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Resumo: O pinhão-manso
alternativa para fornecimento de matéria
óleos vegetais. Esta escolha se baseia na expectativa de que a planta possua alta 
produtividade de óleo também baixo custo de produção. No pr
objetivou-se fazer um levantamento de ocorrência de inimigos naturais na cultura 
do pinhão-manso no município de C
populacional de adultos de inimigos naturais e distribuição vertical de diferentes 
níveis de nitrogênio, fósforo e potássio para a cultura. O delineamento 
experimental utilizado foi de blocos casualizados, com 
níveis de N-P-K, 3 níveis de dose e 
recebeu adubação. As médias 
comparadas pelo teste de 
constituída por 4 linhas com 12 plantas por linha, com espaçamento entre linhas 
de 4 metros e entre plantas de 2 metros.
utilização de armadilhas adesivas tipo BIOTRAP
durante os meses de agosto de 2011
por 15 dias. As armadilhas foram coletadas e levadas para o Laboratório de 
Entomologia da UFMS/CPCS, realiz
insetos até a identificação das famílias
Foram capturadas as seguintes ordens e famílias Coleoptera (Coccinellidae), 
Dermaptera (Forficulideae), Diptera (Asilidae, Syrphidae e Tachinidae), 
Hemiptera-Heteroptera (Reduviidae), Hymenoptera (Braconidae, e 
Ichneumonidae) e Neuroptera (Hemerobiidae e Crysopidae). A ordem Diptera foi 
a que apresentou maior diversidade compreendendo 3 famílias sendo que 
Tachinidae foi a que obteve a maior média 
naturais, apresentando diferença significativa
encontradas para todos os níveis de adubação.
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manso (Jatropha curcas L.) vem sendo apontado como uma 
alternativa para fornecimento de matéria-prima para com a grande demanda por 

Esta escolha se baseia na expectativa de que a planta possua alta 
produtividade de óleo também baixo custo de produção. No pr

fazer um levantamento de ocorrência de inimigos naturais na cultura 
manso no município de Chapadão do Sul-MS. Foi avaliada a flutuação 

populacional de adultos de inimigos naturais e distribuição vertical de diferentes 
níveis de nitrogênio, fósforo e potássio para a cultura. O delineamento 
experimental utilizado foi de blocos casualizados, com 9 tratamentos

níveis de dose e 3 repetições. O tratamento testemunha não 
As médias foram submetidas a análise de variância e 

comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 
linhas com 12 plantas por linha, com espaçamento entre linhas 

de 4 metros e entre plantas de 2 metros. A amostragem foi realizada com a 
utilização de armadilhas adesivas tipo BIOTRAP®, sendo colocadas mensalmente 

de agosto de 2011 a junho de 2012, permanece
por 15 dias. As armadilhas foram coletadas e levadas para o Laboratório de 
Entomologia da UFMS/CPCS, realizando-se a contagem e a classificação dos 
insetos até a identificação das famílias, durante os meses de levantamento. 
Foram capturadas as seguintes ordens e famílias Coleoptera (Coccinellidae), 
Dermaptera (Forficulideae), Diptera (Asilidae, Syrphidae e Tachinidae), 

Heteroptera (Reduviidae), Hymenoptera (Braconidae, e 
dae) e Neuroptera (Hemerobiidae e Crysopidae). A ordem Diptera foi 

a que apresentou maior diversidade compreendendo 3 famílias sendo que 
que obteve a maior média e maior quantidade de inimigos 

apresentando diferença significativa em relação as demais famílias 
encontradas para todos os níveis de adubação. 

Biodiesel, Entomofauna benéfica, Cultura energética.
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vem sendo apontado como uma 
prima para com a grande demanda por 

Esta escolha se baseia na expectativa de que a planta possua alta 
produtividade de óleo também baixo custo de produção. No presente trabalho 

fazer um levantamento de ocorrência de inimigos naturais na cultura 
Foi avaliada a flutuação 

populacional de adultos de inimigos naturais e distribuição vertical de diferentes 
níveis de nitrogênio, fósforo e potássio para a cultura. O delineamento 

tratamentos, sendo 3 
repetições. O tratamento testemunha não 

submetidas a análise de variância e 
 Cada parcela foi 

linhas com 12 plantas por linha, com espaçamento entre linhas 
A amostragem foi realizada com a 

, sendo colocadas mensalmente 
a junho de 2012, permanecendo nas plantas 

por 15 dias. As armadilhas foram coletadas e levadas para o Laboratório de 
a contagem e a classificação dos 

durante os meses de levantamento. 
Foram capturadas as seguintes ordens e famílias Coleoptera (Coccinellidae), 
Dermaptera (Forficulideae), Diptera (Asilidae, Syrphidae e Tachinidae), 

Heteroptera (Reduviidae), Hymenoptera (Braconidae, e 
dae) e Neuroptera (Hemerobiidae e Crysopidae). A ordem Diptera foi 

a que apresentou maior diversidade compreendendo 3 famílias sendo que 
maior quantidade de inimigos 

em relação as demais famílias 

Biodiesel, Entomofauna benéfica, Cultura energética. 


