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CONTROLE DAS BROCAS-DAS-CUCURBITACEAS Oiaphania nitidalis e D. 

hialinata (Lepidoptera, Pyralidae) NO ESTADO DE SAO PAULO, COM 

USO DE CULTURA ATRATIVA. 

Maria Aico Watanabe
1 

A broca-das-cucurbiticeas e uma das principals pragas da cultura do pepino 

no Estado de S5o Paulo, que de acordo com NADAL et al. (1986) responde por 29% 

da producao dessa hortalica no Brasil. Quando nao controlada, pode acarretal per 

da completa da producao. 

As fgmeas da broca depositam os ovos a noite, nas flores, frutos e ramos no 

vos da planta. Ap6s a eclosio, as larvas penetram nos frutos, abrindo galerias 

em seu interior e impossibilitando a sua comercializac5o (METCALF et al., 1962). 

0 controle vem sendo feito exclusivamente com produtos quimicos. Embora se-

jam dispon1veis formulacOes eficientes (FRANCA et al., 1984 1985), o contrale qu -r 

mico exclusivo e prejudicial aos inimigos naturais e pode provocar a selec5o de 

pragas resistentes (BARBOSA & FRANCA, 1982), algm de apresentar riscos de intoxi 

cacao dos aplicadores (EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RU-

RAL, 1983; ALMEIDA, 1984). 

Este trabaiho tem como objetivo, testar metodos alternativos de controle, 

que sejam mais eficazes que o controle quimico usado isoladamente e que contri-

buam para a preservacao dos inimigos naturals sendo menos perigosos para a saGde 

humana. 

1 Bi6loga, Ph. O., EMBRAPA/CNPDA, Caixa Postal 69, CEP 13820 - JaguariGna, SP. 
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Com o prop6sito de testar o efeito da intercalacao de cultura-armadilha 

(abobrinha), na infestacao de broca em pepino, foram instalados dois experimen 

tos nos campos do CNPDA, em 28/10/88 e 24/08/89. 0 delineamento 	experimental 

utilizado foi o de flocos casualizados, com 3 repeticoes, testando-se os 	se- 

guintes tratamentos: 

T
1 	1 fileira de abobrinha 	2 de pepino 

T
2 	1 fileira de abobrinha : 4 de pepirio 

13  = 1 fileira de abobrinha : 6 de pepino 

T
4 	Plantas de abobrinha colocadas ao acaso.na parcela 

T
5 Testemunha sem cultura-armadilha 

Utilizou-se a variedade Caserta de abobrinha e a Aodai de pepino. 0 espa-

camento seguido foi de 0,5 m x 1,0 m e 1,0 m x 1,0 m para o pepino e a abobri-

nha, respectivamente. 0 pepino foi conduzido em cultura estaqueada. A parcela 

util consistiu de 24 plantas centrais de pepino. 

Como respostas foram avaliados percentagem de frutos brocados e o nGmero 

de frutos produzidos. 

Os resultados obtidos estao descritos no Quadro I e na Figura 1. Quanto 

medias de percentagens de frutos infestados, nao houve diferencas significati-

vas entre os tratamentos pelo teste SNK a 5% de probabilidade. Tambem nao foram 

significativas as diferencas entre os tratamentos e a testemunha, para o nGme-

ro de frutos produzidos de acordo com o mesmo teste, com exceçio do tratamento 

T4 em relacao 5 testemunha. A livre passagem de insetos entre as parcelas pode 

ter contribuido para os resultados encontrados. Todavia os resultados de 1988 

mostram infestacio maior e producio menor que os de 1989 (Figura 1). No experi 

mento de 1988 que teve de ser interrompido prematuramente devido ao ataque de 

antracnose, na ipoca da avaliach a cultura atrativa ainda nao havia 	entrado 

em florescimento. Todas as avaliaaes do experimento de 1989 foram feitas 	na 

presenca de abobrinhas em florescimento. Os frutos de abobrinha neste experi- 

mento foram intensamente infestados, ficando a maioria dos de pepino sem ata- 

que. 
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Esses resultados preliminares ainda dependem de confirmac3o, com a repeti 

çäø do experimento no futuro. Pretende-se ainda testar outros mitodos de con-

trole como produtos naturais e ferom6nios. 



O 

0 

U) 
3 

U) 
a. 

Quadro 1. EFEITO DA INTERCALACAO DE CULTURA ATRATIVA (ABOBRINHA) SOBRE A PERCENTAGEM DE FRUTOS 

BROCADOS E 0 NOMERO DE FRUTOS PRODUZIDOS - TESTE SNK PARA AS MEDIAS DE CADA TRATAMENTO. 

Tratamentos 1988 1989 
% de frutos 
brocados 

n9 de frutos 
produzidos 

% de frutos 
brocados 

n9 de frutos 
produzidos 

1 fil.abobrinha : 2 pepino 35,99 a 7,33 a 12,16 a 44,66 a 

1 fil.abobrinha : 4 pepino 39,66 a 34,33 b 12,22 a 40,33 a 

1 fil.abobrinha 	6 vepino 58,59 a 34,0 	b 13,46 a 42,0 	a 

abobrinhas ao acaso 39,43 a 27,0 	ab 6,39 a 23,0 	b 

testemunha 34,72 a 18,66 ab 8,14 a 0,33 	a 

*ffedias seguidas de mesma letra nio diferem ao nivel de 55 de significincia. 
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Figura 1. EFEITO DA INTERCALACAO DE CULTURA ATRATIVA (ABOBRINHA) NA INFESTACAO 

DE BROCA EM PEPINO. 
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