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C26. Danos causados por Sternechus subsignatus (Coleoptera:
Curculionidae) em diversos genétipos de soja em casa-de-vegetacﬁo
HOFFMANN-CAMPO, C.B.‘; OLIVEIRA, L.J.‘; MENDES, A.C.F.‘; SILVA, S.H.‘; MATSUMURA, C.Y.2.
‘Embrapa Soja, Cx. Postal 231, CEP 86001-970, Londrina, PR, hoffmann@cnpso.embrapa.br; 2Estudante-UEL.

O tamandua-da-soja, Sternechus subsignatus,
é uma praga galhadora de hastes de soja, importante, especialmente nas areas produtoras do sul do
pals. Nos ultimos anos, entretanto, vem causando
sérios preju|’zos em outras regi6es como Bahia,
Maranhéo e Mato Grosso do Sul. O controle dessa
praga é dificil e, desde a safra 99/00, a Embrapa
Soja vem buscando fontes de resisténcia genética a
esse inseto. Estudos desenvolvidos até a safra 2002/
O3 sugeriram que a n50-preferéncia é um dos mecanismos envolvidos na resisténcia da soja a esse inseto e que os genétipos

Pl 27687, Pl171451 e

BRQ95-3065 representavam potenciais fontes de
resisténcia a serem utilizados em programas de melhoramento (Oliveira & Hoffmann 2004).
Para confirmar esse potencial e identificar novas fontes de resisténcia genética de soja a S.

adura com adultos coletados em Tamarana e Maua,
PR. Os vasos e caixas foram mantidos em casa de
vegetacao com temperatura média de 25:2°C e
umidade relativa de 83 :1: 2%. Cerca de 20 a 30 dias
apés a infestacao, tanto nos testes de Iivre-escolha
quanto nos de confinamento, foi feita uma avaiiacﬁo, contando-se 0 numero de danos por alimentacao, posturas e plantas mortas. Foi considerado dano
por alimentagéo as raspagens de 1 a 5 cm nos ramos e caule ou trifoliolo cortado.
Na safra 2003/04 (Tabela 1), em situacéo de
confinamento, todos os genotipos testados foram
significativamente menos danificados (danos por alimentacao + postura) que o padréo (BR133). Em
situacéo de Iivre-escolha, entretanto, apenas a
Pl227687 diferiu da cultivar padrao. Esse genétipo

em condic6es de Iivre-escolha foi significativamente
menos danificado (danos por alimentacao+ postura) que a testemunha (BR133) e que todos os ou-

subsignatus, novos testes foram realizados nas safras 2003/04 e 2004/05.
Em dezembro de 2003 foram realizados dois
ensaios em casa-de-vegetacao para a avaliar nove
genotipos , em situacéo de conﬁnamento e Iivreescolha. Os genétipos testados foram PI171451,
Pl 227687, BRQ96-3065, BRQ951179, SF/0376,
SF/0381, SF/03106, SF/0351. Em dezembro de
2004, os testes foram repetidos, mantendo-se os
trés primeiros genétipos e acrescentando-se BRI
01895, BRI 017316, BRI 017346 e BRI 0011556.

Na safra 2004/05 (Tabela 2), nao houve diferenca significativa entre os tratamentos em relacao
ao numero de posturas/vaso. Em relacao aos danos
causados por alimentacao, nenhum genétipo diferiu
significativamente do padrao BR 133, mas BR0963065 foi significativamente menos danificada que
Pl171451. Em situacéo de Iivre-escolha, 0 numero
de posturas e 0 dano total foi significativamente

Nos dois anos a metodologia foi semelhante, utili-

menor na Pl 227687 em relaoao a BR133,

tros genétipos, com excegao da Pl171451.

zando-se a cultivar BR 133 como padrao.
Em situacao de Iivre escolha 0 delineamento foi
blocos ao acaso com 10 repetic;6es, sendo cada parcela constituida por uma caixa de amianto (80cmX
80cm) qoberta com gaiola telada, e duas plantas de
cada um dos genétipos testados. Na safra 2003/
04, cada caixa foi infestada com nove casais de S.
subsignatus, retirados cinco dias apés. Em 2004/05
foram colocados oito casais/caixa, retirando-os sete
dias apés. Em situacéo de confinamento, 0 delineamento foi inteiramente casualizado com 10 repeti<;6es. Em 2003/04, cada repeticao constou de um
vaso, contendo cinco plantas do genétipo de soja
testado, coberto com gaiola telada e infestado com
cinco casais, retirados cinco dias apés. Na safra
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BRl017316, BRIOO-11556 e BRIO1-895. O genotipo
BRI 01-7316 foi significativamente mais danificado

que P1227687 e BRQ96-3065.
Os genotipos mais promissores como fonte de
resisténcia foram as Pl 227 687 e Pl 171451,
confirmando a performance desses materials em
testes realizados em safras passadas. BRO96-3065
também apresenta bom potencial.
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TABELA 1. Numero de posturas e danos causados em diversos genétipos de soja por S. subsignatus
em situacao de confinamento e Iivre-escolha, em casa-de-vegetacao. Dezembro 2003Janeiro 2004.
Genétipo
BR 133
SF/ 0376
SF/ 0351
SF/ 03106
SF 0381
BRO 95-1159
BRQ 96-3065
Pl 171451
Pl 227687
Valor de F2

Conﬁnamento
N° de posturas

N° de danos total

1

Livre-escolha
N° de danos total 1
N° de posturas

6,44_t1,42
6,00i1,08
3,30i1,09
2,80i0,95
4,30i1,50
3,10i0,74
3,70i0,92
2,70i1,04
3,60i0,73

31,22i2,38a
15,80i2,30 b
17,60i2,17 b
13,60i1,95 b
16,30i2,51 b
17,10i2,39 b
16,60-:2,40 b
18,30i2,28 b
15,70i2,89 b

2,00i0,44ab
2,90i0,59a
2,40iO,49ab
1,67 iO,44ab
1,67 i0,07ab
2,80 i0,53ab
2,60i0,62ab
1,00i0,39ab
0,70 i0,30 b

8,10i1,02ab
10,40i1,54a
10,10i1,37a
10,10i1,16a
8,701-O,86ab
7,201-1,16ab
6,89i1,01ab
4,20i0,83 bc
1,10i0,48 c

1,70 "5

4,35**

2,71*

8,221 ***

1 Dano por alimentagéo (raspagens de 1 a 5 cm nos ramos e/ou caule) + trifoliolo cortado + postura
2 ns= nao significativo; "‘P=0,01; ***P<0,0001

TABELA 2. Numero de posturas e danos causados em diversos genétipos de soja por S. subsignatus
em situacao de confinamento e Iivre-escolha, em casa-de-vegetacﬁo. Dezembro 2004Janeiro 2005.
Genéﬁpo
BRI 01-7316
BR 133
BRI 01-895
BRI 00-11556
BRI 01-7346
PI 171451
BRO 96-3065
Pl 227687
Valor de F2

Confinamento
N° de posturas N° de danos total

1

Livre-escolha
N° de posturas N° de danos total 1

6,30i1,22
6,44i0,44
5,90i0,95
7,44i1,45
5,44i1,13
7,22 10,95
2,78 i0,98
4,33i1,09

16,70i1,65ab
17,10i1,35ab
19,00i1,24ab
15,00i1,69ab
16,00i1,53ab
13,30i1,04 b
20,60i1,17a
18,20i1,38ab

6,22i1,04a
4,89 i1,10a
6,00i1,44a
5,60i0,75a
4,10i0,60ab
3,44 iO,41 ab
3,40 i0,58ab
0,90 i0,35 b

16,33i1,72a
14,50i2,14a
14,11i1,90a
13,20i1,42a
11,50i1,27ab
11,33i1,24ab
9,10i1,22ab
6,50-L1,49 b

2,054“

2,701**

4,357***

4I524_****

1 Dano por alimentacao (raspagens de 1 a 5 cm nos ramos e/ou caule) + trifoliolo cortado + postura
2 ns= néo significativo; **P=0,015; ***P=0,001; **"*P<0,0001
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