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CONTROLE DA LAGARTA E&tbnlopclpz4 Vgno3eZlu4 (Zelier, 1848) ATRAVÉS DO TRATA 

MENTO DE SEMENTES DE TRIGO COM INSETICIDAS 

Srgio Arce Comez 1  

A lagarta Ela4mopatpi4 tito,6QL&i4 (Zeiler, 1848) vem sendo fa 

tor limitante, principalmente, para as culturas de arroz e trigo.NoMato Gros 

só do Sul, quando as condiçes predisponentes para o desenvolvimento do inse 

to so favoriveis, lavouras inteiras das duas culturas citadas t&n sido des 

truidas. Em funço dessa situaço procurou-se desenvolver um trabalho que, 50 

mado aos realizados por outras instituiçaes de pesquisa, pudesse fornecer sub 

sidios para solucionar o problema. 

Visando o controle desta lagarta foram testados, em tratamento 

de sementes os seguintes ingredientes ativos de inseticidas: Carbofuran FW, 

Acephate 75 PM, Disulfoton T&nico 92 ZP e um inseticida-nemaricida sob o 

digo UC 21865 75 VP. Os experiinentos foram instalados em nove pocas diferen 

tes, visando-se uma coincidncia do periodo crítico das plantas com uma &poca 

de alta incidncia da praga. Na melhor poca de ocorrncia da praga (quarta 

poca) utilizou-se apenas Carbofuran FW (350g, lOOg e 1.050g de i.a./100kg de 

semente), sendo que as tras dosagens mostraram efici&ncia, nao havendo dife 

rença estatistica entre as mesmas. Na quinta poca, o tratamento com Acephate 

75 PM (l.500g de i.a./lOOkg de semente) mostrou-se to eficiente quanto as 
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trgs dosagens de Carbofuran FW (350g, 700g e 1.050g de i.a.), contudo apresen 

tou reflexos negativos no "stand". O tratamento com UC 21865 75 WP (1.50Og de 

i.a./lOOkg de semente) foi ineficiente. Na stima poca, Acephate 75 PM (750g 

de i.a./lOOkg de semente) foi ineficiente, e as sementes tratadas com Disulfa 

ton Tcnico 92 ZP (300mVl00kg de semente) no germinaram. Na oitava &poca, o 

Acephate 75 PN (750g e 1.500g de i.a./lOOkg de semente) e o Disulfoton Tcni 

co 92 ZP (1.000m.& e 2.000mt/100kg de semente) no permitiram que as sementes 

germinassem. Acredita-se que a fitotoxicidade destes produtos tenha sido acen 

tuada principalmente porque a semeadura foi realizada em solo seco. Nesta &po 

ca somente as sementes tratadas com Carbofuran FW nas trEs dosagens e as no •  

tratadas germinaram, treze dias apGs a semeadura. 

Embora o ano no fosse proptcio para a realizaçao de trabalhos 

com a lagarta Ett2niopatpaÁ tiignoMiJ.w6, confirmou-se a efiiEnia do Caíbofu 

ran FW no controle da praga, pelo menos neste experimento, quando o uivei de 

infestaço no atingiu índices muito elevados. De outro lado, no que diz res 

peito ao controle da lagarta Spodopte,'uz 'u.tq.LpeAda (J.E. Smith, 1797), o Car 

bofuran FW mostrou-se eficiente em uma das epocas em que a praga apareceu jun 

tamente com a lagarta "Elasmo" . O Acephate 75 PM quando utilizado na maior do 

sagem (1.500g de i.a.) foi eficiente embora apresentasse fitotoxicidade. O Di 

sulfoton Tcnico 92 ZP e o Acephate 75 PM, mesmo quando utilizados em dosa 

gens menores foram altamente fitotSxicos quando a semeadura foi realizada em 

solo seco e a germinaço ocorreu treze dias ap6s as sementes serem lançadas 

ao solo. 
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