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A traça do tomateiro, Scrobipa1pula absoluta Meyrick é con
siderada uma das mais sérias pragas do tomate em varias regiões bra
si]eiras. No Distrito Federal, este inseto foi constatado em mar
ço de ]982 e de imediato causou grande daho às culturas de tomate -
pstaqueado. Em oulubro de 1982 foi instalãdo um ensaio para se tes~ -Lar a efetividade de diversos inseticidas no controle da referida
praga. O experimento constou de 14 tralamentos e 1 testemunha, re
petiuos 4 vezes em blocos ao acaso. A partir de 25 dias de trans--
plantio das mudas de tomate foram feitas aplicações semanais dos
produtos nas seguintes dosagens: t h iod icarb (375, 562 e 750 g/ia/ha:}
triazophos (500 g/ia/ha), alsystin (ISO g/ia/ha), cyflutrin
(20 gha/ha), FMC 65318 (20 g/ia/ha), dim i lLn (ISO gha/ha),
cviscct (500 g/ia/ha), hcndiocarh (250 g/ia/ha), B. t hu r ing icnsis
(500 g/ha), deLt arnet rina (10 g/ia/ha), cartap (250e 500 g/ia/ha).
Para avaliação determinou-se o mímero e o peso lotal dos frutos pro
uuzidos, hem corno a percenlagem ue frutos danificados em cada tra-=-
tamento. As médias foram separadas usando-se o teste de Duncan à
57, de probab iLi dade . Concluiu-se que: 1) não houve di ferença signi
ficatíva entre os tratamentos e testemunha quando se avaliou o n~me-=-
I"U to! <11 de frutos e peso; 2) cv i sec t , cyf lut.rin , c.i rt ap (2 dosa-
gens) c alsystin apresentaram-se como os produtos mais eficientes
nas condições em que este ensaio foi real izado . Eles di Ior i rarn
estatisticamente da testemunha, por6m n~n diieriram entre si;
3) não houve diferença significativa entre os olltros lratamentos e
L c s t crnunh a •
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