
o estabelecimento da popula~ao correta de plantas na lavoura e urn dos princiais fato-
res para se obter boa produtividade. A ocorrencia de pragas atacando as sernentes ou
as pL3.ntulas reduz 0 "stand" cornprometendo os dernais investirnentos feitos na lavoura.
Portanto, estrategias de controle dessas pragas que aurnentem a eficiencia na prote~ao
das plantas sao de suma importancia para 0 produtor. a objetivo deste trabalho foi 0 de
avaliar 0 efeito de inseticidas no tratarnento de sernentes de sorgo, cornparando-se sua
resposta a lagarta elasrno, cigarrinha das pastagens e pulgao verde. Os experirnentos,
inteirarnente casualizados, forarn conduzidos ern casa de vegeta~ao no CNPMS/EMBRAPA ern
1991/92. Utilizando-se 5 plantulas por vaso e 5 repeti~oes/tratamento avaliaram-se os
produtos em 3 doses carbofuran 350 FW (1, 2 e 3£ p.c./l00 kg de semente), carbofuran
5G (0,25, 0,50 e 1,00 g/vaso equivalente a 10,20 e 30 kg p.c./ha), tiodicarb 350 FW
(1, 2 e 3£ p.c./lOO kg de semente) e NTN 70WS (1, 2 e 3 kg p.c./IOO kg de semente). A
infesta~ao foi artificial utilizando-se nos experimentos: E~asmopa~pus ~ignose~~us(IO

ovos/planta), Deois f~avopicta (10 adultos/vaso) e Schizaphis graminum (12 insetos/plaE.
ta~repetida quinzenalmente. A avalia~ao foi baseada no n9 de cigarrinhas mortas / va-
so, parcentagern de plantas COrn danas de elasmo e dano do pulgao verde,atraves de esca
la visual de notas. Os resultados indicararn que ate 27 dias apcs 0 tratamento houve
pouco efeito dos tratamentos sabre a germina~ao das sernentes, mas houve efeito signi-
ficativo reduzindo 0 vigor das sementes tratadas com carbofuran e 0 tiodicarb na dose
mais alta. No controle de D. fU1vopicta, exceto 0 tiodicarb na dose mais baixa, os d~
mais tratamentos foram altamente eficientes. Para E. ~ignose~~us, exceto 0 NTN e tio-
dicarb na dose menor, as demais tratarnentos apresentararn controle acima de 97,1%. Com
rela~ao ao pulgao verde, S. graminum, nas condi~oes estudadas, 0 inseticida NTN foi
muito superior aas dernais tratamentos e mesmo na dose mais baixa protegeu as plantas
ate 0 florescirnento.
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