
Phe.tldC.OC.Ca6 AP,

05387
1976
FL-PP-05387

* ANTONIO DE BRITO SILVA
"

1 Jrrt r-oduc âo :~;...;..;;....;....;.,---

A oochon í Lha das pontas da mandioca é uma das
... .

maús ser-aas pragas desta cuLt ur-a, Seus danos apesar de ainda
não quantificados, acred.:i.ta-se que sejam bastante significa-
tivos, a julgar pela defonnação e mOl~e dos gaL~os, devido a
toxinas liberadoras na saliva do inseto ( SILVA, 1976 ).,

Devido ã impot'E'tância que a cytltura da mandio--
ca desempenha na socio-economia da região e ao seu potencial
de produção de alcool motor, desenvolveu-se o presente estu->
do de controle da p z-aga,

"2 Material e r.'1étodos :

c;

Em um c~.enossos mandiocaís localizados em Be-

lém, altamente infestados pela. praga, escolheu-se 11.00 brotos
com colônias mêdias a gr-andes nos quais foram aplicados, a-

-,-través de pulverizador' manual a l.guns inseticida.s a Para evi-
tar a ligeira lavagem dos produtos, pelas possíveis chuvas

_. QU8 ocorreram na época foi adicionado um espalhante adesi vo.,

Ext r-avon 200 a cada tl:,atamento e. este téill'.bêm foi aplicado i-
soladru~ente para ver se exercia algum poder. letaln

Os tratamentos consistiram de 7 pro duto s e
uma testeLlunha!) a s egu.í r- discriminados no quadro 1.
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Quadro 1 - Tratamentos; pz-odu'tos e concentração destes us ados
no controle da cochonilha Phetta.c.Oc.c.LU I.p •. Belêm-PA

Tratamentos Produtos Cobcentração (% de P. a, ) - - -

1

2

3
4-

5
6

7

8

Paration etíli(~o
Malato 1
Nuva cr-on
Diazinon
Dimecron

Tes temurÜla

0:;1
0,1
0,1
0,1

"O~l

".0,1
0,1l3
0-,.-3.

Cytrolane /

Extravon

o delineamento experimental foi o de blocos ao
acaso com 5 repetições.

O númer·o total de parcelas era 140 e cada uma
corrt í.nha 10 colônias.

Cada broto recebéu aaproximadamente 50 m1 da

solução tratamento~
A aplicação foi efetuada em 16/12/76.
O índice de eficiência foi obtido contando- se

o número de bro to s livres da praga por pa r-ceLa e empr-egen do -
se a fórmula de Abbot.

33 -" ~ltados e àiscusaão :.•...._--
Os resultados foram obtidos 10 dias após a apli

caçao dos produtos e em seguida det e rm.i.n ou+se o grau de efici-
encia através da fórmula de Abbbt, conforme mostra o quadro 2~

,



\SEMBRAPA
Quadro 2 - gédia de brotos ~ Lsent os

eficiencia dos produt:os
da praga e percentagem de
BelémTPA.

-
Tratame...ntos

?-êdia de
brotos isentes da praga % de eficiencia

..... p. . ... -~ .... - -. ~1·•
arrrt íon et.í, ..1.C'O

Malato 1
Nuvacron
Diazinon
Dimecràm
Cytrolane
Extravon
'I'e s t ernunh a

8925

3,20
5~00
5,80

2,20
7,60
1,80
1,60

96 s2 7
24,00
45,31
60,79
9,06

87,94
4,14

Comose pode observar o que influencia no centro
Le desta p r-aga é o efeito de proüUlir.lÜidadedo ppoduto através
das folhas, as quaâ.s em estado de deformação p r-o'te gern a praga.

O Cytrolane t2.l'T.bémmostrou bom efei·to de profu!}.
clidade e apesar de ser sistêmico nao superou o Paration etíli-
co $ que foi o meLhor- tratamento.

r

.~ - Conclus5es :

No controle químico da Cochonilha Phena~oceUA
~p o melhor prQduto testado foi o Paration etí1ico a 0,1% de
principio B.ti vo aplicado diretamente sobre as partes infestaa-
das das plantes.

5 Resumo :

-: ;

Devido ao ap ar-ec.í.merrto de uma séria praga Phen.s-.
(~OC.CU.h hp nas porrt aá r-as da mandioca, na área de Belém, e f'etu+

.Y.

pu-se o estudo de controle da rnesma/testanno-seÀ ~inseticidas.
O mais eficiente foi o Paration etílico a O~l% dando uma efic.:i,
encia de controle na ordem de 96,2 7%, s eguí.do pelo Cytrolane cem

~ • ty:) l~"CL) d..J.. .(.. ·CAJt""''''''-. • _ ••
87,94%~ Para se de te rnri.n ar- -=-~. utl.l~zou-se a f'o rrnu La

de Abbot.



EMBRAPA

6 . S lIInma!:[ :

Due to appearence of a serous pest on cesseva!s
schoots in Belem ar-e a , Phe.nac.oe.c.tú. ~p a study of control was

conducted. Six insecticides were tested. The most efficient
was Paration etilico 0.1% which gave 96,27% efficti viness of
corrt ro l, f'oLl.owed by Cytrolane whith 87,94% e To' de t er-mí.ned

these values Abbot 's formula was us ed,
:~----._-_._-._-- -~--'------ -- -
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