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RESUMOS



AVALIAÇÃO PRELIMINAR SOBRE A AÇÃO DE FUNGICIDAS APLICADAS EM OVOS DE
Erinnyis ello (L.) (LEPIDOPTERA: SPHINGIDAE) EM LABORATÕRIO.I

Freire, A.J.P.2; Pereira, J.C.R.3 & Santos, A.F. dos3

Erinnyis ello (Lepidoptera: Sphingidae), vulgarmente conhecido como
mandarovã, ao lado das doenças foliares PHYTOPHTORA spp. ("requeima") e
MICROCYCLUS ULEI ("mal das folhas") constituem serios problemas no deseE.
volvimento da heveicultura no Sul da Bahia. Nesse contexto, o estudo das
inter-relações entre doenças e praga e seus metodos e agentes de contro-
le devem ser perseguidos e melhor compreendidos, uma vez que estão inti-
mamente relacionados.

Em laboratório, partindo-se de 197 ovos de E. ello ovipositados em
gaiola de campo (3,05m de comprimento por 2,08m de largura e 1,5Om de aI
tura) no mesmo dia, foi realizado um teste preliminar para avaliar a
ação ovicida de dois fungicidas comumente utilizados no controle de
doenças na região: triforine a 1,5ml p.c./l e benomil a 0,6ml p.c./l, es
te último veiculado no adjuvante TWEEN 80 O, 1%. Com o objetivo de avaliar
a ação deste adjuvante, o mesmo foi incluído como um tratamento adicional
na mesma concentração. Todos os tratamentos foram aplicados com pulveriz~
dor de jardim, isolando-se 50 ovos para cada um, divididos em 5 placas de
petri com 10 ovos cada.

Quatro dias apos as primeiras eclosões, a mortalidade das lagartas
que haviam nascido foi de 100%, embora fossem alimentadas. Em todos os
tratamentos, com exceção da testemunha, no mínimo 50% dos ovos apresenta-
ram os embriões das lagartas secos em seu interior. Parece ter havido,
alem de uma ação ovicida uma ação lagarticida dos produtos testados.
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