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EFEITO DA INFESTACAo I'ELOCORGULHO(Sitophilus .lI> E TRACA(Sitotroga
cereal.eZZa) SOBREA CJ.!lM1NACAODE SEMENTESDE MILHO

JAMILTONPEREIRADOS,sANTosl', JOAo OlHAS CAReIA KAI~' • lVANClJJil-'

o ataque de i.llsetos, com gorgulhos • traças, cens t í er e um do.
fatcores que concorrem ?ara o decréscimo de' qualidade em sementes' de mi-
lho. Acredita-se que una semente carunchada não germina, ou, se germi-
nar. I'Oderã originar UlM planta improdutiva. O ciclo biológico destes
insecoa pode se ccmpl ecaz em 30-35 dias, poréu não se conhece o t empo
gaato para eles destruirem o I'Oder germinativo das sementes. Po~anto,
este trabalho foi condv.z idc objetivando conhecer o efeito da pt e senca ,
DO interior da sement~. do gorgulho e da traça nas fases de ovo até a e
mer~;ncia do adulto. T~stes de germinação foram feitos em 4 repetições
tendo-se os gorgulhos no interior da semente nas idades: de (O - 4),
(5 - 10l, (11 - 16), (.7 - 22), (23 - 28), (29 - 34), (35 - 40) e (41-
46) dias. Foi observado que o, efeito prejudicial Ó~ infestação fei tan-
to maior quanto maior a idade do inseto no interior da semente. r.m rela
ção à testemunha não inf es t ada Com 95% de germinação, a presença do gor
gulho na fase de ovo (O - 4 dias) reduziu a germinação em 13%, larvas
de h' instar (5 - '10 dias) em 23%, 29 ínstar (11 - 16 dias) em 3()%. 39
instar (17 - 22 dias) em 32%. pré-pupa/pupa (23 - 28 dias) em 60t, pu-
pa/adulto (29 - 34 dias) em 70%, pupa/adulto (35 - 40 e 41. - "bdias) em
94% e 93%. Com relação ã traça foi observado que romente & partir de 24
dias de idade no í nr.cr ior da semente é que a inrestação reduziu ügnifi
cativamente a germinaçi.o da semente. Na fase de larva 39/49 ínstar (25=
30 di~) a redução foi de 43%, pupa (31 - 36 dias) de 45%, pupr./adulto
(37 - 42 dias) de 50% ~ pupa/adulto (42 - 48 dia.) de 63%.
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