranquiçada (Figura 9.7c). O adulto
é um pequeno besouro (2-3 mm de comprimento) (Figura 9.7d). Ataca
gemas e afilhos, enfraquecendo ou mesmo levando à morte plantas
pequenas.

Figura 9.7 - Broca-do-colo, Elasmospalpus lignosellus - a) macho; b)
larva; broca-do-azevém, Listronotus bonariensis; c) larva;
e d) adulto.

Fonte: Pereira, P.R.V.S.

A broca-da-cana pode atacar a cultura de trigo, porém,
normalmente, não causa danos de natureza econômica. A lagarta recém-
eclodida penetra no colmo, broqueando-o à medida que se desenvolve,
causa morte da espiga, com o típico sintoma de espiga-branca. Ocorre
apenas esporadicamente e com baixa intensidade, sendo mais comum
em lavouras de trigo próximas a outras culturas hospedeiras, como
milho e cana-de-açúcar.
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Manejo Integrado das Pragas-Chave

o significativo contingente de inimigos naturais (predadores,
parasitoides e entomopatógenos) que se alimentam ou usam os insetos
como substrato, cumpre um papel fundamental no controle das
populações de pragas de trigo, evitando que ocorram em níveis de
controle, surtos anuais ou de forma generalizada, nas áreas tritícolas.
Dessa forma, o "emprego" do controle biológico naturalcorno uma das
táticas de Manejo Integrado de Pragas (MIP), é uma alternativa concreta
e economicamente importante. No manejo das pragas-chave de trigo os
inimigos naturais devem ser preservados e o controle químico deve ser
utilizado apenas quando necessário e de forma bastante criteriosa.

O inseto só é considerado praga quando em curto espaço de
tempo atinge nível populacional capaz de causar dano econômico a uma
determinada cultura. Os insetos que com maior frequência atingem essa
condição na cultura do trigo a campo são os afideos, a lagarta-do-trigo,
a lagarta-do-cartucho-do-milho, o coró-das-pastagens, o coró-do-trigo
e o percevejo-barriga-verde. Para este último, apesar de sua importância
econômica, especialmente no estado do Paraná, ainda não há
recomendações quanto ao nível populacional no qual deve ser feito o
controle, nem quanto ao método de amostragem. O percevejo-barriga-
verde pode ser controlado pela aplicação de inseticida em pulverização
ou via tratamento de sementes de trigo com inseticidas sistêmicos.

Para controle químico das pragas de trigo devem ser utilizados
apenas produtos registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento. Recomenda-se que, preferentemente, sejam empregados
produtos referendados pela Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo e
Triticale e que, entre estes, sejam preferidos os que têm menor efeito
tóxico sobre os inimigos naturais das pragas, outros animais não visados
e para o homem.

Também é necessário considerar que, por força de fatores
climáticos e da ação de inimigos naturais (predadores, parasitoides e
entomopatógenos), as pragas-chave da cultura de trigo flutuam
naturalmente dentro da estação de cultivo ou mesmo de um ano para
outro. Este fato dá sustentação ao MIP no sentido de racionalizar o
controle químico.
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Corós

De modo geral, quanto maior a população de corós-praga,
maior é o potencial de danos e maior a dificuldade de controle.
Densidades superiores ao nível de ação ou nível de controle, cinco
corós/nr', conforme mostrado na Figura 9.8, implicam no emprego de
maiores doses de inseticidas, diminuindo a probabilidade de sucesso e
de retomo econômico para a prática de controle. Eventualmente, o
controle pode ser aplicado apenas nas manchas de ataque (reboleiras).

Por se tratarem de insetos de ciclo longo, para o manejo dos
corós, é fundamental que seja feito o monitoramento periódico das
áreas, tanto no inverno como no verão, visando constatar o início e a
evolução das infestações e identificar e quantificar as espécies. O
monitoramento deve ser feito ao longo de todo o ano, antes da
semeadura, durante o desenvolvimento das plantas e após a colheita das
culturas, por meio da observação da ocorrência de sintomas em plantas
(morte de plântulas ou de afilhos, desenvolvimento reduzido), da
ocorrência de perdas na produtividade e da abertura de trincheiras.

As populações de corós flutuam naturalmente em função de
inimigos naturais (entomopatógenos e agentes entomófagos) e de
condições ambientais (clima, alimento, etc.) desfavoráveis à sobrevivência
de ovos, larvas, pupas e adultos. Microrganismos causadores de doenças
(fungos, bactérias, etc.) constituem um dos mecanismos mais importantes
de controle biológico natural de corós no sul do país.

No caso específico de Diloboderus abderus, que requer restos
culturais para cumprir, normalmente, seu ciclo biológico, culturas de
inverno que proporcionam pouca disponibilidade de palha no período
de oviposição do inseto (verão) desfavorecem o estabelecimento ou
crescimento populacional dessa praga na área, em longo prazo. Assim,
o sistema onde se cultivam leguminosas (ervilhaca, tremoço etc.) ou
crucíferas (colza) no inverno e milho no verão, é menos adequado para
o desenvolvimento de Diloboderus abderus do que a sucessão aveia
preta/soja. No caso de Phyllophaga triticophaga, em decorrência do
ciclo biológico de dois anos, o uso da área pode ser planejado para
minimizar danos, como produzir grãos com menor risco e palha, pasto,
adubo verde etc., no ano mais sujeito ao ataque de corós.
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o preparo convencional do solo, com aração e gradagens,
durante muito tempo, foi tido como um dos principais métodos de
controle de pragas de solo, porém é prática incompatível com o plantio
direto. O fato de os corós serem polífagos limita o uso da rotação de
culturas como método de controle. Certas culturas, porém, como a
aveia-preta, são menos danificadas e se cultivadas sem expectativa de
retomo fmanceiro direto (plantio para proteção de solo contra a erosão,
produção de palha, alimentação animal, melhoria de solo etc.), toleram
maior nível populacional de corós. Pela eficiência e pela facilidade de
aplicação, o tratamento de sementes com inseticidas é o método de
controle químico mais indicado para controle de corós em cereais de
inverno. Entretanto, além da escolha do inseticida e da dose adequada,
o tratamento de sementes pode não proporcionar o resultado esperado
se aplicado isoladamente, fora do contexto de MIP. Por outro lado, a
viabilidade econômica do tratamento de sementes depende do potencial
de produtividade da lavoura. Assim, o tratamento de sementes com
inseticidas para controle de corós deve ser aplicado integrado com as
demais práticas do MIP, em especial com a realização de
monitoramento e amostragens para identificação das espécies e
determinação da densidade de infestação (nível de ação ou de controle).

Afídeos
O manejo integrado dos afideos do trigo, no extremo sul do

Brasil, fundamentado no controle biológico e no uso criterioso do
controle químico, é um dos exemplos mais expressivos de sucesso em
culturas não perenes.

O resultado do programa de controle biológico iniciado na década
de 1970 pela Embrapa Trigo, que, até 1992, produziu e liberou cerca de 20
milhões de parasitoides, principalmente das famílias Braconidae e
Aphelinidae, visando ao controle das principais espécies de afideos-pragas
do trigo na época (M dirhodum, S. graminum e S.avenae), superou todas
as expectativas. Certas espécies de parasitoides introduzidos adaptaram-se
e passaram a se reproduzir no novo ambiente, alterando a situação de
desequilíbrio caracterizada pelos constantes surtos de afideos. Esta
situação persiste até hoje, mas, pelo caráter dinâmico do controle natural,
o uso de inseticidas não foi totalmente abolido, sendo usado como medida
emergencial e não mais generalizada como era na fase anterior à introdução
dos inimigos naturais dos afideos.
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Os afideos podem ser controlados com inseticidas diluídos em
água e aplicados via pulverização da parte aérea das plantas. O tratamento
de sementes com inseticidas apropriados também é tecnicamente viável e
apresenta bons resultados no controle do complexo afideoslBYDV nas
fases iniciais de desenvolvimento da cultura.

Como critério para a tomada de decisão na aplicação de
inseticidas para o controle de afideos, em pulverização da parte aérea
do trigo, recomenda-se utilizar os parâmetros e critérios apresentados
na Figura 9.8. O nível de infestação deve ser avaliado por inspeções
semanais da lavoura, amostrando-se aleatoriamente locais na bordadura
e no interior das lavouras, que proporcionem um resultado médio
representativo da densidade de pulgões.

Lagartas desfolhadoras

As lagartas que atacam o trigo possuem um número apreciável de
inimigos naturais, predadores, parasitoides e patógenos, e que impedem
que surtos de lagartas ocorram todos os anos e de forma generalizada. No
manejo das lagartas do trigo, devem-se procurar preservar os inimigos
naturais e usar o controle químico apenas quando necessário, de forma
bastante criteriosa, conforme apresentado na Figura 9.8.

O monitoramento das lagartas com o objetivo de avaliar a
densidade populacional e identificar a necessidade de controle artificial
deve ser feito por amostragens semanais. Deve-se contar o número de
lagartas grandes, médias (2,0 a 3,0 em de comprimento) e pequenas,
vasculhando-se cuidadosamente o solo (sob torrões e restos vegetais,
fendas etc.) e as plantas. No caso de Spodoptera frugiperda, o
monitoramento deve começar logo após a emergência das plantas e a
aplicação de inseticida tem melhor resultado quando feita no início das
infestações, com lagartas de pequeno tamanho. Já para Pseudaletia
spp., o monitoramento deve ser intensificado a partir do espigamento e,
além do número de lagartas, deve ser avaliado o grau de redução da área
da folha bandeira, cuja integridade até o enchimento dos grãos é
fundamental para o máximo rendimento da cultura.

Uma vez constatada a necessidade de controle, a preferência deve
ser dada a inseticidas específicos para preservar os organismos não visados,
e com período de carência compatível com a situação, especialmente no
caso de Pseudaletia spp., cuja ocorrência pode ser próxima à colheita. Os
inseticidas devem ser aplicados em pulverização da parte aérea das plantas
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e, sempre que possível, apenas nos focos de infestação. A princípio, tendo
em vista o alto potencial de danos que as lagartas apresentam, seja por
atacarem plântulas (Spodoptera frugiperda) ou por atacarem espigas
(Pseudaletia spp.), a aplicação de lagarticidas não deve ser deixada para
quando as lagartas já estão em seu tamanho máximo. O tamanho delas
também deve ser considerado em relação à do inseticida a ser escolhido.
Quando predominam na população lagartas grandes, produtos de ação
mais rápida devem ser os preferidos. Inseticidas reguladores de
crescimento devem ser usados para lagartas de tamanho pequeno e, ou,
médio.

Figura 9.8 - Níveis de ação para as pragas-chave da cultura do trigo, tendo
como referência os estádios de desenvolvimento da cultura.

Fonte: Pereira, P.R.V.S.
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