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Na cafeicultura, principalmente em sistemas orgânicos, as caldas fitoprotetoras e os biofertilizantes têm sido
utilizados pelos produtores para a nutrição complementar das plantas. Além disso, estes produtos vêm sendo
difundidos como eficientes para o controle do bicho-mineiro do cafeeiro, Leucoptera coffeella (Guér-Mènev.)
(Lepidoptera: Lyonetiidae). No entanto, existem poucas informações técnicas sobre o efeito de tais produtos
alternativos sobre a população deste herbívoro. É possivel que o efeito inseticida desses produtos esteja
relacionado com a repelência ao bicho-mineiro de plantas tratadas, o que levaria a redução dos níveis de
infestação da praga. Para verificar se estes produtos têm efeito repelente sobre o bicho-mineiro, foram
conduzidos testes de chance de escolha em gaiolas (0,25 m2) na casa de vegetação. Foram utilizadas plantas
de café, cultivar Mundo Novo, com 6 meses de idade e 10 pares de folhas. Os tratamentos consistiram de
plantas tratadas com calda Viçosa, com calda sulfocálcica, com biofertilizante supermagro e com água (controle).
Em cada gaiola, um grupo de três plantas tratadas e três plantas controle, posicionadas equidistantes, foram
oferecidas a 50 adultos do bicho-mineiro. Estes adultos foram deixados nas gaiolas para oviposição por um
período de 24 horas. Cada um dos tratamentos foi composto de quatro repetições, sendo que cada repetição
foi formada por uma gaiola com seis plantas. Em cada repetição realizou-se a alternância de posição das
plantas tratadas e do controle para se evitar o efeito de posição das plantas na oviposição dos insetos.
Avaliou-se o número de ovos depositados nas plantas tratadas e no controle. Verificou-se diferença significativa
( p ‹ 0,05) entre a porcentagem de ovos depositados em plantas tratadas com os produtos alternativos e com
água. Em plantas tratadas com a calda Viçosa a percentagem de oviposição foi de 23,3 %, sendo que o
controle apresentou 76,8% dos ovos; a percentagem de ovos nas plantas tratadas com supermagro foi de
17,4 % enquanto que no controle foi de 81,6%; com a calda sulfocálcica houve 3,9% de oviposição enquanto
obteve-se 96,1% no controle. Os resultados indicam a possibilidade da utilização da calda Viçosa, calda
sulfocálcica e do biofertilizante supermagro para a redução populacional do bicho-mineiro. No entanto, são
ainda necessários estudos para verificar os outros possíveis modos de ação desses produtos no controle de
pragas e o efeito desses sobre os inimigos naturais.
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