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ESPECIFICACÃO00 ESTÁGIO

Este estágio de t.reí.nesrentoemserviço teve aJ!TO objetivos os seguintes

ítens:

- Conhecer as pesquisas que estão emrealização emCompanhiasparticula
. .

res de dendê, sob a orientação técnica do Institut de Recherches pour

les Huiles et Oléagineux (IRHO)na Améríca latina.

- Obter treip.arrento quanto à organização fítossani:tária de pIant.acôes ~

rnerciais (rroní.toranento e controle das principais pragas).

Estudos que estão emdesenvolvimento pelo IRHOe Companhiasprivadas

sobre as princípais doenças do dendezeiro tais rorro: Podridão do

Coração, Marchítez e Manchasanulares e sua associação cominsetos ve
tores.

- Adquirir conhecimentos sobre as principais pragas do dendê, sua impoE.
. .

tãncia e metcx:bsde controle empregados, bem.COITO as pesquisas que se

desenvolveram ou estão emdesenvolvímento.

- Conhecer a importância dos princípaís ínsetos po.Lí.ní.zador'esna forma

ção dos cachos de dendê na Costa Rica, Colêmbíae Equador, visando a
. .

sua futura introdução no Brasíl e comparar as rretcx:blogias de estudo
que estão sendo ernpregadasemnossas pesquisas.



- AD Governo do Brasil e à Diretoria da ll1BRAPApela oportunidade concedi

da.

- 00 Centro Nacional de Pesquisa de Seringueira e Den.dê, através de sua

Olefia geral, Técnica de apoio, pela oportunidade e estimulo que nos
concederam.

- À CompanhiaBananeira da Costa Rica (United Brands Cornpany)- Divisões

de Coto e Quepos e ao seus dirigentes e técnicos pelo bomatendirrento.

- Às Empresas:

INDUPAIMAde San Alberto (Colcmbia)

PAIMERASDELECUAOORde Shushifindi (Equador)

PAIMERASDEIDS ANDESde Quinide (Equador)

pAI.M)RIEN'IEde Coca (Equador)

e aos seus dirigentes e técnicos pela acolhida e pelo valioso conhecirren
to que puderros adquirir

- À Direção do IRROpela ajuda e colaboração nos contatos comas Empresas

da Colombia e Equador para a organização do Estágio.

- À FEDEPAIMAe ao ICAda Colcmbia pela colaboração empoder visitar suas
dependências e contactar comseus técnicos.

- Ao Dr. Philippe Genty da INDUPAIMApela amizade e pelos valiosos ensina

mentos durante a nossa visita.



01.

I. PRIXRN..ffi. DASATIVIDADES.

.- 16/10 - terça Vi.aqem - IV..anaus/caracas(emt.râns.rto na Venezuela) •

17/10 quarta Viagem- caracas/São José (Costa Rica)

- Contatos no Escritório da LWITEDBRANDSOOMPANY(OILPALM

OPERATIONS)comDr. Chanatchey, Dr. Richardson e Dr.
Beltran.

- programação da visita às plantações de QUEPOSe COTO.

18/10 - quinta . Viagemà Quepos (Província de PUNTARENAS)

- Contatos comDr. Garcia, Dr. HanGeesink, Dr. Leon e Dr.
Umaiía.

- Visita à plantação e à área atacada por Ste.l1oma. c.e.cJWpi.a.-

- Visita à uma.área natural de Eta..e.i.6 ole.itSeJLa. emPAIDSECO

para coleta de insetos po1Jni.zadores.

19/10 - sexta - Coleta de cachos de dendê emplantios de 1963, 1976 e 1980
para aná.lise de fecundação.

- Procura de inflorescências masculinas de E. ole.ineJta. em

populações nativas no Município de Esterillos para coleta
de insetos polinizadores.

20/10 - sábado - Análise de fecundação dos cachos de dendê coletados no

dia anterior.

- Exposição de'slides'e discussão sobre pragas de
no Brasil aos técnicos da plantação.

dendê

21/10 - domingo- Pesagens de arrostras da análise de fecundação para deter
minação da taxa de frutos normais.

- Observação de planta doente com sintorras de anel verrrelho;

emPalo Seco, e coleta de anostra do anel para observação .

de nerratóides.



22/10 - segunda

.-

23/10 - terça

24/10 - quarta

25/10 - quinta

?6/l0 - sexta

.• .
= 27/10 - sábado

02.

. Viagemà CXJ.ro
- Preparação de arrostras de anel-verrrelho de Quepose dis

seccâo de adultos de Rhyn.c.ho phonu» pal.maJz..Um no L31x>raté

rio.

- Exarre das arrostras.

- Visita à plantação e preparação de arrradilhas para c~

tura de R. pa1'.maJtum

- Observaçãode foco de Op~iphan.~ ~~ina

- Coleta de R. paf..rnaJUtm na arrradilba

- Visita ao banco de genroplasma comDr. Cosrree Dr. Urra

na. - coleta de inflorescências masculinas para observa

.,', ~., y. de insetos p:>linizadores.
~~. : ~I • j.

- Reunião comDr. Villacencio, Dr. Arias e Dr. Umaiia 50

bre problema de Op~ipha.n.~ e anel-vermelho) .

- preparação das srrost.ras coletadas no BAG.

- Análise de insetos p:>linizadores de inflorescências co

letadas emQuepos,

- Preparação de a:rrostras de R, pa1'.maJUml para

presença de nematóides.

verificar

- Visita à coleção de genroplasrra de E.ofein~
Dr. Cosrre.

- Tabulação de dados da análise de fundação de cachos de

Quep:>s.

- Exarre de arrostzas de R. pa.hnaJw.m coletados nos dias 24 e

25.

- Discussão e apresentação de slides ao Dr. tJ:rnaÍia sobre
. .

problemas de pragas do dendê no Brasil.

- Viagema são José e de são José /Bogotá (Colcrnbia).



28/10 - dcmingo

29/10 - segunda

30/10 - terça

31/10 - quarta

01/11 - quinta

02/11 - sexta

03/11 - sábado

04/11 - domingo

03 .

. ViagernBogotá/Bucararnanga/sãoAlber-to (llIDUPAI.J.1A)

- Contatos com Dr. BetanaJurt, Dr. Guitton e Dr. Manolin

- Visita a coleção de genroplasma.de E.OJ:..c!/L&CV ••...a. (COleta
de insetos das .ínfIorescêncí.as mascul.ínas).

- Visita ao Laboratório de Entomologia

- Controle de pragas na plantação - Sistema de rronitora

rrento e rrétodos de arrostragens.

- Laboratório de Entorrologia - conhecer coleção de inse

tos .pragas e benéficos.

- Visita ao campo- áreas comNtLtada. .6u.bpectiYUrta.
Oi..ketiC1L6 llibyi, Sib.in»: mega..6omoi.de.ó e Eu.pfW.6.tvma.
e1.a.e.ó ea. •

- Visita à área com "Marchitez sorpresiva"

- Contato comDr. Genty.

- Reunião comDr. Gen:ty- preparação de programa de es~

gio.

- Visita ao camp:::>- área de aplicação de inseticida p::>r
injeção para controle de S.ten.oma. c..ecJtop.{.a.

- Visita à área de E.ole.{.6~ para procura de inflores
cências femininas para observação de chegada de inse

tos p::>Iinizadores.

- Organização e controle de desfolhadores na plantação.

- Literatura en:toIrolÕgicade dendê na Arrérica Iatina.

- Laboratório de entorrologia - preparação de arrostras de
insetos p::>linizadores no Brasil sobre E.ole.{.6~ para

rerressa e identificação na França.

- Apresentação de slides ao Dr. Genty sobre programa. de.

pesquisa, resultados e pragas problemas no Brasil.



05/11 - sequnda
(feriado)

06/11 - terça

07/li - quarta

08/li - quinta

04.

- Visita ao carr.p0 - reconhecirrento de danos de
. LeptoplUVl.-6Q.. gibb,i.c.aJvén.a. e Pe..óta1..otiop-6Á..J.J spp.

- Observação de slides sobre entorrologia de dendê

apresentados pelo Dr. Genty.

- Reunião comDr. Gen~e Dr. Vargas sobre controle
bio Ióq.í.code L epto phal7.-M. utilizando Neurópteros.

- observação de dados sobre fecundação de cachos com
p61inização assíst1da,

- Obse~~açãode insetos polinizadores (Mqótftop-6

C.O-6;tar.Á.c.e.J1.6Á..J.J) sobre inflorescências mascul.ínas e

femininas.

- LaOOratOrioErrtorrologia - conhecer coleção de p~

tas úteis.

- Observação de dados de anâlise de fecundação nos

plantios da INDUPAIMA..

- Estudos sobre chegada de insetos nas inflorescências

do dendê.

- Contato comDr. Garzón..

- Comparaçãode métodos de análise de contagem de in

setos nas ínflorescêncías masculinas de dendê

Brasil/Colômbia.

- Observação de dados dos experiIrentos de poliniz~
çao.

- .t-'étodode anostragem para avaliação de intensidade

de ataque de ácaros.

- Apresentação do programa de pesquisa de Entorrolo

gia de dendê da EMBRAPAaos técnicos da INDUPAIMA.



05.

09/11 - sext.a - Análise de insetos das inflorescências para ccmparacâo

de retodos por volurre e peso.

- Visita a área comSQ.{Ja.l..a-óf.,a. va.LLda e S:16e:tuJ.-a
(ü.mi~ - ~étodos de arrostragens para avaliação de

- s
intensidade de ataque.

- Apresentação de sJides sobre pragas do dendê do Brasil
aos técnicos da INDUPAU1A.

10/11 - sábado - Tabulação de dados de ensaio sobre métodos de análise
de insetos das .ínf.Iorescênc.ías mascuLinas de dendê.

11/11 -domingo -

12/11 - sequnda - Viagemsão Alberto!Bucararranga/Bogotá
(feriado)

13/11 - terça - Reunião como Dr. Enrique Andrade Lleras (Gerente Ge

ral INDUPAI.MA)e Dr. Genty.

- Contato coma Dra. Ingebrog Z. de Polanía do Institu
to ColombianoAgropecuário (ICA)- Proqramaçâo visita
a Estação Exper.i.rrentalLa Libertad.

- Viagema Villavicencio (ICA- La Libertad)

14/11 - quarta - Contatos comDr. Fábio A. calvo (Pesq. Nutrição Mine
ral) e Dr. Eric J. CMbn(Chefe da seção de pesquisa e
transferência de tecnologia) •

- Visita à sala de quarentena de Uaúdo b.áL6 k.ameJtwúc.u..6

- Visita a experimentos de Nutrição Mineral e de Col::>e-rtu

ra Vegetal.

15/11 - quinta - Contato comDr. Orlando Jirrénez (Pesq, entorrologia) e
Dra. Vera A. f.bndragon L. (FEDEPP.I.MA).

-Técnica de criação do E. R.ameJWJÚc.u..6, inseto poliniza

dor do dendê recentemente introduzido da Malásia.
- Experimentação sobre pcss.Iveí.s danos do E. k.amefLwúc..u.6

emplantas de importância aqrIcoLa e ensaios de co~

tição com}?Olinizadores nativos.



06.

16/11 - sexta o ViagemVillavicenc;io /Bogotáo

- Reunião comDra. Vera Ao Mondragónno Escritório da
IT.U:'::PP,.u·Ít-\ ll'e:.leração Nac.IonaL de Cultivadores de PaI

ma Africana) .

- ooservaçêode dados sobre estudos da errtorrofauna . nati

va nas diferentes regiê>es da Colômbia.

- Contato comDro Juan car 10s Giraldo Saavedra ( Ass

Geral) o

17/11 - sábado - ViagemBogotá/Q.lito (Equador)

- Contatos Dr. Salorron Gutt (Diretor das plantações de
Palmeras del Ecuador e Palmeras de los Andes)
Dro 01lagnier (Diretor pesquisa IRRO), Dro ph· Ge..l1ty

(INDUPAIMA), Dr. Berthond (Diretor de plantação

Shushufindi), Dr , Julia e Dr. Perthuis (Pesqvs. IRHO)o

18/11 - domingo - Discussão comDro Ph, Genty sobre padronização de Ire

todos emestudos sobre a polinização entorrófila do

dendê.

19/11 - sequnda - ViagemQuito/Lago Agrio/Shushufindi - plantação p~

ras del Ecuador.

- Contatos Dr. Agostin Uribe (Gerente), Dr. Merland(Ch~

fe seção fitossanidade) e Dr. Altamirano (Assit. planto
Entorrologia) .

- Pesquisas sobre vetores de doenças (Podridão do Cora

ção) o Ensaios com insetos sugadores (Dro Perthuis e

Dr. Julia) o

20/11 - terça - Prob Iemas comdoenças na plantação (Dr , Merland).

- Observção de insetos polinizadores no campo.

21/11 - quarta - Visita a áreas com NOll.ape, Me.óocia.e S:tJw.cXhoc..eL.L6

- Visita a área de ~ibridos.



22/11/ - qLlinta

23/11 - sexta

24/11 - sábado

25/11 - domingo

26/11 - segunda

27/11 - terça

28/11 - quarta

07.

- Sintomatologia de doenças - Podridão do Coração, Man

chas anulares, Podridão de flecha e casos cem blo

queio.

- Examede plantas doentes no CêL.'TqX).

- Observação de casos de "Marchitez sorpr.esiva" e de

anel-venrelho.

- ViagemShushufindi/Coca (PAIlvURIENI'ES.A.) -scx::FIN20.

- Contatos comDr. Rossini (Ger. Geral), Dr. c.B3chalá

(Ger.Técnico) e Dr. G. VaIverde (Ger. Geral

OLEAGINOSAS.A. ) .

- Visita à plantação e ensaio de transmissão de Podri

dão do Coração (PC) por insetos.

- Observação de dados sobre PC

- Visita às áreas reais afetadas por PC e as areas com
Marchitez

- ViagemCoca/Quito e Quito/CUininde (PAIMERASDE IDS

ANDES)

- Contatos comDr. Gardona (Ger. Geral), Dr. Virgilio

Corral (Dir. plantação) e Dr. Marcelo Delgado ( Che
fe seção fitossanidade) .

-: Acorrpanha.r visita Dr. Ollagnier acIones IRHO, en

saio de nutrição (Fontes M:J x irrigação) e a plan~

çâo - formação de cachos plantios 78 e 80.

- Observação de plantas com sintorras aparerrces de anel-

verrrelho,

- Exarrede anostras em laboratório

- Visita à plantação.



08.

29/11 - quinta - Visita. à Fazenda Cole (Rio Branco) e área de at.aque de

S.teI10ma..

30/11 - sexta

01/12 - sábado

- Viagem a Quito

- Viagem Quito/Manaus

02/12 - daningo 11 11 11

11 - cx::MPANHIABANANERADAm8TA RICA (CBCR)

(UNITEDBRANDSCDMPANY- OIL PAIMOPERATIONS)

Contatos: Dr. Chan Atchley - Gerente Geral (Operações Associadas de Agr!.

cultura)

Dr. D.L. Richarson - Diretor (Grupo de Serviços Agrícolas)

Dr. Lic. Reynaldo Beltran - Analista. de Negócios.

A- DIVISÃODEQUEPOS

Contatos: Dr. Cesar Garcia - Gerente

Dr. Henric (Han) Geesink - Gerente Agrícola

Dr, Hebert Leon - Superliltendente de Serviços Agrícolas.

B - DIVISlíDDECDIO

Contatos: Dr. Alfredo Villavicencio - Gerente

Dr.
o:.

Dr.
.'

Dr.

Juan M. Arias - Superintendente de Agricultura

Sergio Dmaiia M. - Pesquisador dendê (Cultura de tecidos)

Cosrre Chaves Fallas - Pesq. rreIhor'arrerrto,
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QUADro I - Análise de fecundaçâo de cachos de dendê em Quepos - CBCR, 1984.

N9 do Peso do cacho 'I'axa d,-. Fecundação Taxa de Frutos Nor."'ais

cacho (Kg) (~N9) (% peso)

PIANI'IO 1963

1 24,6 84,21 72,52
2 29,8 91,91 69,97
3 30,8 67,76 66,44
4 35,6 97,79 77,82
5 24,4 62,12 52,42

.Média 29,4 80,76 67,83

fV\Nl'IO 1976

1 15,6 60,66 72,68
2 10,2 52,l9 70,13
..., 11,0 34,54 65,07-'

4 19,4 73,23 74,48
5 26,6 67,39 64,90

Média 16,6 57,60 69,45

PIANI'IO 1980

1 11,4 48,11 67,22
;

2 6,8 39,27 56,25
3 9,4 35,66 51,50
4 13,4 42,89 53,07
5 5,2 48,60 63,60

~ Média 9,2 42,91 58,33
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QUADRO 11 - Análise quantitativa de insetos polinizadores em inflorescências masculi

nas de dendê, Ca.í.aue e híbridos em Quepos e Coto - CBCR,1984.

Arrostra local e data N9 insetos p/grama "polé.Tr-bruto"

n9
Espécie Origem de coleta :M. c.0.6.toJU-6c.e.tUJ-i-6 E • .6ubv~

l(nBdia Dendê Material correr Quepos- (18 - out) 1.216 6804 rep.) cial - 1980 -

2 (rrédia Iv'aterial coner Quepos

2 rep.) Dendê cial - 1976 - (19 - out) 1.650 649

3 caiaué Pop. nativa Par'rí.t.a

(18 - out) 33 106

4 caiaué Pop. nativa Esterillos

(19 - out) 28 7

5 caiaué Brasil Coto

(24 - out) O O

6 caiaué Colômbia Coto

(25 - out) 1.800 1

7 Híbrido Quepos

(18 - out) 48 117

A po.Lírdzaçâoentorrófila nas plantações da CorrpanhiaBananeira da Costa Rica na

divisão de Quepose de Coto, segundo inforrrações de seus técnicos sempre foi satisf~
tário não apresentando problerras na formaçâo do cacho; não teemutiliza.c:b po.Línazacâo

assistida. Até cerca de 1 ano e meio o único inseto polinizador presente era o
M!:f.6;()wP.6 C.O.6~c.e.n6-i-6 (Col., Nitidulidae). O UaudobiLL6 .6ubv..ift1Ltu.6 (Colo, Curou

lionidae) foi introduzido de San Alejo emHonduras coma intenção de increrrentar a

:fXJlinização.
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Nos plantios correrciais o M.ccs t.a/i..{6 c.en6-ú apresenta altas populações de inel!

víduos podendoser encontrados emgrandes quantidades sobre as infloresoências
mascul ínas do dendê e t.arnbémo E. Htbv-ét..ta:tLLó nostra populações importantes, cer

ca da met.ade em relação ao !-í[f,~;Ui(Jj: : ': -c3Y,aS de fecundação dos cachos nost.ram

valores altos nos plantios adultos e valores menores nos plantios JOVEns ~

DROI). Observações visuais realizadas por nós no rrcsrerrtoda colheita em diver

sas oportunidades, tanto emQueposquanto emCoto, nostraram que a formaçâo do

cachos nas pLant.açôesde CBCRé de excelente qualidade. NoBrasil, na região de
Belém, plantação da DENPl'..sA,onde estamos realizando estudos sobre a po.l.írrí.za

ção entomófila,tem mostrado resultados contrários aos que obserVcllnosB~ Costa Ri

ca. Os plantios adultos apresentam baixa taxa de fecundação, enquanto que nos
- jovens esta taxa é umpouco melhori sorrente se encontra o E • .6ubv~ poLíru,

zarrlo o dendê.

Quanto à Efuw o.tuneJta, notamosque as inflorescências masculinas de plantas

de poputaçôes nativas de Quepose tambémma.terial introduzido da Colômbia, nos

tram características diferentes do material origLJário do Brasil comrelação ao
odor emitido. Apresentamodor de anis serrelhante ao de Efuw guÁJ1een6-ú, e~

to que o do Brasil, apresenta outro tipo de odor característicc. porem, bastante
diferente ao de anis.

Oodor das inflorescências compoem-sede substâncias voláteis emitidas para a
atração de insetos polinizadores. A serrelhança do odor de dendê como de ca.iaué

originário de Costa Rica e Colânbia,pode perfeitarrente explicar a fácil adap~
ção do M. c.o.6t.a!r..iJ.:,C-e..YL6-Ú, provavelrrente originário do ca.iaué, ao E. guin.een6-ú

O E. o.tun eJta intrcx1uzido do Brasil não é visitado por insetos polinizadores,

rémna.Amazôniaempopulações nativas, nostra grande diversidade de insetos
nizadores.

2. mNI'ROLE FI'IOSSANITÁRIO NA COCR

As plantações de Quepose Coto não possuemurra divisão fitossanitária org~
nizada.. Os plantios tem apresentado poucos problemas comataque de pragas e doen

ças, até o presente, norrralmentenão se faz nenhumcontrole químico, mesrro dian

te de umpequeno foco de determinada praga, visando preservar o controle biológ!
co natural.
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2.l. Pragas

SteV/oma. c.eeno p-ia (I epidoptera, StcDornidae)apresentou forte desfolhação

no distrito de Naranjo na plantação de Quepos (FÍl"teaPaIo Seco) há cerca de
quatro rreses, O nível populacional at.ínq.iu mais de 300 larvas por foJba, nor
ma...lrrenteo nível de controle é de 70-80 larvas. O foco maí,s forte foi de cerca

de 300hectares. Porém, não foram feitos combates químicos e o controle da pr~
ga foi natural, apesar de se ter umagrande área atacada o controle biológ-ico

natural foi ext.remament.eefetivo. Por ocasião de nossa visita puderros visuali

zar a gravidade do at.aque passado, no entanto não puderrosobservar larvas ou
adultos vivos. O agente de controle não foi det.errní.nado,

Na divisão de Coto observarrosumforte foco de Op.6ipha.n.e...6 cass.ou: (Lep.ídop

tera, Brassolididae) de 40 hectares. Este desfolhador atingiu altos níveis ~

pulacionais. O controle da geração anterior foi realizado utilizando-se arma
dilhas atrativas para adultos constituídas de bananas maduras + inseticida

Carbaril (7,5%).

outras pragas desfolhadoras corro: Sibine. sp,Euc1.ea.sp, 'ALLtomeJÚ.6 sp. e
A;t;ta. c.e.ph.a.f..ote...6 são de ocorrência nas plantações, poremesporádicos e sem

apresentar ataques i.rnp:>rtantes.

2.2. Ibenças

Arrortalidade de plantas por doenças nas plantações da CBCRtem sido
bastante reduzida.

Os seguintes casos já foram constatados:

PCORIDÃO F.LEX:lIA (não letal) - Emárea de 800 ha emQuepJs tem ocorrido

cerca de 20 casos por mês, commaior freqtiência no plantio de 1980. O tratamen

to é realizado utilizando uma.solução de Formalina + Dieldrin + Benlate.

PODRIDÃO BASAL ÚMIDA - O agente é desconhecido, tem se isolado Etr..vJ,úúa.
e nU.6aJÚUm, ocorre nos plantios de 3-5 anos, com8-10 casos por mês. A .íncí.ôên

cia é rraior no perIodo chuvoso.
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PCORID1íoDEOORCHC\SP.- Corresponde a urnapodr í.dâo basal seca comaspecto de

cortiça e forma um tip::>de buraco na palrreira. Tem-se encontrado de 5-6 casos
por rrês , é uma doença muito rara. O agente causal parece ser U.6t;uLü~a sp. Oco!::

r-,- emplantas adultas e pode-se fazer o t.rat.amsnto comcirurgia (lirrpeza da fe

rida) .

Mt-\NQ!ErAZQ- Parecido com corte de machado. Sua incidência é extrerramente ra
ra e aparece em plantas adultas commais de 20 anos é causada por ThJ..elaviop.ó--w
sp.

OOENÇ..1\SDEmIRAGEM - Tem-se constatado TWlbui..aJUa. e Pv.Jt:a.touop.ó-Ú:. - Não

se faz tratarrentos.

JI..NELVERMELHO- Não se havia constatado casos desta doença nas plantações da
COCR.Observação de planta doente na Divisão de Quepos (Finca Palo Seco) com

sintomas de secamento de folhas baixas e médias,mostrou a presença de anel ti
pico provocado peIo nematóide Rha.di.naphe.i..eJ1C1L6 co coph.-üu.f.. e oexane de tecidos do

anel em laboratório, evidênciou o nematóide. Esta foi a pri.neira constatação da
doença emdendê na plantação.

111 - INDUSTRIALAGRARIAIA PAI.MAS.A. (INDUPAI.MA)- Colômbia

Contatos: Dr. Enrique Andrade Lleras - Gerente Geral
Dr. Luis Eduardo Betancourt - Administrador da plantação

Dr. Philippe Genty - Divisão de Pesquisa
Dr. Jacques Guitton - IRHO(Diretor do Departamento Agronôrnicx»

Dr. Alvaro Garzón ~brales - Divisão de Pesquisa
Dr. Manolin Avila - Chefe da Divisão VI - Agronômico.

A plantação da INDUPAIMAestá localizada no Municipio de San Alberto e
tem uma área plantada de aproxirPad.arrente7.000 hectares. Possui uma Divisão de

Pesquisa que se encarrega do cx>ntrole fi tossanitário. InÚIreras pragas tem sido

problerra nas areas de plantio desta Companhia.

1. Estudos e ~squisas sobre a p:>linização entOITÓfila

A divisão de pesquisa que é Chefiada pelo Dr. Ph. Genty vem desenvolven

do estudos sobre os diferentes aspectos da p::>linização entomSfila do dendê.



o Mí}':.tAop.ó c.0-6.ta!zMc.e.f16Ú é a espécie predominante sobre as illflorescências

do dendé corresp:mdendo ao principal agente poLirrí.zadorna plantação. E1..a.eÁ.iÍo bill6

.6U.bv,{;tta;tu6 tillnbémocorre, poremcomurra popuLacâobastante baixa..

1. 1. Estudos sobre inset:os p:::>linizadoresem flores rraSl."'1, ..llinas de dendê

Esta pesquí.sa vemsendo desenvolvida desde final de 1982. Os resulta
dos vemrrostrando que a flutuação popuIacáonaL de M. C.0.6;tcUI.MC.e.n..6-<--6e da E.

.6LLbv~ não indica correlações evidentes coma fecundação do cacho.

Três qrupos de cultivos vemsendo observados: plantios 71-72, 76-77 e

61-66. Ametodologia utilizada neste estudo consiste da coleta períodica SB~
- nal) de inflorescências masculinas nos diferentes cultivos. Os insetos por grama.

de polém-bruto (poIêm + estames + insetos). NoBrasil,empregarros umarret.odoloqí.a

serreThante,poréma avaliação da popul.açâodos insetos é feita por volumee esti

ma.-sea quantidade total por illflorescência masculina. O métodopor grarra ~
lém-bruto tambémp:xle estimar a popuIaçâo total de Insetos pro inflorescência o

que nos permitirá COI11pêiYarp:::>steriormenteos nossos resultados comos que estão
sendo obtidos pela INDUPAIMA.

1.2. Estudos sobre insetos p:::>1inizadoresem flores femininas de dendê

Para esta pesquisa, sernanalrne.nte,nos diferentes cultivos, são iso~
das .ínfIorescêncí.as fernin.inaspróximas da antese e é colocada urnatela de tecido

sobre esta. Por meio de umaspirador de boca são coletados os insetos que visitam

a :inflorescência nas diferentes horas do dia e da noite, atua.1lrente tambémse uti

liza umpegante para a captura de p:::>linizadores.Nesta plantação o My.6.ttwp-6

c.o.6.tcrJrMC.e.I'l.-6Ú tem rrostrado urra atividade bastante definida. Entre 6:00 e 7:30 ho

ras da noite, é quando apresentam atividade de po.Lín.tzaçâo,Esta espécie de P:::>l!

nizador frequenta as flores emumperíodo bastante curto 1 ou 2 horas.

Os resultados obtidos nesta pesquisa tem evidenciado que pelo perí~
do reduzido de visitação e tambémdevido a outros fatores corrochuva (diminue a

atividade) e duração da antese ser menosque emoutros locais a formaçãodos ca
chos de dendê nesta plantação não é satisfatária.
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1.3. Estudos sobre a formaçãode cachos

:

As taxas de fecundação de cachos nos diferentes cultivos de estudo

e feita pela mrrcaçâo de inflorescências femininas emantese e post.eriormerrtec~

lhido o Cõ.c:I1C r·róXÍlIDda maturação.

Po lal::oratório é feita a contabilização total dos frutos férteis,
partenocârpícos e f Iores secas.

Para os cultivos de 61-62 os valores das taxas de fecundação tem

variado de 45,9 a 61,6%para os de 71-72 de 34,0 a 63,2%e para os de 76-76 de
25,7 a 48,9%. Os resultados :nãotem rrostrado correlações claras comos dados de
c.Lirna e comos de população de insetos. Deumamaneira geral a formaçâo dos ca

chos é deficiente e acredita-se que r:ode ser melhorada coma introdução do E.
R.ameJl.U.fÚC.lL6 na plantação.

Esta espécíe de polinizador é, dentre as po.Lírií.zadorasdo dendé

a que apresenta maior capacidade de t.ranspor+e de polêm e tida corroa mais efi

ciente.

1.4.. Corrparaçãode rrétod.oserrpregadosna Colômbiae no Brasil

Tendoemvista comparar as rretodologias de extração de insetos das

inflorescências mascul.ínase sua contabilização foi feito umpequenoestudo 50

bre as técnicas por grana de polém-bruto e por volurre. NoQUADROrrr sao apr~
sentados os resultados deste estudo .

.'
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QUADRO III - Comparação de métodos de oontagerrl de insetos polinizadores - extaídos

""

de inf lorescências masculinas. INDUPAL."1l'\, 1984.

Mt.WJX) POR PESO (1/2 arrostras) mIDmIA

Infloresceneia
1 2 3 4 rv<édian9

(Me)
Est.irrBdo 11.549* 9.460 3.869 13.432 9.577

~al 10.589 11.288 5.717 19.046 11. 660

(+ 8,3)** (-16,2) (-32,3) (-29,5) (-17,9)
.. '

(Es)

Estirrado 1.187 920 1.532 355 999

Real 822 978 2.286 561 1.162

(+30,7) (-5,9) (-33,0) (-36,7) (-14,0)

MÉIDoo POR VOIDME (1/2 arrostra) Brasil

Inflorescencia Média1 2 3 4
n9

(Me)
Estirrado 14.535 15.188 6.075 20.990 14.197

Real 1l.251 11.975 5.000 17.501 11.432

(+21,6) (+21,2) (+17,7) (+16,6) (+19,5)

~'
(Es)

Estimado 975 1.022 1.830 423 1.063
..

Real 905 1.027 1.578 417 981

(+7,2) (-O,5) (+13,8) (+1,4 ) (+7,7)

Me = My.6:tJwp.6 c.o.6.taM..6c.e..n.6i..-6

Es = Uaei.dob-ÚL6 .6u.bv..i.fta.;tu.6

* = Número de insetos extraídos
( .) ** porcentagem de êrro
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o núrmro de insetos oontabilizados pelo rrÉtodopor peso para as duas espécies

de poLíní.zadores rrostra que há umasubestimação da população real, enquanto que

o rrétcxlopor volurne indica umasuperestimação. Para E..óUbV"<'-tta.tLU a contabiliza

Çct0 [fJl. vo iurre parece bast.ant.e adequado, apresenta so:-rente7,7't de C.cl( em rela
çao ao núrrero real.

UmnÚITeromaior de repetições des+e t.ipo de estudo será feito pela: INDUPAlNAe

por nós para enoontrar umfator de correção afim de rreIhor'ar os dados que estão
sendo obtidos comestas técnicas.

§UAllfl

As rretodologias utilizadas para o estudo de polinização entOITÓfilaem dendê

pela Divisão de pesquisa da INDOPAIMAe por nós podarâo ser padroní.zedas afim de

podemos melhor oompararos dados que est.arros obtendo.

Os sequírrtes i tens serão oonsiderados emnossas pesquisas.

1 - Área experimental: serão utilizadas parcelas dos diferentes cultivos con
umaárea central de arrostragens de 4-5 ha, correspondendo a 30 linhas de plantas.

2 - Marcaçãoda inflorescência emantese para posterior co.lheí.ta do cacho (Es

tudo de formação) - 20 cachos por repetição.

3 - Contagemde inflorescências rrasculinas e femininas emtoda a area semanal,

mente.

4 - Observação de 1 inflorescência feminina por semana- frequência de visita

ção de insetos.

5 - Contagemdo nÚIIerode insetos por inflorescência rrasculina utilizando me

todo por volume.

- 4 ou 5 inflorescências por parcela por mês

oontagemdo nÚITerode espiguetas da inflorescência masculina.
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CDRfF\DJ,F. La conformación de 105 racinDs de Ia palrra africana en Las

"1 .it.ací.ones de Colorubí.a, Patinasr Boqot.a I 5 (3) : 66-87, 1984.

2. Organizaçãoe controle fitossanitário na plantação . I

A divisão fitossanitária da plantação da INDUPAIMA possuí, ums.í.st.ernade

rroní.torerrentoque permite conhecer rapidarrente e pemenent.errentea situação e

evolução da incidência de pragas emtodas as áreas de cultivo.

Para os 7.000 ha da plantação existem 9 horrensque executamo rroní.tora

rrento de toda a área em15 dias e cada homemestá encarregado de umsetor. As
quadras de dendê são divididas emdois grupos que são visitados alte:r:nadarren

te a cada serranae umhomempode observar cerca de 60 plantas por dia. O tr~
balho é realizado exarninando-se1 folha por planta de arrostragem, geralnente

a folha 25I e contando-se a população de insetos presentes. Os dados sao
:transfer~~.. ;Jara umaficha de avaliação. são arrostradas 8 plantas por quadra

de 10 hecl ..ares. As observações são feitas sempre pelo lado sul da parcela e
na primeira inspeção torra-se a planta n9 2 da linha; na inspeção seguinte a

de n9 3 e assim sucessivarrente a planta n9 5I pos+er.iorrrentevolta-se para a
planta n9 L

Este t.í.pode controle é dencrninadoordinário e industrial.

Oobservador faz a contagemdo mimerode insetos vivos sobre a folha
As seguintes espécies dos princip:ris desfolhadores e outras pragas sao anota
das:

Ste.rwma., Sib..tne., EupJW.ó:teJl.I1a., OpM..tpha.nv., e outros Brasssolldeos
(S.:tJw.c:thoc..e.L<..ó, Pof.e.opoda e Ante.obúc..ha.) I IVa.ta.da e espécies serrelhantes

Noc..a.pe., AcJz.aga., Le.ptophaJL6a., p.óyc..húíae., Phobe.:tJwn e espécies semelhantes
Me.óoCÁ.a.e outros Magalopygidaee .Âcaros (sorre.ntea prescnca) .

,

A fiscalização do trabalho ê feita diaria:rrente em5%das plantas já exami

nadas por umfiscal que averigua se o serviço foi bemrealizado observandouma

folha ao lado da observada pelo trabalhador.
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Quando50 ODSCrvaumalto índice popuIac.ionaL de detenninada praga realiza-
I

se o rontrole ~cial ou suplerrentar. Par'a - se o controle ordinário tempor~

ri~~te c d2s1oca-se os trabaJhadores para a area infestada e são obs~~das
2 pl.antas p:...rhect.are distintas das já observadas.

A cont.aqemda popuIaçâo neste caso é feita sorrente sobre a rretade da folha

(multiplica-se por dois). Quandoa infestação é elevada a contagemé feita 50

bre 25 folíolos da folha, arrostrados de 10 e.rn10 (multiplica-se por dez). Uma
fiscalização tambÉmé realizada.

Os cx:mtrolessuplerrentares são extemarrentei..rnportantespara se avaliar o

efeito dos tratarrentos que serão efetuados.

Em função da área afetada por determinada praga e a fase e'11 que se enrontra
diferentes rrétcxlosde tratarrento são utilizados.

NormaLmentepara área de grande infestação a pulverização aérea é utiliza
da. Aplantação possui pessoal próprio, materiais e equiparrentos adequados @

ra este t.í.pode tratamento que permite, rornrapidez suprimir umgrave ataque

de pragas.

GENTY, Ph. Controles sanitares des plantations adultes de palrnier à huí.Ie em

Arrériquelatine. Oléagineux, 33(11): 349-353, 1978.

GENI'Y, Ph. Traiterrents aériens des plantations industrielles de palrniers a

huile. I. Le matériel et 1'organisation. oléagineux, 32(1):5-8, 1977.

GENTY, Ph. Traiterrents aériens des plantations industrielles de palrniers a

huile. 11. I.a.réalisation. Oléagineux, 32(2):51-54, 1977.

3. Principais pragas que QCX)rremna plantação

3.1. St.e.noma. c.e.CJl.Opia. Meyrick (Lepidoptera, Stenomidae).

Esta espécie tem causado graves desfolhações emdiversas plantações da

AnÉricaI.a.tina. Sua ocorrência tem sido registrada na Colornbia,Costa Rica

Bonduras, Panamá,Venezuela, Equadore Peru. Diversas plantas são hospedeiras,
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co.noo cacau, café, goiaba, citrus e espécies florestais.

Os seus danos são caracterizados pela presença de cápsulas de dejetos peg~
\1!( .-:>übr-eas nervuras das fo.lhas rodeadas de áreas secas (Larvas pequenas que

r.asparemo parênquima) ou quandoas larvas são maiores, por espaços vazios já

comidospor estas.

O ciclo biológico da S. c.e..cJtop.<.a. é de 57 a 67 dias com8 ÍIi..stares e cadalar

va pode consumir 60cm2de folha.

~ métodode controle consiste do rroní.toramentodas popul.açôespor conta

gemde larvas vivas sobre a folha n'? 25 de umaplanta por hectare. As inspeções

- na área de ocorrência são realizadas a cada 15 dias e no perío.:lomaior de infes
tação a cada semana, principa.1.nentepara se detectar o início do ciclo de pos~
ras e pennitir umrápido controle. O índice de controle é de 70 a 80 larvas por

folha, emplantação jovem ( 3-5 anos) o índice é reduzido à rretade.

TrataITentoscompulverização aérea utilizando-se Trichlorphon na dosagemde

1,2 a 1,5 Kgde ingrediente ativo por hectare tem apresentado excelentes resul
tados I principa1me...Tlf:equando se detecta o início das eclosões de ovos e se o

tratamento é realizado até duas semanasdepois pode pennitir umarrortalidade de

95 a 100%.

Em pequenasareas de infestação tem-se util izado no controle químico Azo
drín eminjeção à razão de 12 rnl/furo, combons resultados.

- - '

O controle biolÓgico natural tem sido realizado por umaBracollÍdeodo g~

nero Rhy.óipow, que emalguns casos pode chegar até a 42%de parasitisrro, pr~
~.'ipalmenteno perÍOdode seca.Outras espécies de inimigos naturais tem sido
u.:mstatadas: Brt.a.c.hymeJL.i..a.e P.ówdobfULc.hymeJL.i..a. (Chalcidídae) e Tfl.ljpoxyfon (Ichne~

nonídae) sobre pupas cemincidência pequena, além de outros insetos predadores.

Apesar de se ter umcontrole natural normalmenteeste não é efetivo -t.endo-

se que recorrer frequenterrente ao controle quL'1ÚCO.

Por suas infestaçães rnuítas vezes graves e em.grande areas a vigilâI1Cia so
bre esta espécie é de grande importância. É considerada umdos principais des

folhadores do derrlê. N::> Brasil ainda não tiverros ataquesde S. c.e..cJto pia..
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3.2. Leptopita 6 a gibb..i..c.aJuJta. Fr'oeschner (Hemiptera,Tingidae)

A L. o.wb..i..c.aJL..i..I"..Q.assiare grande importância errt.re as pragas do dC:1C1ê por e~

tar associada a fungos do gênero Peó.:tonJ.t.Wp,ó"c6 os quaí.s se descnvcIvem a p~

tir dos pontos de sucção deste percevejo de renda constituindo-se umaporta de

entrada para estes.

Osdanos que Peóta1..o.t.úJp.ób.. causa às folhas das pa1rneiras sao cons.íderá

veis. Resultados de pesquisas realizadas pela INDUPAIMA rrost.raramreduções na

produçãotanto emterrros de mimare de cachos quanto empeso da ordemde 40%
Grarrles áreas de diversas plantaçÕeS tem sido afetadas na Colombia. Acredita -
se que o compLexo LeptopltaMa x peó.ta1..otiop.ób.. pede assumir importância tam

bérnemoutros países da AméricaTropical. UmaPa.lmaceado gênero AÁ.phaneó sp.
é hospedeira da L.g..i..bb..i..c.a.n..tna.

Abiologia deste imp:)rtante percevejo de renda tem sido bastante estuda

da. A duração total do ciclo ê de 69 a 73 dias, cem5 instares ninfais.

o rroní,toraJ:lEntodesta espécie é feito pela contagemde adultos sobre as
folhas n'? 9 e 17 de 2 palroe.Lraspor hectare, corrp.Lernent.adocomcontagens de

ovos e larvas sobre 10 folÍolos por folP~. O índice de controle é de 50 a 100
adultos por folha.

Apulverização aérea ê utilizada no combate a esta praga quandoos danos
estão distribuídos emgrandes áreas. Os produtos utilizados de rrelhor eficiên

cia são: propoxurI fenitrotion, phosphamidone dimetoato emaplicaçÕeS a in

tervalos de 15 a 20 dias.

A aplicação de inseticidas emnebulização para pequenas areas de focos tarn

bémpode ser utilizada .
. --._.

::

OnÉtodo de aplicação de produtos no tronco da palmeira por injeção é ~

tante recomendadopor preservar a fauna útil. Omonocrophostem sido utilizado

combons resultados, de 24 a 48 horas após a aplicação controla total.rrente a
populaçãodos insetos.

A L. g..i..bb..i..C1VÚna. não possui arunuqos naturais ÍIr1fOrtantes, somenteo fungo
entcmSgenoBea.u.veJz...ÚL ba.ó.ói.a.na. tem sido constatado, porématuando de forma redu

zida.
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3.3. Límacod.Ideosdesfo.lhadores do dendê

Diversas espécies de I.epidopteros (Lírnacod.idae)tem sido const.acadas na

ptant.açâo t '" :nid' delas apresentam ou jâ apresencaram graves probl emas,

As seguintes espécies ocorrem na Arrérica Latina:

- Epil>ibiYle. inte.nóa. Dyar e E..6ib-ÚÚdeó Dyar

- Eude.a. U;)PLLó (Gramer), E. c.up0.6búga. Dyar, E. diveJL.6a. Druce, E. YlolLba.

Druce e E. prugma. Sepp.
- EupJto,~-teJtna. e1.a.e.6e.a. Dyar

- Na;ta.da. Ou..6ca Druce, N. mic.hoft-ta. Dyar, N. puc.a.Jta. Dognin e N . .6ub pediV1..a.ta..

- PhobwLOYl hippa.Jtc.1U.a Crarrer

- Sibine. tlu..6c.a. (StoU) , S.m.e.gMOI:Wi..deó Walker, S.Yle.6e.a. Stoll e S.

paLteóc.e.Yl.6 Dognin.
- TaLúna. .6;tJr..an'Ú.Yle.a.Schaus

Estas espécies ern, maior ou menor grau tem.provocado desfolhaçães írrq::ortan
tes na pl ant.açâo,

A Sibine. tlu..6c.a.· e EupJtO.6-te.Jtna. eraesea: foram.objetos de Lnt.eris.Ivos estudos

de biologia e controle. Fbrtes desfolhações tem.ocorrido pe.ríodicarrente.

As larvas do Límacod.Ideosno:rma.lrnen.tesão urtícantes. AS. 6u..6 ca apresenta

umciclo total de 78 a 103 dias seus ovos são depos.ízados na pagina ínfe.ríor

das folhas e, as larvas vivem emcolônias de 10 a 60 índíVÍduos e ap5s cornple

tar o seu desenvolvimento ernpupamnas bases das foThas. Uma larva pode consu
mir 350 cm.2de folha.

As injeções de rocmitorarrentoemplantação sao feitas pela contagem de lar
- -

vas sobre a folha n9 25. O índice de controle emgeral para os lirna.a:xIÍdeoscon

siderados coro umtodo e da ordem.de 15-20 larvas por folha.

Para S. Ou..6ca a utílização de umentorropatógeno, vírus de densonuc.Lose,tem
sido ut.í Jí zado,

Pulverizações aéreas utilizando-se de 10 a 25 gramas de uma.solução de
larvas doentes filtradas a razão de 15 a 50 litros de água/ha prorrovemeficie~

tes controles.
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o cxmt..rolequímico cemcarbarU a T,2 aI, 5Kgde princípio ativo FOr h~
tare t.ambem r esu.Lta em bons tratarrentos.

o co:nplexode inimigos naturais das diferentes espécies de Lírnacodfdeos
é ÍJ!lfürt.-:mtee rrost.ra urnagranàe diversidade de espécies de parasitos, predado
res e entomopatágenos.

3.4. Saga..f..a..ó.óa vai.Lda. Walker (Lepidoptera, Glyphipterigidae)

Esta espécie rros'tza umaampla distribuição geográfica, é encxmtrada em
plantaçÕ2s da Colanbia, Peru, Fquaàor, Venezuela e Brasil. Provave1.rrente nati

va da América do Sul e vivendo sobre palmeir.as silvestres do gênero Bac:tÚ6 e
AiphaneA adaptou-se ao dernê e hoje teu provocado sérios danos, principalmen-
te às plantações jovens.

A S. vai.ida: é um rninador de raizes. Os danos das larvas podemser detec~

dos pelo examedas raízes pelas galerias que forma e pela coloração rosada dos

dejetos. As paLmeiras jovens de 15 a 20 meses de idade são as que mais sofrem
como ataque devido o seu reduzido sistema raclicular. A destruição de raízes
pode chegar em até 80%, rrn.ú.taspIant.as podem.tombar como vento.

Orronitorarrento na plantação desta espécie é rea J ízado pela contagem de

danos recentes e antigos sobre as raízes. Para a am::>stragemé feito umburaro
no solo de 4.0x 40 x 50 em próxírro do tronco da planta emuma árvore por ha

O índice de controle é de 20%de raízes atacadas.

O trata:rrento é feito utilizando-se urnasolução de Endrin a O ,2%de ingre

diente ativo à base de 2 litros ap.l i cada 00 solo na base da planta num raio
de 50 em,

Os ataques de S. va.LúúL na INDUPAIMApareciam estar associados ao problema
de "Marchitez"sOl..-presiva. Os tratarrentos químicos contra a Saga..f..a..ó.óa levaram a

um controle desta doença.

3.5. RWulCll..6 eia..W Keifer (Aca.rina, Eriophyidae)

Este pequeno ácaro, que medede 60-150 mí.cras , em ataques severos tem pro
vocado perdas ao redor de 50%da produçâo, O sin:tomas típicos dos danos e
o amareleci..rrentodas folhas na parte nÉdia e basal., permanecendoo ápice da

folha verde, post.er íorrrent;e toda a folha pode se tornar alaranjada. As pícad~
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ras evoluempara manchasoleosas escuras tornando-se com o t.errpode cor Laranja

aparecendo o síntoma típioo de "Orar19"8spotting".

A inpeção das ÉD:e?.s ck ncvn:êneia é feita pela observação visual elos danos

atribui-se I10tas de ir~estação variaI1dode 0-100. O índice crítico está ao re

dor de 15. A leitura é realizada I10lal::oratário COHl auxílio de microscópio est~
reoscópí.co.

Para os tratarrentos é rea::xrendadoo enxofre empó rroIhàve.Lna dosagem de

1,3 Kg/ha. Três aplicações emintervalos de 2 semanaspennitern a recuperaçãodas

folhas em8 rreses.

3.6. Outras pragas de imp:?rtânciapara o dendê

- Ve1.oCJl.aJÚa. c.o.ó.óypho..ú:f.e..6Guérin (Colo, Chrysomelidae) larvas e adultos ali

rrentam-sede folhas.

- SpaWúe.Le.a.. :tJU./.:,W Boh. (Colo, ClLrysarelidae) larvas e adultos aliIrentaIn-

se de folhas.

-Afull.YUL6 "wmeA.aLt.6 Rosemberg(Colo, ChrysorreLí.dae) larvas e adultos sobre a

flecha e folhas jovens.

- Ce.phaloW-a.. pr. vageLi.ne.a.ta. Pie (Colo, Chrysorrelidae) larvas e adultos so

bre a flecha e folhas jovens.

- Vemowpa pr. paiLúia. Ba1y (Colo, Chrysorrelidae) larvas e adultos sobre

frutos emcachos, prefereneia1nente emplantas jovens ( 3-4 anos).

- Hi.6poi.e.pw .óub6a..óci.cLta. Pie (Colo, Chrysorrelidae) larvas e adultos a

larva é minadora das folhas.

- RhyncJw pOJULó pahnaJuurr L. (CoI., Curculionídae) a Larva é broca do tronco

e coraçâo - (transmissor da doença do anel-vermelho)

- StJuúe.g-iu.,s a.toe.U.ó L. (Colo, S::arabeídae) o adulto ataque o estipe e rreris

tema de plantas jovens.

- AutomeJU..6 Ubvúa. Cr. (Lep, , Attacidae) larva desfolhadora.

- V.útphia. gJte.ga.tul> Bouvíer (Lep, , Attacidae) larva desfolhadora.

- BttaMOW .óophoJtae L. (rep., Brassolididae) larva desfolhadora.

- CaLLgo pr. ~c.h.tL6 St. (rep., Brassolididae) larva desfolhadora.



- Op.óiphanv.. cass.ina. Felder (D2p., Brassolididae) larva desfolhadora.

- CIUt.rúa daeiaêu» Cramer (Lep., Castniidae) larva bTIXIUeiacachos e

estif'8,
.. Ac/utga oehnaeea: ~valker (Lep, , Dalceridae) larva desfolhadora

- SaLútna 6e.VeJUL6 Mabile (Lep , , Hesperii.dae) larva desfolhadora

- Me.gai.opyge. al.bicoLf!"L6 Walker (Iep., ~egalopygidae) larva desfolhado

ra.

- Meóolli.a pu.6i.ila. Stoll (Lep, , Megalopygidae)larva desfolhadora.

- NOJLape. pr. c.a.meJ..a. (Lep., Megalopyg-'---.dae)larva desfolhadora.

- He.turU.YWdeóúL6u1..6a Dognin (Lep., Noctuidae) larva sobre a flecha

- Pe1.eopoda aJtC1tl1e.il.a Busck (Lep., Oecophoridae) larva desfolhadora

- St.JuL;thoc.eLL6 J.Je..nú.o;f:.aJr..f.,aMeyrick (Lep., Oecophoridae) larva sobre as

folhas

- Oi.ke.t.i.c.u.6 FWtblfi Guilding (Lep., Psychí.dae) larva desfolhadora

- Su.6et.u.la cLúnúnúaW Walker (Lep., PyraJ idae) larva ataca raízes ad
ventíceas

- An;tae.co:tJU..c.ha.sp. (Lep., Stenonúdae)larva desfolhadora

- Tiqu.adJut c.btcwndata Zeller (Lep., Tínaeidae) larva sobre a flecha

- Af;ta c.a.plut.tot.u L. (Hym.,Fonnicidae) adulto ataca as folhas

- Mp..úüot.u.6 desrnucron. Sign (Ram.I Diaspídidae) larva e adulto sobre
frutos e folhas

?-.ie..ú.te.c.a.vú..uIn J.JuveJtai. EInpell. (Han.., Lecaníídae) Larva e adulto sobre
raízes

- Te.tJc.anycJUL.6 me.úc.anM MeGregos (Acarína, larva e adulto sobre as

folhas Tetranychidae)
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MEYNADIER, G.; Af'1ARGIER, A. & GFNIY, ph. Unevirose de type densonucléose chez

le lépidoptere Sibine. nlL6c.a. Stoll. Oléagineux, 32 (8-9) :357-361, 1977.

4. PlãIltas útejs aos íniil"Ltgosnaturais

Diversas plill1tas podemser úteis dentro de umesquemade controle íntegr~

do. Muitas destas contem.emsuas folhas nectãrios que proveemde a.Limencospara

adultos de diversos inimigos naturais, principalmente paras i tos que ocorrem na

plantação. Na INDUPAIMA algumasespécies são plantadas ao lado das estradas p~

ra este fim.

As seguintes espécies estão ídentificadas comoúteis para insetos benéfi

cos:

A - Solanaceae

1. So.f..an.um ~ iuum Vahl.

2. So.f..a.num ~onnum S.W.

3. So.f..a.rwm 9 ernútaX.um Vahl.

4. So.f..a.n.um rU.g lW.m L.

B - 1-1alvaceae

l. Uf1.e.na.. .6i.nv~ L.

2. Uf1.e.na.. :ttU.hJb~ Vell

c .....Verbenaceae

l. Hypfu pe.c.:ti.rza..e..L (L.) Poit

2. S:ta.c.hlj - ~pháa. caqennens-u. (L.l. Richi) Vahl.

3. PlLiva. .e..a.pp~ (L.) Pe.rs.

4 • La..J:U:a.na.c.amaJut L.

5. La.nta.na. c.a.ne..6c.e.n6 H.B.K.

D - Tiliaceae
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E - Ccrrp:>sitae

i. VvuwYÚa. sp,

5. "t·jarchitez sorores í va".
Esta enfennidade foi pela primeira vez cons+at.ada na Co.Iôrobí.aem 1963 na

Plantação de Risaralda (2.500 ha) e foi tota1Jnente destruída em 15 anos.

Em plantações na Colcmhí.a, Equador e Peru +ambemregistrou-se sua ocor

rência.

o agente causal da doença é umprotozoário do genero Phy.tomoYUJ.J.> a sua

- sintornatologia é bemcaracterística. As foThas inicialmente rrostram umsecarren

to à partir da ponta dos folíolos de coloração marromnas folhas baixas, pos~
riornente se estende por toda a planta.

Na ll'IDUPAIMA.o problema se evidenciou em 1972 onde as áreas de ocorrêncí,e
eram próximas à bosques, Saga1.a.6.óa vai.i.da umIepidoptero mínados de raizes en

contrava-se associado, atacando estas áreas e suspeitou-se logicamente, que es

ta especí.e teria umarelação coma enfennídade, O controle realizado em En
drin ( 2 litros de umasolução à 1%) resultou emumadírrúnuição bastante s.í.qní,

ficativa na ocorrência da doença. Este método é hoje utilizado emdiversas pl~
taçães comêxito para o controle de marchitez.

Pesquisas realizadas emdiversas plantaçÕes da Cblôrnbia,Equador e Peru
tem-se preocupado cemo agente transmissor da marchítez. MacJWpig.wm ~e.
F. (Bem.,pentatonidae) e várias especí.es de Linciu. são suspeitas corrovetores.

Porém, até agora não se pode afirmar experímen:talmenteque esta espécie sao

transmissoras, apesar de estarem associadas.
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33(5) :209-217, 1978.

OOLIEI'I M.; IDPEZ,G.i GENTY,Ph. & DZIOO,J .L. Recherches actuclles de 1'
LR.H.O. sur les dépérissernents du coc:>tíer et du palmier à huile en
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01éaginellX, 36(12):585-94,1981.

J1)PEZ,G.; GEI:J.I'Y,Ph , & .OilAGNIER,-M. Control preventivo de Ia "Marchitez sor
presiva" deL Eto.w gLÚne.e.I'Ló,w en ArrÉricaLatina. Oléagineux, 30(6) :243 -

250, 1975.

N - lliSTTIUIO CDlll-IDIANJAGROPEUlÁRIo(ICA)

Contatos: Dra. Jnqeborq Z. de Polania (Coordenadorado Programa de Ento

rrologia)
Dr. Orlando Jiménez (Pesquisador-Entorrologia CRI-LaLí.ber-cad)

Dr. Fabio Alberto calvo (pesquisador- Nutrição Mineral - Pro

gramaoleaginosas perenes CRI - La Libertad)

Dr. Eria J. owbn (Chefe de seção de Investigação e Trarl.sferê,!2
cia - CRI- La Libertad)

A - Programade pesquisa comdendê

o programa.de pesquisa do ICAemoleaginosas perenes cx>nstitui-se dos
seguintes projetos:

Área de Solos

1. Fertilização da palma africana

Área de Fitoffi:ühorarnento

2. Avaliação e seleção de materiais genétÍCX>snacionais e introduzidos de pa.!

maafricana, Dura, Tenera e Pisífera.

3. Avaliação e seleção de materiais genêticx>s nacionais e .ínt.roduz.ídosde pal

manoU e de seus híbridos interespecÍfÍCX>s compalma africana.

•
<

4. Estudo do canportarnento de materiais genéticos de palma africana e dos

seus hÍbridos interespecíficx>s de noli por palma africana nas diferentes r~
giões de palma no país .

5. Produção de serrentes melhoradas de palma africana.

Área de Fisiologia Vegetal

6. Estudo dos fatores que interferem na frutificação dos cachos da palma afri
cana e de híbridos noLí.,
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I
7. Efeito da d~~idade de plantio, poda e vários sistemas de renovação de plill~

taçães irr~rCYJutivassobre o crescimento e produção.- . I ~
I _

8. Manejode ervas daninhas emdiferentes meios eoologioos.

Área de EntOTIologia

i9. Estudo das relações entre sugadores de folhas (Le.ptopha/l/.>a., M-é..ndu.ó CJW.du.6 ,

Re;tJta.CJUL.6, Afídeos, PeJLé,..w, etc ... ) e problemas fitopatológicos empalma,

10. Controle microbiológico, biológico e eul tural de mastigadores da folhagemda
palma.

11. Estudo sobre a mardiÍtez causada por protozoários da família Tripanosomat!

dae.

12. Estudos básicos de pré-lil::eração na ColÔInLiado polinizador

k.ameJlwúC1L6 Faust.

Ua.eÁ.dob~

Área de Fitopatologia

13. Manejodas prodridões da flechaj coração na palma

14. Identificação do agente causal da rnarchítez sorpresiva de RISARAIDA.

15. Reconhecimento,etiologia e perdas causadas por fungos.

Área de Recursos de Águae Solo

16. Requerimentosde irrigação e manejo de água empalma.

•.
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B - Introdução do E1..a.{'.idobiJL~ !W)/l(:,'w..vu.Cu.6 na Colômbia

No ICAvistarros a estação experimental La Liliertad localizada 110 rm.micí

pio de Villavicenc·o.

( IS~L\ . Lírií.zad r:o' , b'Em maio deste anop Iel\. .ímpor tou o Inseto po , or U-A.e,.wo '{LLó

k.mneJw.rU.C1LJ.J da ~..alásia fi está em quarentena nesta Estação.
"-

Estudos básicos de pre-Lí.ber'açâoestão sendo realizados, os seguintes

experirrentos estão emcondução:

a) Criação rnassal do E .!uulleJw.rr.ic.u.6

Objetivo: multiplicação do polinizador

b) Possíveis hospedeiros de E. fw.me)l.urU.CLL6

Objetivo: Determinar se o polinizador causa danos a plantas de Im

pozt.áncf.aeconômica110 país.

c) Avaliação da eficiência de polinizadores nativos

Objetivo: Avaliar a eficiência de polinizadores nativos em
africana e 110 hibrido interespecífíco (Ox G).

palma

d) ~tiç~o \ l' r

Objetivo: Estudar a competição compolinízadores nativos.

e) Influência dos inseticidas sobre os polinízadores

Objetivo: Avaliar o efeito de aplicações de insetícidas sobre os ~

linizadores.

G - Criação massal e estudos sobre pré-líberação do E. k.ameJu.1.Yl.ic1L6 na Colômbia
. .

A criação massal do E. k.ame/r.urU.CLL6 é realizada emurnasala especial com
ante-câmara para impedir a fuga de insetos.

Ométodode criação utilizado é bastante simples e consiste de utilizar
•

inflorescências masculinas coletadas no campo, emantese completa, para ovi
pos.í.çâoe alimentação de adultos do Curculiol1Ídeopolinizador.
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Nas gaiolas de criação sao colocadas 250 casais sobre as inflorescências por
umperíodo de 2 dias de éxpos í.çâo , e estes ut í.Lí.zadosem uma.nova gaiola. Após

9-12 dias ocorre a emergência da progênie. Estes insetos são utilizados para os

estudos de pré--liberação.

Estudos sobre especificidade sao feitos 1'13 sala de criação. As seguintes pLan
tas estão em avaliação: Palmeiras - ACJwc.olJú..a. spp., M,t'Wc.M..il.Un sp., GuJJ.e.lma
sp., Canuot« sp , , Pyne..vwgiyplú.-ó sp., Sc.he.e1.a. bu:tlfr..ac.e..a (Mutis) Karst, Ma.u.JvU,ta

sp. e A;t;t.a.le..a VULC-<-ne..tLaKarst. Outras Plantas - GMdyp.wm W..óu:twn L., Song{wm
vulgane.., GtIjUI1e.. max (L.) Merrill, Se...óamum -<-VLCÜC.WI1L., Phaõe..ohw vu.iga..tU..ó L. ,
P-ÚnP-<-I1e..iia avu.l.lum L., Lyc.opeJL.6-<-c.um e...óc.u.ie..rU:umMill., V~ v-<-ni6e..tLa L. ,

Anonáceas, passifloraceas e Gramíneas.

o experimento é realizado utilizando-se globos de vidro comtela na laterais
onde são colocadas flores da planta em teste e 20 casais do E. Rame..fLUn<-c.u6 com

5 repetições e testemJnha cominflorescência de dendê. são observadas a ovipos~
çâo , comport.aroentoalimentar e a rrortalidade dos insetos.

As avaliações são feitas sobre a probabilidade média de vida e a duração me

dia de sobrevivência.

Os ensaios de competição comas espécies nativas estão em início e serao tes
tados umnúmerovariável de casais de E. k.ame..fLUlÚc.u6 x Espécies nativas.

Até final de 1984 estes estudos provaveLmenteestarão concluídos

da, combase nos resultados obtidos, o lCA iniciará a liberação do
k.ame..fLUn<-c.u6 na plantação de dendê do país.

e em sequí.

a'túdob~
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pos.íble introducción a Co.lômbí.a , lCA, Bogotá. (milneografado)13p. 1984.

POLANIA,LZ.; J1MÉf:\JEZ., O.; JIMÉNEz, O.D.; N.N.; IDNDQ~O,M. &

Estudios básicos pré-líberación emColômbiadel IX>linizador
k.a.rneJUlMC.U..ó Faust. - Projeto de Pesquisa lCA - (rnímeografado).

CASTRO, L.A
Uaúdob~

17p. 1984.
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V'- FEDERAÇÃONACICNALDECULTIVAOORESDEPA.Il-1AA..~C'..lll"lA (FEDEPAIMA)- ColÔmbia

Contatos: Dr. Juan Carlos Giraldo Saavedra (J,ssistente Geral)

Dra. Vera Astrid MJndragonL. (EntoITologísta - FEDEPAIMA)

A FEDEPAINAé urnaa.ssociação de dendo.í.c-iltur'a da Colô:nbia e atualIrente es

tá preocupada comproblanas de formação de cachos nas plantações de seus asso

ci.ados. Para estudar o problema vemrealizando pesquísas sobre insetos poliníza-
dores para dar suporte à introdução do E. k.ameJW..vU.c..u..6 no país.

1 - Estudos sobre tx>linízação entoITÓfila do dendê em realização

A FEDEPAIMAestá investigando a compos.í.çâo, imp::>rtâncíae papel dos insetos
- po.l.í.ní.zadoresnas diferentes regiões de produção de dend.êna Colômbia.

Os objetivos principais são de efetuar umcenso sobre os insetos nativos as
saciados comLnfIor-escenoí.as masculinas de palma africana (E.gtúne.e..u-L6) palrna

amerí.cana (E. a.tú6vr.a.) e híbridos ( O x G), estudar sua flutuação populacional

flores femininas e a fonnação dos cachos.

Os resultados da pesquisa rrostraram que os principais insetos. poLínãzadores
são o My.ó;tJwP.6c..a.ót.o.Jrl.-6c..e.YV!>-L6e o Eta.e.l.dab..i..u..6.óu.bv~. A proporção relativa

destas espécies nas diferentes zonas geográficas da Colômbia são variáveis
Norte (3:1), Central (28:1), Oriental (l:D) e Ocidental (4:l)-(M.c..a.ót:a.tU..óc..e.nw:
E • .óu.bv,,(fta;tw., ) •

A formaçâo dos cachos nestas zonas apresentaram dados de porcentagem

de taxa de fecundação variáveis: NOrte (72,21), Central (45,5), Oriental

e Ocidental (58,42). Diferentes idades de cultivo tambémsão avaliados.

nirlía

(76,44)

O minero de insetos polinizadores nas ínflorescêncías apresentaram grande va

riação dentro das plantaçÕeS e de maneira geral nos cultivos de maior idade a po
pulação de insetos é maior. E as duas espécies principais apresentam padrões de

cx::>.rop::>rtamentodiferente o M.c..a.ótaJú.6c..e.nwtem hábito crepuscular enquanto que o
E..óu.bv,,(fta;tw.,rrostra maior atividade durante as horas de maior intensidade de

luz e tenperaturas elevadas e visita a ínflorescência femínina de maneira conti-

nua durante o dia.

De urnamaneira geral encontrou-se que as rrelhores taxas de fecundação estão

relacionadas cemuma.maior populaçâo de insetos polinízadores.

Estes estudos realizados pela FEDEPAIMArrostraram, pelas anáJi.ses de poLíní,

zação efetuadas, que as zonas central e ocidental da Colômbia apresentaram as
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maí,s baixas taxas de fecundaçâo e sugerem r'ea.Lí.zama introdução do Eta..údob-ÚLó

fw.me/UlIÚCU-6 COITO uma forma-de aurent.ar estas taxas para se cxmseguir t1IIa maí.or

produtividade nestas regiões.

REFERÉNCIA.:

MONDRACl)Nr L.V.A. Censo de entorrofauna nativa asociada con inflorescencias nas
culinas y ferneninas y, ana.Lí.s.í.sde po.Lí.ní.zac.ione.llpalma africana (Eta.w

gW1e..e..n6-Ú Jacq.) palma amer'Lcana (Ua.eJ.Ã mmn.oc.oc.c.a) y el híbrido interes

pecifico (E.gLÚn.e.e.n6-L6 x E.mel..a.noc.oc.c.a.) en Colombia. FEDEPALMA,Bogotá

(MiIreografado). 25pp. I 1984.

VI - PAIMERASDE[, ECUAOOR - Shushuf.í.ndf,

Contatos: Dr. Salorron Gutt (Diretor das plantações de Shushufindi e Qu:Ln!
-;::::

de)

Dr. Agostin Uribe (Gerente Geral)

Dr. M. Ollagnier (Diretor de pesquisa - IRHO)

Dr. Ph, Genty (Divisão de Pesquisa - INDUPAIMA)

Dr. Bernard Perthuis (Errtorro.Ioq.í.st.a- IRRO)

Dr. Jean François Julia (Entorm'loq'i.stia- IRHO)

Dr. Andre Berthond (Diretor da plantação) IRHO

Dr. Eric Merland (Olefe Seção Fitossanidade da plantação) IRHO

Dr. Alan Latouche (Fitossanidade) IRRO

Dr. Marco Altamirano (Assist. plantação - Entorrologia)

Dr. Ame Nygaard Rasmussen (Assessora de Agroindustrias Ltda)

Esta plantação possuí, cerca 3.500 hectares e esta localizada no rmmicípio

de Shushufindi. Várias enfermidades caro a Podridão do coração e da flecha
. .

Anel-venreTho, 1-A..anchasanulares e Marchitez, além de ínÚmeras pragas tem sido
problerra nas áreas de plantio.
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1. Estudos sobre doenças

1.1. Pcdridão do coraçao

Esta enferrní.dade é umdos pr.ínc.ípaí.s objetos de pesquisa do IRHOna plan

tação. Arrortalidade de plantas pela doença tem alcançado valores elevados
Os pl.antíos de 1978 já se encontra com12,85%de rrortalidade de p.Iant.as e o

de 1977com17,5%, e os cultivos mais jovens da Fase I - plantios 79~0 com

2,75%e os da Fase 11 - plantio 81 com1,15%.

Para a pcdrLdâo do coracâo não existe atualmente umrrétodo de controle .

Diversos experirrEntos empregando-seprodutos químicos foram realizados semse
ter resultados positivos. O agente causal da doença ainda é desconhecido e vá

rios pesquisadores tentaram solucionar a questão. Bactérias, fungos, vírus

micoplasmaI nema.tóidesI etc., foram pesquisados comosuspeitos, porém nada

pode ser evidênciado.

A sintornatologia externa da doença rrostra umarrarelecirrento das folhas

apí.caís próximas à flecha, e pode ocorrer bloqueio (redução do cr'esc.irnerrtodas

folhas novas) emalguns casos. Os cachos geralmente estão podres, porém nao
há podridão das raízes. Internamente existe umapodridão da região rreristerná-

tica.

Suspeita-se que insetos sejam vetores da podridão do coracao , O Dr. Per

thuis vemdesenvolvendo estudos de identificação das espécies suspeitas. Mais

de 500 espécies de aornápteros já foram ooletados e aproximadarrente200 sobre
palrreiras I porémpoucas espécies completamseu ciclo sobre o dendê, cerca de
10. Estas são das famílias Delphacidae, DerbidaeI Ceroopidae, Jassidae
Manbracidaee outras.

Os ensaios de transmissão sao realizados emgrandes gaiolas de campo

onde adultos das espécies suspeitas são colocados sobre plantas de viveiropor
umdeterminado período de exposa.çaoe posterionnente p.Iant.adasemáreas da

PAIMJRIENTEpara observação.
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1.2. ManchasAnulares e outras doenças

As manchasanulares ocorreram cem maior freqüência no início da plan~
çao. Esta doença está associada às gramíneas COiTO o Panic.wn max-Di1wn. A elimi

nação destas pode reduzir a sua incidência. Os sintomas externos são pequenas

manchasna flecha e folhas, ocorre secamentode flecha e rrorte da planta. Os
cachos não apresentam POdridãoe as raízes são aparentemente normais, porem
rrostramumapodrIdâo na ponta. Suspeita-se tambémque a transmissão da doença
esteja associada a insetos. Sua ocorrêncu;. é emplantios jovens (2-3 anos ôe ida
de). -

Amarchitez tem sido objeto de pesquisa quanto à seu vetor. Um experí.

rrento sobre a possível associação de percevejos do gênero L,cI1C1L6 corroa doença

está se realizando'. Porém, até agora não se conseguiu dem::mstrarque os per'ce

vejos são os vetores I mesrroquando Insetos provenientes de plantas doentes fo

ram passados para plantas sadias emgaiolas.

Anel-verrrelho e Podridão de Flecha são outras doenças que existem na

plantação, mas sua ocorrência tem sido pequena.

2. Pragas

Cerca de 36 espécies de insetos pragas já foram constatados emShushufin

di.

Dentre as espécies de pragas que já ocorreram emfortes surtos destaca -
se a Br...M-60W -6ophafta.e L. e B. cv.d.yfUl.. Gad. (Lepídoptera, Brassolididae) que

provocou fortes desfolhaçães na plantação. O ataque maís forte foi em 1983 em

cultivos de palmas jovens da fase I - (plantios 79-80), em1984 os at.aques fo

ram na fase TI (plantios 81).

Seus danos são bastante severos e umaplanta pode ser desfolhada em po~
cos dias. Cada larva pode consumir cerca de 600 m2 de folha. Pode se encon

trar até 40 ninhos de larvas por palmeira e cada ninho podia conter de 200-
300 .índí.víduos,

Orrétodo de controle utilizado é a coleta e destruição de ninhos.

Para isso forma-se umapara localizar as áreas de focos e determinar as
areas comataque fortes ou leves e destruição sístemáticas destes.
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Muitas vezes os ní.nhos sao encontrados sobre os cachos e empregou-se

o controle químico comLannate (0,5 g/l). 1 litro por niTh~.

A coleta de post.uras para controle tambémfoi realizada. cada postu

ra pode conter em média 250 ovos e fOde ser localizada :-''Jbreas bases das
folhas (ráquis), tronco (próximo ao 5010), nos cachos, nos folÍolos e nas

flechas, checou-se a encontrar 80 posturas por palmeira. O parasito
Te1.e.nomti.6 sp. (Hym., Scelionidae) foi constatado erncerca de 3% das pos tu -

raso

outras espécies de pragas que apresentaram ataques significativos:

Meóoch.'t puc<Ua. (170 ha)

Oik.etiC1L6 IUAby-i.. (80 ha)

No~pe. ~gino~e.Á..ha(12 ha}
Euplto.ót~YLa.. e.1.a..e..ó e.a (17 ha)

StJw;tho cef..M .6 e.mÁ..O;t:aJr./.)a (77 ha)

vários LirnacodfdeoscorroSibine. ne..óe.a.., TalAJna, Nata..d.a e espécies de

Euc1..e.a..são frequentes na plantação, porém até agora os ataques não foram im

portantes. O controle é realizado como tratarrento químico dos focos.

VII - PAUDRIENl'ES.A. - Coca (S<XFINCD)

Contatos: Dr. Maurice Rossin (Gerente Geral)
Dr. Clande Bacha.Ià (Gerente Técnico)

Dr. Geraldo Valverde ( Gerente Geral - OLEAGThIOSAS.A.)

Nesta plantação acompanharrosurnaMissão do Dr. Ollagnier, Dr. Genty e
Dr. Perthuis.

Possui cerca de 5.000 ha e o início dos plantios foi em1981. Os pr~
cipais problemas fitossanitários são comdoenças corroa Podridão do coração I

marchite~e podridão de flecha.

O plantio 1981 já se encontra comaproximadamente3% de rrortalidade de
vido à POdridãodo coração (PC).

Visitarros exper.írrentoque estã emconduçãopelo Dr. Perthuis sobre a
determinação de insetos vetares da PC.
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As plantas de viveiro expostas à haropteros suspeitos na plantação de

PalIreras deL equador em.Shushufindi são plantadas emdensidade dupla e a

área mantida no limpo cemherbicidas e aplicados inseticidas (Acephate e
Ambush)a cada 15 dias para t.ent.ar não permítí r que outros .iriaet.os da planta

ção venhama transmitir PC. ]'I..s plantas são observadas quanto ao aparecírrento

da doença emrelação às diferentes espécies de cigarrinhas eiTlestudo.

VIII - PAIMERASDE IDS A..""illES - Quininde

Contatos: Dr. Salaron Gutt (Diretor das plantações de Shushufindi e
Quininde)

Dr. DiegoGardona (Gerente Geral)

Dr. Virgilío Corral (Diretor de plantação) - Agronomia

Dr. MarceloDelgado (Chefe seção fitossanidade)

Acanpanhanosmissão de ví.sí.t.a do Dr. Ollagnier e Dr. Genty.

Visitanos ensaio de nutrição emviveiro (fontes de Mg x Irrigação) e

plantios comerciais 1978-80.
Observarros2 plantas doentes comsíntcmas externos aparentes de anel-

verme.lhoemRio Blanco e internamente as plantas rros+raramlIDl anel semelhante

ao provocadopor nernatõides, porémo exameemlaboratório não revelou a pr~

sença destes.

As manchasanulares foram umadoença ímportante no inicio desta pl~

tação emplantios de 2 a 3 anos e estavam relaciona CXJITl presença de ervas
dani· -r . ~:, -uve urnarrortalídade de 18%. Marchítez tambémocorreu e foi con

trolada COIIl Endrín.

Diversas pragas desfolhadoras cerroLima.cod.ídeos,Op.6ipha.ne-ó, &uu.6oW,

S.:tJw.;tho~, Ante.otJúc.ha., St.e.n.oma..,Saga..ta.Ma. etc. e outras corroAtultn.o.6 e

S.tI!..a.te.gM tem sido ímportantes.

Atualmente St.enora. apresenta umaárea de 270 ha de ataques fortes que
está sendo controlada por tratarrentos aéreos.

Um gafanhoto Copioc..vw.. .6pe.C1LfaJr.i..6Gerstaecker (Ort., Acrididae)

cou fortes ataques anteriormente emcerca de 40 ha da plantação. Este
foi controlado com.o inseticida Birlane em.pulverização aerea ,

prov~
surto
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Estudos sobre ro1inização ent.arófila estão emrealização nos diferentes

cultivos desta plantação ..

MU-6tfWpó he..tvwc.eM. Sharp (Colo, Nitidulíclae) é o principal agente pol~
rií.zador, O Ef'({C'dtqbi.u.s 6ubv~ aínda não está presente, porem em árc.. dél

companh.í.a na Fazenda Cole, Rio Blanco, já se encontra sobre o dendê em popuIa

çoes pequenas.

As pesquisas t.emrrosurado que o M. hÚeJt..o c.etLa, diferentemente do M.
c.O-6:taJ-vL6 c.eJu..Ló em San A1.b2rto, CoIombí.a, apresenta urnamaior atividade e a

fonnação dos cachos ê de excelente qualidade. Et 1984, de janeiro a agosto em
plantío de 74 a taxa de fecundação foi emmédía 70% e emplantios 76-77 de

62%.

IX - OONSIDERAÇÕES GERAIS

As doenças do dendê corroa Podridão do Coração, Marchítez sorpresíva
. .

Manchasanulares, AneI-verrneTho,Podridão de Flecha assumemgrande iTIlportâncía

nas diferentes plantaçÕes que tiverros a orortunídade de visitar. Algumas des
tas, princ:i.paJ..mentea PC, Marchitez e Manchasanulares não se pôde detennínar

ainda, o agente causal e o seu vetor. Exemplos, de plantaçÕeS corroa de Rísaral

da na Colombiaque teve 2.500 hectares dissimados pela Marchitez nos sugerem

que a ENBRAPAdeva se preocupar eminvestigar maís íntesi varnenteo problema de

doenças. Exemplosgraves já terros no Brasil corroé o caso do anel-venreTho na
Bahía (OPJl.IMA)e mais recentemente o aparecilrento de FU-6WWJú.illJ1 emBelém na
DENPAS..Z\.e de Marchitez na Bahia.

Seria extrerna:rrenteútil que umFitopatologísta da EMBFAPA,coma colabora
câo do IRRO,visitasse estas e outras plarrt.açôes que ou já tiveram problemas

comdoenças.

Comparandoa formação de cachos de plantações do Brasil corroas da DENPASA
que apresenta taxas de fecundaçÕeSdeficientes comas da Costa Rica,em plantios
adultos, onde o My.ó:tJwpó c.0I.J:ta.JzMc.e.YL6..Ló é o principal po.Lí.ní.zadore os do Equ~

dor cujo agente po.Lírrí.zadoremQuiníde (Pal.rrerasde los Andes) é o MCj.6Vtop.6

he;teJt..o c.eJt...a e possuemurnaformação de cachos de boa qualidade nos sugeremque a

introdução no Brasil destas espécies poderá meThorara taxas de fecundação de

nossas plantações e oonsequentemente aumentar as qualidades de óleo produzida.
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OUtras espécies caro o Un.eido b-ÚL6 (wmVWYÚC1L6 pode ser Lnt.roóuz í.do

da Colômbia, através de cont.atos como lCA, ou da África, cema colal:oraçÊO
do lRHO,juntamente cemE. p.e.agiatLl.ll, E. .6-i.ng~ e outras espécies que

p.Jent.ll,~" ent.e pcder í amser interessantes. O nosso objetivo será de pr~

rar reoJITi:X>ra fauna natural polínizadora do dendê. Evidentemente estas

espécies deverão ser int:roduzídas, estudando-se sua adaptação relativa nas

diferentes regiões do Brasil e a rrelhoria obtida na fonnação dos cachos.

A tecnolog-ia empregadapelas plantações que possuemorientação téc

nica do IRRO para o monítoramentoe controle de pragas e doenças (organ~
zação f'Ltoasení.câr.í.aj tEmrrostrado bons resultados e deve ser adotada para

recomendaçãoàs r~ssas plantações cx:rnerciaís.


