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Dentre as pragas que atacam a seringueira no Estado do Ama
zonas, a Erinnyis ello L. (Lep í.do pt.era - Sphingidae) e a mais
importante, considerando os vulto:.::os(',anoscausados às pIa,!!
tas, principalmente em videiro.

Com o objetivo de estimar os preju!zos provocados pelo ata
que da praga, foi re~lizado o presente trabalho, utilizando-se
infestação artificial em diferentes níveis (00, 04, 08, 16 Ia!
vas/lO plantas prot egLdas em gaiolas) em uma âree de um hectare.
Os riiveis deinfestação constituíram os tratamentos, que foram
dispostos em delineamento de blocos ao acaso, com cinco repeti.
ções. As gaiolas foram confeccionadas de madeira e tela de n1.
10n, medindo 2,Om x 1,5m x' 2,5m. As infest~ções-foraD feitas em
plantas de tris meses de idade. Tris meses ap5s ~infestaçio,
procedeu-se ã enxertia (verde) nas plantas com diâmetro igual
ou superior a 1,20cm, para avaliar o indice de aproveitamento
das plantas infestadas e não infestade~.

Não se constatou, imediatamente antes da infestaçio,difere.!!
ça significativa no diâmetro das plantas entee ,Gs:~difen~u§as
tratamentos.

Ap5s a infestação, os resultados revelaram que não houve di
ferenças significativas nos danos causados pelas larvas nos di
ferentes níveis de infestação, ã exceção de 16 larvas/lO pIa.!!
tas, que diferiu significativamente em relação à testemunha.

:l2Ao nível de 16 larvas/~O plentas, »~% das plantas não aI
cançaram condição de enxertia, em relação ã testemunha, dado
significativo a 0,05 de probabilidade. Aos níveis de 4 a 8 lar
vas/lO plantas, essa relação não apr sentou diferença signif.!.

~ } .cativa, sendo de 8,7% o ~ndice d aprove~tamento.
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