
334

DIFERENTES ÉPOCAS DE APLICAÇÃO DE INSETICIDAS SISTÊMICOS GRANULADOS NO CONTROLE DO
BICHO-MINEIRO DO CAFEEIRO
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O bicho-mineiro, Leucoptera coffeella (Guérin-Mèneville, 1842), é uma das principais pragas da cultura cafeeira,
podendo causar prejuízos superiores a 70%. Os inseticidas sistêmicos granulados, aplicados no solo, apresentam
menor impacto sobre inimigos naturais e maior efeito residual. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a
eficiência dos inseticidas thiamethoxam e aldicarb, em duas épocas de aplicação, no
controle do bicho-mineiro. Dois experimentos foram conduzidos na Estação Experimental da Cooperativa dos
Cafeicultores da Região de Garça - GARCAFÉ, no município de Garça-SP. O primeiro deles foi instalado no dia
7 de dezembro de 2001 em cafezal da cultivar Mundo Novo, com 8 anos de idade, espaçamento 4,0 x 1,30 m
e o segundo, no dia 7 de março de 2002 em cafezal da cultivar Icatú Vermelho, com 13 anos de idade,
espaçamento 4,0 x 1,50 m, ambos com duas plantas por cova. O delineamento experimental foi em parcelas
sub-subdivididas, com três repetições. Cada parcela foi constituída por 18 covas para o primeiro experimento
e 10 para o segundo, sendo a bordadura formada por cinco covas entre parcelas contíguas. Foram utilizados
os tratamentos em p.c./cova: thiamethoxam (Actara 10 GR) 15 e 30 g; aldicarb (Temik 150) 15 e 30 g e
testemunha (sem aplicação). Os inseticidas foram aplicados em solo úmido, com auxílio de matraca. As avaliações
foram realizadas em pré-contagem e aos 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 e 240 dias após a aplicação (DAA),
coletando-se um ramo do terço inferior, um do médio e um do superior, das plantas de cada parcela. Em cada
ramo foi contado o número total de folhas e de folhas minadas situadas entre o primeiro e o sexto par. Os
dados foram submetidos à análise da variância e as médias comparadas através do teste de Tukey (P≤0,05).
As porcentagens de eficiência dos diferentes tratamentos foram calculadas pela fórmula de Henderson &
Tilton (1955). Os resultados obtidos revelaram interação significativa entre tratamentos e períodos de avaliação,
onde se verificou que a porcentagem de folhas minadas, antes da aplicação dos inseticidas, não apresentou
diferenças significativas entre os tratamentos, sendo, portanto, a infestação inicial do bicho-mineiro considerada
uniforme. No primeiro experimento, não se observaram diferenças significativas entre tratamentos aos 30 e
60 DAA. Aos 90 DAA, uma eficiência de 80% foi obtida com o aldicarb à dose de 30 g p.c./cova, diferindo
apenas da testemunha, sendo que aos 120 DAA, thiamethoxam (30 g p.c./cova) e aldicarb (15 e 30 g p.c./
cova) apresentaram eficiências superiores a 80%, embora os tratamentos não diferiram significativamente
entre si. Aos 150, 180 e 210 DAA, thiamethoxam (15 e 30 g p.c./cova) e aldicarb (30 g p.c./cova) apresentaram
as maiores eficiências e diferiram significativamente da testemunha, em relação ao número de folhas minadas.
Já aos 240 DAA, apenas o thiamethoxam (30 g p.c./cova) diferiu significativamente da testemunha. No
segundo experimento, observaram-se diferenças entre tratamentos somente a partir dos 150 DDA, quando o
thiamethoxam (15 g p.c./cova) diferiu significativamente da testemunha. Aos 180 e 240 DAA, thiamethoxam
(30 g p.c./cova) e (15 e 30 g p.c./cova) apresentaram infestação significativamente inferior que aldicarb (15
g p.c./cova), respectivamente. No entanto, as eficiências foram muito baixas, para todas as datas de avaliação.
As escassas precipitações registradas neste período, teriam prejudicado a movimentação dos inseticidas desde
as raízes para a parte superior das plantas de café, afetado (afetando) o controle da praga.
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