
MIP - Manejo Integrado de Pragas 190 Congresso Brasi/eiro de Entom%giG

pulverizações semanais quando se constatou 10, 20 e 30% de ramos
danificados, respectivamente e 10) testemunha (sem inseticida). As
variáveis analisadas foram: percentagem de ramos danificados pelo inseto,
número de Inimigos naturais, número e peso de frutos e presença/ausência
da praga nas plantas invasoras no interior e nas bordaduras do pomar. A
percentagem de galhos danificados na testemunha foi 33,62%, diferindo
significativamente dos tratamentos 2, 3, 4, 7, 8 e 9, com, respectivamente,
2,83; 1,66; 19,71; 13,45; 14,50 e 15,00%. Os tratamentos 1 (29,67%), 5
(23,75%) e 6 (28,46%) não diferiram da testemunha. O número e o peso
de frutos foram semelhantes em todos os tratamentos, indicando que as
plantas não sofreram dano econômico com até 30% de galhos danificados.
Quanto às plantas invasoras, foram encontradas 51 espécies pertencentes
a 36 gêneros e 15 famíiias botânicas, contudo, nenhuma foi hospedeira do
psilídeo.Onúrre'ode~ r1êiuaisnatEsImui'a fti 10,Q3,€J'I:lL81D nasJirt!s
trattr:lasvaioo de 6,06 a 8,78, correspondendo a 12,5 a 39,6% de redução
populacional de inimigos naturais.
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O Vale do São Franciscoé a principal região produtora de manga no Brasil.
A alteração do agroecossistema, provocada pela expansão desta cultura,
propidou condições favoráveis ao surgimento de problemas fitossanitários,
destacando-se, dentre estes, os reladonados às pragas. Observações de
campo e laboratório, revisão de literatura nadonal e internacional e ainda
testes e/ou adaptações de modelos de MIP já utilizados em outros países,
para a cultura da mangueira, forneceram subsídios para o desenvolvimento
de metodologias de amostragem para o monitoramento e determinação do
nível de controle das principais pragas da mangueira, possibilitando o
controle racional das mesmas. O monitoramento é feito utilizando-se
armadilhas (moscas-das-frutas) e realizando-se amostragens (outras
pragas), em diversos pontos do pomar. As pragas-chave e seus respectivos
níveis de controle são: moscas-das-frutas (Anastrepha spp. e Ceratitis
capitata)- 1 mosca/armadilha/dia; tripes (Selenothrips rubrocinctusr 40%
ou mais de ramos infestados e/ou 10% ou mais de inflorescências e/ou
frutos com 10 ou mais tripes; microácaro (Aceria mangiferae)- 5% ou mais
de ramos com superbrotamento vegetativo; mosquinha (Erosomyia
mangiferae)- 10% ou mais de ramos e/ou 2% panículas e/ou frutos
infestados; lepidópteros da inflorescência- 10 % ou mais de inflorescências
infestadas. Atualmente, no Submédio do Vale do São Francisco, 26
fazendas exportadoras de manga estão realizando o monitoramento de
pragas, num total de 2.939,53 ha.
Palavras-chave: produção integrada, nível de controle, Mangifera indica
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Este trabalho teve o objetivo de avaliar o efeito dos insetiddas Actara Mix
330 CE (thiametoxam + ciperrnetrina) e Curyom 550 CE (profenofós +
lufenuron) sobre os inimigos naturais presentes na cultura da soja. Em
laboratório foi estudada a compatibilidade dos entomopatógenos Nomuraea
riley/; Beauvena bassiana e BaC/llus thuringiensis com os inseticidas Actara
Mix, Curyom e Thiodan 350 CE (endosulfan), nas concentrações mínima e
máxima recomendadas para aplicação no campo. Os produtos foram
adicionados em meio de cultura específiCOpara o desenvolvimento dos
entomopatógenos. Foram avaliados o crescimento vegetativo, produção e
viabilidade dos conídios para fungos e Unidades Formadoras de Colônias
(UFC) para bactérias. O ensaio de campo foi realizado em Pirassununga,SP
em lavoura de soja do cultivar Liderança, onde foram aplicados os
inseticidas Actara Mix (200ml./ha); Actara Mix (200mL) + sal (cloreto de
sódlo 0/5%); Actara Mix (100mL) + sal; Curyom (100mL) e Curyom (150
mL). Como padrão foi utilizado o Thiodan, nas dosagens de 1000mL e

500mL + sal. As avaliações foram realizadas antes das aplicaçõesdos
inseticidas (prévia) e 2,7 e 15 dias após, utilizando-seo pano-de-batidaea
rede entomológica. Foi calculada a porcentagem de efidênda pelafónnlÃ
de Henderson& Tilton. Em condições de laboratório, o insetiddaActiIra~
não afetou o desenvolvimento dos entomopatógenos estudados,
independentemente das concentrações utilizadas. Curyom e Thiodan
reduziram a produção de conídios de B. bassiana e inibiramcompletamere
a formação de colônias de B. thuringiensis. O insetidda Curyomreduziua
germinação dos conídios de N. rileyi e, na maior concentração,afetoua
produção desses propágulos. Em condições de campo, os inseticidasnão
afetaram a colonização de A. gemmatalis e Cerotoma sp. pelosfungosN.
rileyi e B. bassiana, respectivamente. A seletividadedos produtosvariouem
função da época de avaliação, sendo que nos primeirossetediaso efeito
foi maior sobre aranhas e parasitóides de ovos ao contráriodo observado
aos 15 dias.
Palavras-chave: insetos entomófagos, seletividade, inseticida,
entomopatógeno.
lpesquisa financiada pela Syngenta Proteção de CultivosLtda,referentea
partidpação no SEAG/2002(Syngenta EntomologycalAdvisoryGroup)

[MIP-007] MANEJO DE Leucoptera colfeel/um, Brellipa/fJUI
phoenicis E O/ygonychus i/ids COM ABAMEcnN E
EMAMECTlN E SUA INFLUÊNCIA SOBRE INIMIGOS
NATURAIS EM CAFEEIRO

EFFICIENCY OF ABAMECTlN ANO EMAMEcnN TO
MANAGE Leucoptera colfeellum, Brevipa/pus phoen/dI
ANO O/ygonychus i/icis ANO IMPACT ON BENEFICIAL
ARTHROPODS IN COFFEECROP

S.R, Benvengal1; S. Gravenal1; A.C, caetanol1; J,L.da Silval1;lU.
Linardil1 & N. Araújo luniorl1
1 Gravena - Manejo Ecológico e Controle Biológico de PragasAgrícolas
Ltda. c.P. 546/ CEP 14870-990, Jaboticabal, SP. e-mail:
srbenvenaa@g@vena.com.br

Dentre os problemas fitossanitários existentes na cultura do cafeero,o
complexo de artrópodes pragas ocupa papel de destaque.Masowas
espécies de artrópodes ocupam o mesmo habitat, alimentand<rsedas
pragas. Assim, o uso de produtos químicos deve ser feito visandoeficiênaa
de controle de pragas e seletividade aos artrópodes benéficos.EsI!
trabalho teve por objetivo avaliar a eficiênda de três dosesdeVertimec18
CE (abamectin) + Assist (óleo mineral) (75 + 1000; 100+ 1000;e 100+
250 ml./100 L) e Proclaim 5 SG (emamectin) + Assist (100+ 1000;150+
1000; e 200 + 1000 ml./100 L), comparados com o tratamentopaOio
Ethion 500 (ethion; 375 ml./100 L), no manejo de pragasdo cafée SIII
influência sobre os artrópodes benéficos, como ácaros predadores,
joaninhas, crisopídeos, vespas predadoras e parasitóides.O ensaiofcj
instalado em Taquaritinga, SP,em cultivo comerdal de café,CoffeaaraJO,
varo 'Mundo Novo', com 4 anos de idade. Utilizou-seo delineamentoem
blocos casualizados (8 tratamentos e 4 repetições),com30 plantaS/partela
(3 ruas x 10 plantas), utilizando-se as 4 plantas maiscentraiscomopartela
útil. A aplicação foi feita em 02 de julho de 2001, gastandcrse400l de
calda/na. Avaliou-se a incidência de bicho-mineiro, Leucoptera coffeeIlum,
em 20 folhas/parcela, dos ácaros vermelho (O/ygonychus ilidS) e da
mancha-anular (Brevipalpus phoenidS) em 12 ramos/parcela,a presençade
ácaros predadores em 12 folhas/parcela, e de artrópodes
benéficos/parcela. As avaliações foram feitas antes da aplicaçãoe aos7/
14, 21, 30, 45/ 60 e 74 dias após aplicação (DAA). Todosos tratarnerGJs
reduziram o número de indivíduos e o índice de ramos infestadospcr8.
phoenias; sendo que as maiores doses de Vertimec e ProdaimtiVeram
desempenhos semelhantes ao tratamento padrão. Todosos tratarnerGJs
foram efidentes no controle de O. i/ids até aos 74 DAA,e nocontroledeL
coffee/lum até 30 DAA. As menores doses de Vertimece Prodaimforamde
baixa toxiddade aos artrópodes benéficos, e nenhum dos tratarnerGJs
reduziu significativamente a % de parasitismo e predaçãode L coffeeItII\
sendo inócuos.
Palavras-Chave: Coffea arabica, controle químico,seletividade.
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O controle químico faz parte do manejo de pragasnasculturas,regUando
populaçõesde insetos de forma emergencial quandosãoatingidososrMIs
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