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BIOLOGIA DO BICHO-MINEIRO DO CAFEEIRO EM PLANTAS TRATADAS COM CALDA VIÇOSA
E COM SUPERMAGRO
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No cultivo de café o uso de caldas fitoprotetoras e biofertilizante enriquecido tem ação complementar na
adubação, principalmente, com fornecimento (de) micronutrientes. O estado nutricional da planta pode
influenciar seus mecanismos de defesa e resistência ao ataque de herbívoros. Neste estudo avaliou-se a
influencia de plantas tratadas com a calda Viçosa e com o biofertilizante supermagro sobre o ciclo de
vida de bicho-mineiro do cafeeiro, Leucoptera coffeella (Guérin-Méneville) (Lepidoptera: Lyonetiidae).
Plantas de café com 6 meses de idade (cultivar Mundo Novo) foram tratadas quinzenalmente durante
dois meses com calda Viçosa (CV), com supermagro (S) e com água (C). Após este período as plantas
tratadas foram infestadas com adultos de L. coffeella, recém acasalados, por 24 horas. Foram selecionadas
folhas com no mínimo quatro ovos, as quais foram colocadas em GERBOX® contendo uma espuma com
solução de hormônio de crescimento (Benzil Adenina). Avaliou-se o período de incubação dos ovos, a
duração das fases larval e pupal, do ciclo de ovo adulto e a percentagem de emergência de adultos. O
experimento foi conduzido em condições controladas 25± 1ºC de temperatura, 70 ± 10 % de UR e
fotofase de 14 h. Cada tratamento foi composto de 12 repetições. O período de incubação dos ovos foi
significativamente menor em plantas tratadas com CV(5,5 ± 0,7 dias) do que em plantas tratadas com
S (6,8 ± 0,6 dias) e C (6,5 ± 0,5 dias). A duração da fase larval foi maior em plantas tratadas com CV (8,9
± 0,3 dias) do que em plantas tratadas com S (7,8 ± 0,4 dias) e com C (7,8 ± 1,1 dias). Não houve diferença
entre os tratamentos na duração da fase pupal (CV = 6,3 ± 0,5 dias; S = 6,5 ± 0,5 dias; C = 6,5 ± 0,7
dias), na duração do ciclo de ovo a adulto (CV = 20,7 ± 0,9 dias; S = 20,9 ± 0,6 dias; C = 20,8 ± 1,2 dias)
e na percentagem de emergência de adultos, em relação ao número de pupas formadas (CV = 94,7 ±
11,5%; S = 95,0 ± 15,8%; C = 90,9 ± 15,6%). Apesar da calda Viçosa ter apresentado efeito no período
de incubacão e na duração da fase larval, quando comparado com a supermagro e o controle, não houve
diferença na duração do ciclo total de ovo a adulto de L. coffeella. Outros estudos são ainda necessários para
verificar os outros possíveis modos de ação desses produtos no controle do bicho-mineiro do cafeeiro.
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