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19 Efeito de formulações de dimetoato
no controlde de larvas de Anastrepha
fraterculus (Wiedemann, 1830) (Diptera:
Tephritidae) em laboratório

Rafael Narciso Meirelles1; Marcelo Zarf; Rodrigo
Fomaif; Marcos Botton4

o é um dos inseticidas mais utilizados para o controle de Anastrepha
(Wied.)devido à eficiência, baixo custo e reduzida carência. Entretanto,
o questionamento dos técnicos e produtores quanto à eficácia

do produto em função da formulação comercial. Neste trabalho foi
o efeito das formulações comerciais de dimetoato disponiveis no mercado
para o controle de larvas de A. frateroulus em laboratório. O experimento

__ 10 com insetos provenientes da criação mantida no Laboratório de
lIIIoIoG•• da Embrapa Uva e Vinho (temperatura de 23 ± 3°C, umidade relativa

:I: 10% e fotoperíodo de 14 horas). Maçãs da cultivar Gala (± 5 em de
J foramoferecidos para oviposição por A. frateroulus no interior de gaiolas

(15,5 L) com aproximadamente 100 adultos. Os frutos foram virados
24 horas. Após a oviposição, os frutos foram retirados das gaiolas e

":Ionado:s em caixas plásticas (30 x 40 x 15 em) cobertas com voile.
cinco dias, os frutos foram mergulhados por dez segundos em um litro
contendo 40 g de ingrediente ativo/1 ()() L das seguintes marcas
de dimetoato: liomet 400 CE, Agritoato 400, Dimetoato 500 EC Nortox,
400 CE, Perfekthion 400 CE, comparado-os com a fentions (Lebaycid

CE, 100 mU100 L de água) e um tratamento testemunha (água).
IIMllllmentlo experimental foi o inteiramente casualizado com 10 repetições

~ por tratamento. A avaliação do número de larvas vivas por fruto foi
15 dias após a aplicação dos inseticidas. A eficiência de controle foi
pela fórmula de Abbott (1925). O número médio de larvas por fruto na
a foi de 3,3 ± 0,48. Todas as formulações comerciais de dimetoato
em 100% a infestação de larvas no interior dos frutos, eqOivalendo-se

~ padrAo fenthion. Estes resultados demonstram que independente da
de dimetoato empregada, a dose de 40 gramas de i.a./100 L é eficaz

CId'oIe de larvas de A. frateroulus localizadas no interior de maçãs.
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