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Visando ao conhecimento das especies de .karos
associadas it cultura de citros, foram realizadas coletas em pomares
localizados em regioes produtoras dos Estados de Sergipe, municipios
de Umbauba, Itabaiana, Boquim, Itaporanga, Lagarto e Cristinapolis
(em intervalos nao regulares) e Bahia, municipio de Rio Real
(mensalmente no perfodo de ago/95 a jul/96). As amostragens foram
realizadas coletando-se'duas folhas (interna e external nos quatro
quadrantes das plantas, sendo acondicionadas em sacos de papel,
no interior de sacos plasticos e transportadas em caixas de isopor
ao laborat6rio, onde foi realizada a coleta, montagem em indio de
Hoyer e posterior identificac;:ao dos acaros presentes, Foram
coletadas as seguintes especies de acaros predadores pertencentes
it famma Phytoseiidae: Amb/yseius sp., A. aerialis, Clavidromus sp.,
/phiseiodes zu/uagai, Neoseiulus idaeus, Phytoscutus sexpi/is,
Phytoseiu/us sp. e Typh/odroma/us aripo. A especie predominante
foi I. zuluagai. Registrou-se a ocorrencia de P. sexpilis nos municipios
de Rio Real e Cristinapolis. Outias fammas de acaros presentes foram:
Acaridae, Ascidae, Ctleyletidae, Cunaxidae, Eriophyidae
(Phy!locoptruta oleivora), Oribata,. $aproglyphidae, Tarsonemidae
(Tarsonemus (Tarsonemus) sp.l; Tenuipalp'idae (Brevipalpus
phoenicisl. Tetranychidae (Eutetr8nychus sp. e Tetranychus
mexicanus) e Tydeidae '( Triophtydeus sp., TydeUs sp. e
Parapr'pnematus sp.). ' '

EFEITO DE DIFERENTES NivEIS DE NPK iliA INFESTA<;:AO DO 't
MICROAcARO DO T.OI\IIATEIRO ACU./OPSIycopersici (MASSEE, 193?) J

.. (ACARI: ERIOPHYIDAE) NO SUBMEDIO SAO FRANCISCO J!--
v~A. N. MOFeira', J. V. de Oliveira' & F. N. P. Hajj', 1, Dept" de

Agronomia(UFRPE/PE), CEP 52171-030, Recife, PE; 2. Lab. de
Entomologi~ (EMBRAPA/CPATSA), C. Postal 23, CEP 56300-000,
Petrolina, PE.

o microacaro Acu/ops Iycopersici constitui uma das pragas-
chave do tomateiro na regiao do Submedio Sao Francisco. No controle
deste acaro, utilizam-se basicamente acaricidas e inseticidas-
acaricidas, entretanto, 0 seu uso inadequado provoca um desequilfbrio
no agroecossistema do tomateiro e aumento dos custos de produc;:ao.
o excesso ou deficiencia de nutrientes tambem pode afetar 0

agroecossistema do tomateiro, interferindo nos danos causados pelo
ataque do microacaro e de outras pragas. Nabusca de novas
alternativas de controle, a aplicac;:ao de fertilizantes na agricultura
desponta como uma importante tatica de manejo integrado de pragas.
Dessa forma, 0 objetivo deste trabalho foi avaliar 0 efeito de diferentes
nfveis de NPK, em condic;:oes de campo, na infestac;:ao de A.
Iycopersiciem tomateiro, cultivar IPA 5. 0 delineamento experimental
foi de blocos casualizados com arranjo fatorial, utilizando-se quatro
nfveis de N (0, 60, 120 e 180 kg/hal, tres nfveis de P (0, 80 e 160
kg/ha) e dois nfveis de K (0 e 120 kg/hal, com quatro blocos. As
amostragens das formas ativas de A. /ycopersici foram efetuadas
semanalmente, no perfodo de 53 a 113 dias de idade das plantas,
examinando-se 25 folfolos da parte mediana das plantas, numa area
de 1,76 cm2 da pagina inferior do folfolo e na area mais populosa.
Os resultados mostraram que plantas adubadas com K foram mais
infestadas por A. Iycopersici; existiu uma relac;:ao direta entre a
infestac;:ao do acaro e os nfveis de P aplicados ao solo; a infestac;:ao
aumentou com a elevac;:ao dos nfveis de P napresenc;:a de K; nos
nfveis de 60 e 180 kg/ha de N a infestac;:ao aumentou, enquanto que
a 120 kg/ha foi reduzida; e a interac;:ao NP exerceu pouco efeito
sobre a infestac;:ao; demonstrando que a aplicac;:ao de fertilizantes
no tomateiro afeta a populac;:ao de A. Iycopersici, indicando ser uma
tatica de grande relevancia no manejo desta praga na regiao do
Submedio Sao Francisco, tornando-se necessario 0 desenvolvimento
de novos estudos, visando definir os nfveis de NPK que sejam
adequados ao rl1ane\o"e proporcionem urn aumento da prod uti lidade.
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SELETIVIDADE ISOLADA E EM ASSOCIA<;:AO DE BIFENTHRIN E
HEXYTHIAZOX A ARTR6pODOS PREDADORES DE PRAGAS DOS
CITROS E EFICI~NCIA NO CONTROLE DO ACARO DA LEPROSE
BrBvipalpus phOBnicis.

R. A. Pinto, P. T. Yamamoto, P. E. B. Paiva & S. Gravena. Gravena
ManEcol Ltda, Rua Monteiro Lobato, 856, Centro, CEP 14870-000,
Jaboticabal-SP. E-mail: gravena@convex.com.br.

Existem ainda muitas inc6gnitas sobre 0 efeito de
associac;:ao de sub-doses de produtos quanto a eficacia na praga
alvo e a seletividade aos artr6podos predadores, portanto,
desenvolveu-se esse trabalho num pomar de laranja Pera com 15
anos de idade, em Bebedouro, SP. 0 delineamento foi de bloeos
casualizados com 4 repetic;:oes e 4 plantas ute is por parcela, sendo
que em cada planta foram analisados 3 frutos internos maduros
para 0 aoaro da leprose e acaros predadores, 5 folhas internas para
acaros predadores, e a ins-pec;:ao dos demais inimigos natura is
contando-se visual mente os inse-tos ap6s 'caminhamento de dois
minutos ao redar da planta. Os acarici-das foram aplicados com
pulverizador de arrasto tratorizado, com cer-ca de 15 litros/ planta
nas seguint\ls doses: bifenthrin (Talstar) 2,Og/100 I, hexythiazox
(Savey) 1,5g/1 00 I e bifenthrin + hexythiazox 2,0 + 1 ,5, 1,5 + 1,13,
1,0 +0,75, 2,0 +0,75 e 1,0 + 1,5g/1 00 I, respectiva-mente. As
conclusoes possfveis foram: 1) todas as combinac;:oes foram eficientes
no controle do acaro da leprose ate no mfnimo 180 dias ap6s a
aplicac;:a9; 2) bifenthrin isolado. teve born efeito de choque (92% de
reduc;:ao) mas sua eficiencia s6 foi satisfat6ria ate 92 dias ap6s a
aplicac;:ao; 3) hexythiazox isolado teve baixo efeito de choque mas
propiciou perfodo de controle superior a 180 dias; 4) as combinac;:oes
foram significativamente menos t6xicas aos acaros predadores e
inse-tos predadores e, portanto, as combinac;:oes em sub-doses de
bifenthrin e hexythijlzox sac alternativas para 0 controle do acaro da
leprose den-tro do MEP. Outras combinac;:oes em sub-doses tambem
devem ser testadas com 0 objetivo de se aumentar a eficiencia dos
acaricidas (efeito sinergico), bem como a seletividade aos inimigos
naturais.

FLUTUA<;:AO DA POPULACAO DE IphisBiodes zuluagai E Euseius
alatus (ACARI : PHYTOSEIIDAE) EM CITROS

P.R. Reis, EPAMIG /CRSM, Caixa Postal 176, CEP 37200-000,
Lavras, MG; L.G. Chiavegato, FCA /UNESP & E.B. Alves, UFLA.

Entre os acaros pre dado res encontrados em citros no pomar
da UFLA em Lavras, Minas Gerais, se destacaram Iphiseiodes zu/uagai
e Euseius a/atus. Foram realizadas amostragens bissemanais de 120
folhas (12 folhas /planta /10 plantas) de laranjeira 'Valencia' (Citrus
sinensis), entre maio de 1994 e junho de 1995, e observac;:ao em
laborat6rio sob microsc6pio estereosc6pico. Atraves da avaliac;:ao
da freqGElncia e intensidade de ocorrElncia de acaros predadores foi
constatado que ambos os acaros foram encontrados durante todo 0

perfodo. I. zuluagai foi a especie mais numerosa durante a maior
parte do ano, e a epoca de maior populac;:ao foi entre abril e setembro
(outono e inverno), que tambem apresentou maior quantidade de
acaros imaturos, embora 0 numero de adultos tenha side sempre
maior. Tal perfodo apresentou baixa precipitac;:ao pluvial e
temperaturas amenas. A maior abundancia de E. a/atus foi encontrada
entre oiJtubro e fevereiro, coincidindo com a epoca de men or
ocorrencia de I. zu/uagai, 0 que sugere que as condic;:oes mais
favoraveis para essas duas especies sac diferentes, ou seja, ocorre
em perfodo de alta precipitac;:ao pluvial e temperaturas mais elevadas.
A maior porcentagem de folhas contendo acaros fitosefdeos foi ao
redor de 58% e a menor 13%. Considerando somente as folhas que
continham acaros fitosefdeos foram encontrados em media 0,3
(outubro) a 2,2 (junho) I. zuluagai por folha, e considerando 0 total
de folhas coletadas 0,1 (outubro) a 1,1 (junho) I. zu/uagai por folha.
Outras especies tambem estiveram presentes, porem em menor
quantidade e nao sendo encontradas em todas as amostragens, e
em ordem decrescente de ocorrElncia foram: Amb/yseius compositus,
Ainb/yseius herbicolus e Phytoseiulus macropilis.
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