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lliojanini@yahoo.com.br Universidade Estadual Paulista, Unespl Campus de IJaboticabal, SP.) , Arlindoear 
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lentre 

as pragas que atacam a cultura do amendoim, destanca-se como a mais importante no Brasil 0'ipes 
Enneothrips flavens Moulton, 1941 -(Thysanoptera: Thripidae). Assim, este trabalho foi realizado

om 0 objetivo de verificar fontes de resistencia em oito acessos de seis especies silvestres e lima cultivare 
amendoim a essa praga. 0 trabalho foi realizado no laborat6rio de Resistencia de Plantas a Insetos do.epartamento 

de Fitossanidade na Faculdade de Cien~ias Agranas e Veterinanas da Universidade
,stadual Paulista (UNESP) -Jaboticabal-SP, onde utilizaram plantas com 40 dias de idade. Estas foramolocadas 

para germinar em casa de vegetayao e quando atingiram 15 cm de altura foram transferidas aoampo, 
sendo cada planta coberta com gaiolas envoltas por "voile". Destas plantas coletou-se foliolosinda 

fechados de ramos secundarios, dog quais foram conduzidos ao laborat6rios. No teste com chancee 
escolha foram avaliados a atratividade e consumo, onde os foliolos dog gen6tipos foram dispostos emlaca 

de Petri com papel filtro umedecido ao fundo, liberando-se tres tripes adultos por foliolos, repetidos~is 
vezes. No teste semchance de escolha os foliolos foram colocados em placa de PetriIdividualmente, 

liberando-se dois tripes adultos por placa, repetidos por dez vezes. Em ambos os teste
Jram avaliados 0 numero de tripes em cada foliolo a 15, 30 minutos 1, 2, 6, 12, 15, 20 e 24 horas. Emacta 

foliolo deu-se lima nota de sintoma de dano com auxilio de urn estereosc6pio. Foi medido tambem area 
foliar com auxilio de ~m medidor marca Li-cor. Pelos dados obtidos pode-se concluir que, os acessos

r 7639 e V 9912 (especie silvestre Arachis kuhlmannii) obtiveram mellor atrayao e consumo, mostrando-

~ resistentes ao tripes nos dois testes. Enquanto que 0 cultivar IAC Runner 886 e os acessos KG 300974. 
magna), WI 1291(A. krapovickasii), e V6325 (A. helodes) foram mais atraidos e consumidos nos dois:stes, 

portanto suscetiveis a praga.


