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1,04 Avaliagfio da eficiéncia de produtos orgénicos no controle de percevejos-pragas da soja.
'M.C. NONINO‘; M.U. VENTURA‘; D.C. TRAMONTINA‘; B.S. CORREA-FERREIRAZ. ‘Universidade Estadu'a|
de Londrina, Caixa Postal 6001, 86051-970, Londrina, PR, mariana@cnpso.embrapa.br; ‘Embrapa Soja.
Os percevejos sugadores de graos ocorrem na cultura da soja desde a fase vegetativa e causam danos a
partir da formagao de vagens até a maturagao dos gréos. Seus danos afetam a produgao e a qualidade dos
graos, podendo ainda serém responséveis pela entrada de doengas fimgicas nas vagens e causarem distor-
bios flsioiogicos. Embora existam diversos inseticidas recomendados para o controle desses insetos, busca-
se, hoje, 0 uso de‘ produtos que causem pouco ou nenhum dano ecologico e que preservem os inimigos
naturais nas lavouras. Com o _objetivo de avaliar a eficiéncia de alguns produtos organioos e doses no contro-
le desses percevejos, um experimento foi conduzido na fazenda experimental da Embrapa Soja. na safra
.2005/06. O deiineamento utiiizado foi 0 de biocos ao acaso, com quatro repetiooes/tratamento e parceias de
52m’. Os tratamentos avaliados foram: ltafértii (2,5%); Rocksil (5%); DP2 (2,5%); Protesyl (5%); Protesyl +
Neem (5%); Calda Suifocalcica; Calda Wgosa; Calda Vigosa + Rocksii; controle quimico (Opera e Endossulfan,
este aplioado quando a populagao de percevejos atingiu 21m) e testemunha (agua). Os produtos foram apli-
cados com um pulverizador costal utilizando uma media 250 Iitros/ha. As aplicagoes foram quinzenais e as
avaliaofies, realizadas através do pano de batida (duas por parceia), foram semanais, contendo-se ninfas
grandes e adultos vivos das diferentes espécies de percevejos. Aos 7 dias apos a aplicagao (daa), os produ-
tos apresentaram percentual de controle variando de 66,7% a -22,2%, sendo 0 controle quimico (apenas
Opera até esta avaliagao) e 0 Protesyl, os tratamentos que apresentaram maior eficiéncia no controie da
praga (66,7%), seguido da Calda Vigzosa + Rocksil e DP2 (55,6%). Na segunda avaliagao (15 daa) 0 percentual
de eficiénciados produtos, em geral, diminuiu variando de 30,3% a -30.3%, sendo a Calda Vigosa + Rocksil
(30,3%). seguido do Protesyl (18.2%), os que tiveram melhor desempenho. Estes resultados mostram tam-
bém que, os produtos avaliados tem um periodo residual curto, apresentando melhor eflciéncia proximo a
sua aplicagao sobre as plantas. ,

105 Efeito de isoflavonéides no comportamento alimentar de Nezara viridula (L.).
A.M. DE TOLEDO‘; C.B. HOFFMANN-CAMPO2; A.L. BOIOA JUNIOR3; M.C. SALVADOR‘; S.H. MYAKUBO2;
S.H. DA SILVAZ; A.C.F. MENDES2. ‘IESA - lnstituto de Ensino Superior da Amazfinia, Rua 743 n° 2043,
78995-000, Vilhena, R0, amtbio@yahoo.com.br; 2Ernbrapa Soja; SUNESP - Universidade Estadual Pauiista.
A concentraqao dos isoflavonoides glicosidicos genistina e daidzina tem variado nos diferentes genotipos e,
em geral, é maior naqueles utilizados como fonte de resisténcia a insetos (PI 227687, Pi 229358 e 'lAC-100’).
Testes com dupia chance de escolha foram realizados para avaliar 0 comportamento alimentar de Nezara
viridula (L.) em vagens de soja ‘BR 16’ tratadas com soiugzfies metanoiicas das isoflavonas genistina ou
daidzina e com metanol (MeOH). Os isoflavonoides foram obtidos de concentrado contendo 70% de isoflavonas
(genistina + daidzina + glicetina). O isolamento até no minimo 95% de pureza foi feito através de precipitagao
e recristalizagéo. Apos solubilizagéo (ultrasom por 10 min), as soiugoes de 150 ig de genistina ou 350 ig
daidzina, diluidas em 10 mL de MeOH 80%, foram aplicada iguaimente nos dois lados das vagens de ‘BR-16’
com pipeta analitica. O solvente foi evaporado com auxiiio de um secador de cabelo. No primeiro experimen-
to, os insetos se alimentaram com maior freqiiéncia nas vagens testemunha tratadas com MeOH (37.08
observagoes) quando comparadas com as vagens tratadas com genistina (22,04 observagoes), sendo esta
diferenoa significativa pelo teste pareado de Wilcoxon. Os insetos nao apresentaram diferenga na freqiiéncia
de observagoes quando se comparou daidzina (27,31 obsenragoes) e MeOH (29,65 observagoes). Entretan-
to, o ntimero de bainhas aiimentares foi maior nas vagens tratadas com MeOH do que nas tratadas com
daidzina ou genistina. No segundo experimento, nan houve diferenga na preferéncia alimentar da praga
comparando-se vagens tratadas com genistina e MeOH. Os insetos foram observados 30,88 vezes sugando
as vagens tratadas com daidzina e 15,35 vezes naquelas tratadas com MeOH, sendo a diferenea estatisti-
camente significativa pelo teste pareado de Wilcoxon, (P< 0,05). Quando se aplicou genistina+daidzina
nas vagens (18.31 observagoes), obsenrou-se significativa preferéncia dos insetos pelas vagens testemu-
nhas (34,23 obsen/agoes), indicando a ocorréncia de efeilo deterrente da mistura das isoflavonas para o
PQFCGVGJO. '
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