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Efeito de diferentes práticas agrícolas no controle da pérola-da-terra
Eurhizococcus brasiliensis (Hempel in Wille) (Homoptera: Margarodidae)

Edegar L. Peruzzo
1
; Marcelo Lopes da Silva

1
; Eduardo R. Hickel

2

A pérola-da-terra, Eurhizococcus brasiliensis (Homoptera: Margarodidae), é a principal praga da videira no Sul
do Brasil. Os métodos de controle usados não têm apresentado resultados consistentes, o que impede o
estabelecimento de um controle massal da praga. O trabalho foi conduzido nos anos de 2007 e 2008, em um
vinhedo em plena produção com Paulsen 1103 enxertado com Cabernet Sauvignon com o objetivo de avaliar
novas alternativas de controle da praga. Os tratamentos foram: a) cobertura do solo nas fileiras com plástico
preto; b) uso de esterco de suíno líquido em três aplicações nas fileiras (10.000 L/ha); c) aplicação foliar de
molibdato de sódio e Orgasol AM em sete aplicações em intervalos de 18 dias (150 g + 300 mL/ha;
d) aplicação no solo de thiametoxam 1.100 g.i.a/ha; e e) testemunha. Não se observou diferença significativa
do número de cistos de pérola-da-terra entre os tratamentos no ano de 2007. Em 2008, o maior número de
cistos foi encontrado nas videiras com proteção do solo com plástico, não ocorrendo diferenças nos demais
tratamentos. Houve redução superior a 50% do número de cistos em todo o experimento entre os anos de
2007 e 2008.
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Influência da cobertura plástica na dispersão anemófila de esporangiosporos de
Plasmopara viticola em cultivo de videira

Geraldo Chavarria
1
; Henrique Pessoa dos Santos

2
; Emanuela Fin

3
; Olavo Roberto Sônego

2
;

Lucas Garrido da Conceição
2
; Gilmar Arduino Bettio Marodin

1

O detalhamento da dispersão anemófila de esporos se constitui em uma informação relevante no avanço do
manejo fitossanitário, já que o conhecimento epidemiólogico das doenças permite a criação de modelos
capazes de realizar previsões aumentando a eficácia do controle fitossanitário. Atualmente, não existem
estudos neste sentido para o cultivo protegido da videira. Considerando que este tipo de cultivo afeta os
parâmetros microclimáticos e a aplicação de fungicidas, existe a hipótese de que seja alterada a quantidade
e/ou a mobilidade de esporos nestas condições. Neste trabalho, foi avaliada a dispersão anemófila de
esporangiosporos de Plasmopara viticola nos ciclos 2005/06 e 2006/07, em vinhedo sob cobertura plástica e
em cultivo convencional. Foi utilizado vinhedo da cultivar Moscato Giallo (Vitis vinifera L.) localizado em Flores
da Cunha, RS (29°06’S, 51°20’O, 541 m). Este foi co berto com plástico impermeável tipo ráfia (160 �m) de
12 fileiras com 35 m, deixando-se cinco fileiras sem cobertura (controle). O microclima do vinhedo foi avaliado
próximo ao dossel vegetativo, em ambos os tratamentos, considerando: temperatura, umidade relativa,
velocidade do vento e precipitação pluvial. A presença de esporos em cada área foi determinada por coletores
de esporos modelo Burkhard, utilizando fitas transparentes, untadas com solução adesiva de gelvatol.
Semanalmente, as fitas foram retiradas das armadilhas e postas em lâminas de microscopia, das quais em
cada ciclo foram selecionadas aleatoriamente 20 dias de cada sistema de cultivo e registrando-se o número de
esporangiosporos de Plasmopara viticola com auxílio de microscópio óptico (10X). Maiores dispersões
anemófilas destes esporangiosporos foram observadas no período diurno independente do sistema de cultivo.
Entretanto, o vinhedo sob cobertura plástica apresentou maior quantidade de esporangiosporos. Em linhas
gerais, destaca-se que este patógeno está presente no cultivo protegido da videira, porém o estabelecimento
da doença fúngica não ocorre devido às condições microclimáticas desfavoráveis ao seu desenvolvimento.
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