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CONTROLE QU!MICO DA CIGARRINHA-DAS-PASTAGENS
Deois incompleta Walker
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As pastagens da Amazônia, principalmente as formadas por
gramíneas, tais como Brachiaria decumbens, Brachiaria humidicola e
Digitaria spp., vêm sofrendo severos danos ocasionados pela cigarri
nha.-das-pastagens Deois incompleta, espécie ocorrente em toda a Re
gião Amazônica e com maior intensidade no período mais chuvoso do
ano (de janeiro a maio).

A Brachiaria humidicola tem se mostrado malS tolerante do
'2que as demais, porém, infestações acima de 200 ninfas m provocam

danos que comprometem a recuperaçao do pasto.

Para controlar esta praga por meios químicos, instalou-se
um experimento sobre pastagem de Brachiaria humidicola, em Belém-
Para, usando-se o delineamento de blocos ao acaso com quatro repeti
ções, onde foram testadas aplicações de oito inseticidas em contra~
te com uma testemunha que não recebeu aplicação. A distância entre
blocos e parcelas foi de 10 m, possuindo cada parcela 49 m2, com
.• .." 2area utll de 25 m •

A avaliação do experimento consistiu na. contagem de nin
fas, em oito quadrados de capim de 25 cm de lado em cada parcela,
na data da. aplicação do inseticida e aos sete, quatorze , 21 e 28 dias
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Os inseticidRs testados e suas concentrações foram: Azo
drin E40 (Monocrotophos) 700 mIlha, Belmark 30CE (Fenvalerato) 200

- mIlha, Carbofuran 375 SC (Carbofuran) 2 Ilha, Carbaril 48 FW (Sevin
2 l/ha, Bromofós 40EC (Nexion) 2,5 Ilha, Lorsban 40CE (Lorsban)
1 Ilha, Granutox 5 GR (Phorate) 20 kg/ha e Hostation 40 BR (Triazi
phos) 1,5 Ilha.

O Carbofuran e o Azodrin tiveram a maior eficiência aos
sete dias após a aplicação, com 98,39 e 93,5%, respectivamente. Por
outro lado, o Carbofuran e o Granutox apresentaram maior poder re
sidual tendo, alnda, aos 28 dias 53,70 e 58,33% de efici~ncia, res
pectivamente.

Novos produtos e outras concentrações serao testados, ve
ríficando-se além da eficiência, a economicidade.

Tiragem: 500 exemplaresz
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