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Há uma grande diversidade de espécies de percevejos que atacam a soja durante a safra de primav-

era-verão. Muitos desses percevejos, como Dichelops melocanthus, migram para a cultura do milho
de segunda safra (outono-inverno) quando a soja primavera-verão está sendo colhida, podendo

causar danos severos nessa cultura. Entre as alternativas de manejo desses percevejos em milho,
o tratamento de sementes com inseticidas tem sido utilizado para evitar perdas decorrentes do
ataque dessa praga. Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito do tratamento de sementes

sobre o manejo de D. melacanthus. O trabalho foi desenvolvido no campo experimental da Em-

brapa Soja, Londrina, PR, na safra 2OL6/2O17 com o híbrido BM 810. O delineamento experimental
foi em blocos ao acaso com dois tratamentos (C/TS - com tratamento de sementes e S/TS - sem

tratamento de sementes) e 16 repetições. As parcelas foram de 28m2, realizando-se os tratos cul-
turais (herbicidas e fungicidas) igualmente em toda área experimental sempre quando necessário.

Para as sementes tratadas foi utilizado Cropstar (imidacloprido + tiodicarbe) na dose de 350 ml/ha.
As avaliações foram realizadas semanalmente através de observações de percevejos na palhada
(0,25m2) e nas plantas (10 plantas/linha) para cada repetição até o estádio fenológico V8/9. Para as

avaliações realizadas na palhada (0,25m2) e nas plantas (10 plantas) não houve diferença no número
de percevejos nos tratamentos C/TS e S/TS mostrando a dificuldade de controle dessa praga, que é

um grande desafio para manejo integrado de pragas no momento.
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