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I. Introduç~1

Em 1974, foi instalado na ~rea experimental da
Faculdade de Agronomia da Universidade de Passo Fundo(RS)
um ensaio de campo com trigo, com os objetivos de obter,
dados a resp ito da efici~ncia do aficida Afidrin, fosfo-
rado sist~mi o, contendo 25% de princfpio ativo (170 grs.

Ide 3-dimetoxl-fosfini lox-N-meti I-cis-crotonamida e 80 grs
de fosfato dimetfl ico de 3-hidroxi-N, N-dimeti I-cis-croto
namida por litro).

Considerando que o tratamento dos trigais com
fungicidas, ~ uma t~cnica recente e que vem mostrando re-
sultados surpreendentemente favor~veis (SANTIAGO, 1974), in
cluiu-se no experimento, a associação do aficida Afidrin,
com o fungicida Mancozeb (Dithane M-45).

Este ensaio teve por final idade, comprovar a e
fici~ncia e persist~ncia do inseticida Afidrin, no contr~
le dos pulg~es do trigo, principalmente Macrosiphum avena
~ (F.)-pulg~o da espiga e Acyrtosiphum dirhodum(W.)-pul -

(I) Engº.Agrº.,Prof.Assist.da Cadeira de Entomologia da
U.P.F.(RS). Atual Ender~ço: CNPT/EMBRAPA - Cx.postal-
569, Passo Fundo

(2) Engº.Agrº.,Titular da Cadeira de Entomologia da UPF.
(3) Engº.Agrº.,Economista Rural, Secretaria da Agricultu-

ra do Rio Grande do Sul.



gao da folha, bem como anal isar o aumento da produç~o oca
sionada pelo contr~le destes affdios e das principais do-
enças f~ngicas do trigo.

,
3. Material e metodos

A cultivar usada no experimento foi IAS-54,se~
do plantada em 01/07/74, com a densidade de 90 kg/ha. A a
dubaç~o seguiu as recomendaç~es da an~1 ise do solo. Reali
zou-se adubaç~o em cobertura aos 45 dias ap~s o plantio,
com ur~ia (45% de N) na raz~o de 50 kg/ha.

A germinaç~o n~o foi uniforme, devido a um pe-
( .'"rlodo de 20 dias de seca apos plantio. Deve-se ressaltar,
ainda, uma intensa infestaç~o de Erisiphe sraminis triti-
ci - ofdio do trigo, principalmente nas folhas basais. Em
meados de 05/09/74, foram constatadas, as primeiras colo
nias de Acyrtosiphum dirhodum(W.).

O dei ineamento estatfstico usado, foi blocos,
ao acaso com 7 tratamentos, 4 repetiç~es. A ~rea total do
experimento foi de 400 m2, tendo cada parcela 10 m2(2x5m).

As ~pocas de apl icaç~o dos defensivos foram em
18/09/74 e 03/10/75, Iª e 2ª ~poca, respectivamente, uti-
Iizando-se um pulverizador de CO2, jato contfnuo, para pe
quenas parcelas. Os tratamentos foram os seguintes:

I. Afidrin - apl icaçâo do inseticida na fase
nicial do emborrachamento, dosagem comercial de 400 ml/ha.

2. Afidrin - uma apl icaç~o na fase inicial do
emborrachamento, repetindo-se a aplicaç~o 15 dias ap~s.Do
sagens - 400 ml/ha.

3. Afidrin + Dithane M-45 - apl icaç~o na fase,
inicial do emborrachamento. Dosagens comerciais: 400 ml/
ha, respectivamente.

4. Afidrin Dithane M-45 - uma apl icaç~o na fa-
se inicial do emborrachamento, reapl icando-se 15 dias a-
P~s. Dosagens comerciais de 400 ml/ha e 2,5 kg/ha, respec



5. Dithane M-45 - apl icação na fase inicial do
emborrachamento. Dosagem comercial de 2,5 kg/ha.

6. Dithane M-45 - uma aplicaçao na fase
,ai do emborrachamento, reaplicando-se 15 dias apos. Dosa-

gem comercial: 2,5 kg/ha.
7. Testemunha - sem apl icação de defensivo.

As aval iaçoes de efic~cia e persist~ncia, fo -
ram real izadas através de contagens, conduzidas da seguin
te maneIra:

- uma pr~-contagem do n~mero de pulg~es por
planta. Estas plantas eram assinaladas (4 por parcela),to
talizando 16 por tratamento.

- após a apl icação dos defensivos, uti lizando-
se da t~cnicà anterior, contando-se os affdios ao 1,3,5 ,
7,10,15 e 18 dias.

o teste de Duncan ao nivel de 1%, permitiu com
parar os dados m~dios do n~mero de pulg~es, conforme o '

TRATS. PRODUTOS 18.09.74 21.09. 74 05.10.74
2 Afidrin * 99 a 3 a I a
4 Afidrin+DithanM_4S* 92 a 14 a O a

Afidrin 98 a 3 a 89 b

3 AfidrintDithanM_45 118 a 8 a 59 b
5 Dithane'M-45 93 a 95 b 272 c
6 Dithane M-45 -l~ 99 a 114 c 286 c
7 Testemunha 63 a 103 c 278 c

-- ,'ª ap I icação dia 18/09/74.
* reapl icado em 03/10/74

OSS. : Os valores seguidos da letra 'Í •mesma sao estatIstIca-
mente . . As são feitas no sentido verti-IguaIs. comparaçoes
ca I.



QUADRO NÚMERO DE PU LGÕES POR PLANTA, ANTES, 1,3,7,18 DIAS APÓS TRATAMENTO
18/09/74 19/09/74 21/09/74 25/09/71!. 05/ 10/7 I1r

1\TS.
REPETIÇÕES REPETiÇÕES REPETiÇÕES REPETI ÇÕES REPETIÇÕES

11 111 IV 11 111 IV II 111 IV II III IV 11 111 -I V

106 84 133 69 24 16 27 3 5 7 15 16 18 80 70 161 48
6 6 *2 176 87 31 102 7 25 22 4 O 3 32 40 13 O I O

3 _'52 108 185 21 3 20 7 I 3 20 7 I 2 12 4 9 22 94 76 44
6 -~-

4 127 52 83 106 32 5 4 16 32 16 4 5 15 4 14 O O O O

5 102 107 82 82 88 i 101 113 7.6 76 113 101 88 101 130 170 1-44 256 278 267 288
5

~~102 110 91 94 124 108 124 101 101 124 108 124- 170 165 210 180 371 264 297
"1 59 56 70 65 86 126 102 79 112 101 100 97 104 123 153 257 261 280 262

..., '"
I &} I- Iª aplicação em 18/09/74. )

*- reaplicado em 03/10/74.

- 62.5D gK,z6 J02,5:) J5~,..(,6 278,1~X""



QUADRO III: I M~d ias de produção dos tratamentos

TRATAMENTOS PRODUÇÃO (Kg/ha)

Afidrin * 1.307 a
Afidrin+Dithane M-45 * ~~O b O 1: ,/.
Afidrin+Dithane M-45 559 c 51
Afidrin 414 c
Dithane M-45* 139 d
Dithane M-45 125 d
Testemunha 122 d

* Os defensivos foram reapl icados no.dia 03.10.74
Nota: os valores seguidos pela mesma letra, são esta-

tfsticamente iguais.

5. Discussão

A an~1 ise da vari~ncia ao nrvel de 1% de proba
bi Iidades dos dados do dia 18.09, antes do tratamento,nâo

.'mostrou diferenças significativas entre os tratamentos,Ja
nos dias 21.09 e 05.10, os tratamentos diferiram estatfs-
ticamente (Quadro I I).

A an~1 ise estatfstica dos dados m~dios de pro-
dução, conforme o teste de Duncan ao nfvel de I%,mostrou,
existirem diferenças significativas entre os tratamentos(
quadro III).

,.,O quadro II demonstra que o fungicida nao redu
ZIU o n~mero dos affdios.

Os, resultados alcançados, relacionados com a e
fici~ncia e persist~ncia do inseticida Af~drin, concordam
com os trabalhos realizados por FEHN & BERTELS (5).

No quadro II I, os resultados obtidos, evidenci
aram que na mistura do inseticida com o fungicida, prova-
velmente haja lncompatibilidade.

I



Resultados anteriormente obtidos (I), (2),(6),
(7) e (8) demonstraram a eficiência do fungicida Mancozeb
(Dithane M-45) em reduzir as perdas ocasionadas pelos fun
gos da parte a~rea do trigo. Isto n~o se verificou no pre
sente trabalho, devido a baixa ocorr~ncia daqueles pat~ge
nos, fato semelhante ao que foi registrado em trabalhos,
desenvolvidos no CEP-Fecotrigo, Cruz Alta, por NETO, M6R
et ai li e ABRÃO et ai Ii.

A alta produção obtida com o tratamento afici-
da, torna evidente que os afidios foram na safra de 1974,
o principal fator de redução da produç~o. A infestação '
chegou a atingir a carga m~xima de 830 pulgões por planta
(dados não publ icados).

,
~~~(~j

Nas ~onq'w~~~p em que o ensaio foi real izado ,
as conclus~es obtidas, foram as seguintes:

I. A aplicação do aficida em duas ~pocas, 18 •
09 e 03.10, foi o tratamento que apresentou a maior produ
Nçao.

2. Afidrin 25% C.E., obteve uma persist~ncia '
m~dia de 14 dias (conforme gráfico).

3. A mistura do aficida com o fungicida, con -
I

forme mostram os resultados (quadro III), prov~velmente ,
seja incompatível.
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