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A semente ae m11hO precisa ser tratada com inseticida visando a preservQ
çâo da qualidade durante o período de annazenagem. Durante muitos anos a
semente foi protegida pelo uso de inseticidas como DDT e aldrim, hoje
proibidos. Visando encontrar alternativas para o tratamento de sementes,
alguns inseticidas piretróides e fosforados foram testados com relação
ao controle do caruncho, Sitophilus zeamais, originados de criação em lQ
boratório. Antes de receber os tratamentos com os inseticidas todo o lo-
te de sementes foi tratado com os fungicidas thiabendazole e o metalaxyl,
além do corante rodamina. Os tratamentos foram realizados em Santa Cruz
das Palmeiras, SP. As sementes foram divididas em 3 lotes e annazenadas
em Sete Lagoas, MG., Santo Antônio da Platina, PR e Santa Cruz do Sul,
RS. A cada 3 meses amostras de sementes foram enviadas ao CNPMS/MG.;
ESALQ/SP.; lAPAR/PR e INST. BIOL./SP onde foram realizados os bioensaios.
Eln cada local os bioensaios foram realizados infestando-se 4 repetições
com 20 insetos/repetição. A mortalidade foi avaliada 7 dias apos o con-
tacto dos insetos com as sementes tratadas. O trabalho teve a duração de
18 meses. Pelos resultados, verificou-se que não houve diferença entreas
locais de annazenagem das sementes. Observou-se ainda que os inseticidas
aplicados isoladamente foram tão eficientes quanto às ·misturas. Deve-
se ressaltar, porém, que no CNPMSforam conduzidos estudos complementares
utilizando populações de Sitophilus sp. com diferentes origens. Nesses
ensaios ficou evidente que somente os inseticidas pirimiphos-metil (16
ppn) e o malathíon (4Oppn) propiciaram total controle dos insetos de CJ.El-

quer origem. Pelos resultados houve indicações de que o inseticida fosfQ
rado fenitrothion foi incompatível com os fungicidas, perdendo a eficiêQ
cia.
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