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FOLIARES COM MODERNOS INSETICIDAS (')
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RESUMO

Uma aerie de tres ensaios com nove inseticidas diferentes foi realizada para
estudar seus efeitos sebre 0 ccntrole do tripes vector de vira-cabeca.

Granutox-S, aplicadc no solo, Folidol 60 (0,25%) eDieldrex 20. (2,0%),
em pulverleacaes foliares, apresentaram os melheres resultados; Metasystox (i)
(0,4%) e Phosdrin C. E. 2 (1,0%), em pulverizacdes, tambem foram bastante
promissores para 0 controle da molestia,

A reducao na porcentagem de infeccao com a molestia nos melhores trata
mentos ngo correspondeu grande aumento de producao, em comparacac com a
testemunha . Isto foi atribuido, em parte, ao efeito fitot6xico de alguns inset i
cidas, urna vez que for-am aplicados em concentracoes bern mais elevadas do que
as recomendadas pelos fabricantes. '

I - INTRODUl;;AO

Dentre as molestias que afetam 0 tomateiro (Lycopersicon escu
lentum Mill.), no Estado de Sao Paulo, destaca-se, por sua importancia,
vira-cabeca transmitida .por urn tripes do genero Frankliniella. Sao
bastante consideraveis os danos que esta .molestia causa nas planta
c;6es de tomate, em certas epocas do ano e em dadas localidades,
podendo ate constituir-sa ~o fator limitante da cultura.

No Instituto Agronomico de Campinas, ja -ha varies anos vern
sen do estudados os metodos de controle de vira-cabeca, e grande aten
<;3.0 vern sendo dada ao problema da obtencao de variedades resistentes,
embora nao tenha produzido resultados definitivos .

.Outra possibilidade que vern sendo investigada para 0 controle da

(1) Recebido para publicacao a 28 de abril de 1964.
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molestia, e 0 uso de inseticidas visando a destruicao do vector do virus.
Resultados obtidos antcriorrnente indicaram qu.e;' entre varies produtos

·cnsaiados, Rhediatox e Hexason 2540. M foram os mais efidentes (3).

Para estudar 0 efeito de inseticidas mais recentemente introduzidos
no rnercado, .no controle de vira-cabeca, varies ensaios' estjio em 'an
damento. As observacoes ja feitas sao relatadas na presente publicacao,

2 - MA TERrAL E METODOS

Os ensaios ioram realizados com mudas produzidas em vasa e
transplantadas para 0 local definitive. Os inseticidas usados foram
os seguintes: Diazinon M 40, Dieldrex 20, Endrex 20, Folidol 60,
Granutox-5, Metasystox(i), Phosdrin C. E. 2, Rhodiatox 5% e Rho
thane WP 50 ('). Todos eles, exceto Granutox-S, foram aplicados
diluidos em agua por meio de pulverizador motorizado de volume nor
mal, capaz de fornecer press6es de ate 200 libras. A todos se juntou
o espalhante-adesivo «Esapon» na proporcao de 3-5 ml para cada 10
litros de Iiquido. inseticida .

Granutox-S, inseticida sisternico granulado para aplicacao no solo,
foi incorporado a terra dos vasinhos, misturado com areia para facilitar
a operacao de distribuicao, na ocasiao da repicagem das mudas, A do

sagem usada correspondeu a 0,15% de Granutox-5 em relacao ao peso
da terra contida nos vasinhos.

As pulverizacoes foliares dos demais inseticidas foram bastante
freqiientes, em intervalos de tempo que variaram de tres a cinco dias,

ate 'cerca de quarenta dias apos a transplantacao para 0 local definitivo.
Os inseticidas forarn usados na concentracao maxima tolerada pela
planta, sendo esta bern mais e1evada do .que a indicada pelo respectivo
fabricante.

Os ensaios foram sempre delineados em bloeos ao acaso, e.om cinco
repeticfies de parcelas iniciadas com vinte plantas, em duas linhas de
dez cada uma.

o estudo estatlatico dos resultados foi Ieito pela :analise -da va

riancia, usando-se a transforrnacao yX + O,S, onde X representao

(2) Os autores agradecem as Hrmas Shell Brasil s. A. (Pen-oleo) e BLEMCO Impor
tadora e Exportadora Ltda., per terem, gentilmente; oferecido amostras de inseticidas para a
reetteecao dos ensaics . . ,
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numero de plantas infetadas com vira-cabeca em cada parcela. A com
paracao das medias de infecqao foi feita .pelo teste de Tukey.

A variedade de tomate usada foi a Santa Cruz, a mais difundida
entre os plantadores de tomate do Estado. Em uma das experiencias,
usou-se a variedade Rei Umberto.

Quanto aavaliacao dosresultados, foi seguida a mesma orienta
~ao dos ensaios anteriores (3). Examinaram-se todas as plantas, indi
vidualmente, em cinco au mais ocasi5es diferentes, quando Ioram deter
minadas as infetadas com vira-cabeca ,. . .

A seguir serfio relacionados as mseticidas, com a mdicacao de seu
principia ativo na formulacao comerci~l empregacla nos ensaios,

Diazinon 1'4 40 - 40% de tiofosfato de dietil-isopropil-metil-piri
midi!. Po molhavel ,

Dieldrex 20 - 20% de hexacloro-epoxi-octahidro-diendometano
-naftaleno. Concentrado ernulsionavel .

Endrex 20 -, 20% de hexacloro-epoxi-oetahidro-diendometano"
naftaleno. Concent~ado emulsionavel ,

Folidol 60 - 60% de tiofosfato de dimetil-paranitrofenil. Con
centrada emulsionavel ,

Granutox-5 - 5% de fosforo ditioato de dietil (etil-tio) metilico ,
Granulado para aplicacao no solo.

1'4etasystox (i) - 50% de tiofosfato de dimetil-etil-mercapto etilico,
Concentrado ernulsionavel .

Phosdrin C. E. 2 - 24% de fosfato de I metoxi-carbonil J-propen
-2-il-dimetilico. Concentrado emulsionavel .

Rhothane \yP 50 -r-« 50% de dicloro difenil dicloro etano. Po mo
1Mvel.

Rhodiatox 5% - 5% de tiofosfato de dietil paranitrofenila. Con
centrado ernulsionavel .

3 - RESULTADOS

Os resultados.obtidos em tres ensaios sao apresentados no quadro 1.
As concentracfies dos inseticidas estfio indicadas em porcentagem do
produto comercial.



QUADRO 1. - Resultados de tres ensaios de tratamento de tomateiros com varies inseticidas para 0 controle do tripes

vector de vira-cabeca
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Folidol 60 1 0,25 .

Metasystox 0)

Porcentagem de infeccao e producao dos grupos de 100 plantas tratadas
com os inseticidas indicados', em cada urn dos tres ensaios

------,----:---::----:---

Dieldrex 20 I 2,00 .

Granutox-5 .

Testemunha .

.Phosdrin C.E. 2 "1'

Rhothane WP 50 .

Rhodiatox 5% ·.·· .. 1

Diazinon M 40 .
I

Endrex 20 .

. (1) Granutox-S, inseticida sistemico granulado para 0 empregc hI? solo, foi aplicado na dosagem de 0,15% do produto
comercial em relacao ao peso da terra contida nos vasinhos onde cresceram as mudas.
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Embora se tenha usado a transformacao' y'X + 0,5, para a ana-:
lise estatistica dos dados, preferiu-se apresentar os resultados em por
centagem de plantas infetadas pela molestia em cada tratamento. Os
ensaios foram analisados tarnbem em con junto e as respectivas medias
de infeccao e de producao estao indicadas nas duas ultimas colunas do
quadro 1, Os inseticidas .ficaram reunidos em dois grupos, em relacao
a sua eficiencia no controle do tripes vector de vira-cabeca. Os ,cinco
primeiros tratamentos constantes do quadro sao aqueles que mais se
destacaram, em comparacao com a testemunha , Os demais forrnaram
com esta urn mesmo grupo.

Os dados deproducao tern urn valor apenas comparativo entre as
parcclastratadas com os ·diversos inseticidas e as deixadas como con-

. trole, porque alguns ensaios ficaram bastante prejudicados pela seca ,
A analise conjunta dos dados dos varies ensaios revelou que as par...
celas tratadascom Folidol 60, Granutox-5 e Metasystox (i) se desta
caram quando confrontadas com as deixadas como controle.

o efeito individual de cada urn dos inseticidas que se destacaram
no controls de vira-cabeca, sera apresentado a seguir.

3,1 - EFEITO DOS INSETICIDAS

Granutox-S - na dosagem em que foi empregado, causou certos
danos as plantas na fase inicial de seu desenvolvimento , Estas prin
cipiaram a mostrar «queima» dos bordos dos f01l010s, cerca de dez dias
ap6s a aplicacao do inseticida, tendo sido observados tais efeitos tam
bern nas falhas cotiledonares. As mudas tiveram seu crescimetno retar
dado em rela~ao as nao tratadas com Granutox-5. Entretanto, apes a
transplantacao para 0 local definitive, a maioria se recuperou, for..
mando plantas tao vigorosas quanto as demais.Eo provavel, contudo,
que ainda seja eficaz para 0 fim desejado quando aplicado em dosagens
rnenores, 0 que sera objeto de novas experiencias ,

Quanta a~ controle de vira-cabecav destacou-se dentre as dernais,
juntamente com Folidol 60 e Dieldrex.20. Nos ensaios 1 e 3, Gra
nutox-S e Folidol 60 foram superiores a testemunha, quando com ela
foram comparados ao nivel fiducial de 5%.

A cornparacao das medias de infec~ao dos diversos tratamentos,
no ensaio 2, mostrou que Granutox-S foi superior a todos, exceto a
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Die1drex 20. Ao nivel fiducial de 1% nao diferiu de Folidol 60 e
de Metasystox (i), em relacao ao controle de vira-cabeca.

as resultados obtidos com Granutox-s estao de acordo com aqueles
conseguidos por Gallo e outros (4, 5), que experimentaram inseticidas
sisternicos na semente e no sulco de plantio, visando 0 controle do
tripes vector de vira-cabeca ~m tomateiros.

Folidol 60 - como Granutox-S, mostrou-se bastante promissor
para 0 controle de vira-cabeca. Nos ensaios 1 e 3, ambos estiveram no
mesrno -nivel de eficiencia em relacao a testemunha ~ Ja no ensaio 2,
Folidol 60 somente diferiu, estatisticamente, de Endrex 20, ao nivel
de 50/0. Na concentracao em que foi empregado nao causou danos
perceptiveis as plantas.

Dieldrex 20 - como os anteriores, proporcionou urn contr61e satis
fatorio da molestia , Nc ensaio 2, esteve no mesmo nivel de eficiencia
de Granutox-5, em relacao ao Endrex 20, ao nivel fiducial de 5%. En
tretanto, na dosagem em que foi ernpregado, foi responsive! por certo
efeito fitot6xico, que se manifestou sob a forma de malforrnacao das
falhas e certo estimulo para a formacao de brotacao axilar abundante.

Metasystox (i) - na concentracao usada, causou 0 aparecimento

de pequenas areas clor6ticas nos foliolos das plantas das parcelas que
receberam este tratamento. Ofereceu urn controle razoavel da rnolestia.

Phosdrin C. E. 2 - na dosagem usada, mostrou-se ligeiramente
fitotoxico. Quanto ao controle de vira-cabeca, esteve no mesmo nivel
de eficiencia do anterior.

Os demais produtos nao tiveram efeito favoravel para 0 controle
da rnolestia.. Usados em concentracoes bastante elevadas, mostraram-se
fitot6xicos os seguintes: Rhothane WP 50, responsavel pelo .apareci
mento de urn amarelecimento das nervuras principal e secundarias das
folhas , Diazinon I'll 40, que causou «queima» nas falhas e Endrex 20,
que causou ligeiros danos as plantas com ele tratadas.

Rhodiatox 5%, na dosagem empregada, nao causou nenhum dano
as plantas.

Em relacao a producao, a analise da variancia revelou, no ensaio 1,
diferencas significativas, ao nivel de 1%, em favor das producoes das
parcelas tratadas com Granutox-s e com Folidol 60, quando com
paradas com as deixadas como controle . A cornparacao das produ-
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~5es dos tratamentos inseticidas entre si, nao evidenciou nenhuma dife
renca estatistica. Nao fotame9contra~as diferencas significativas,
quando comparadas as producoes das diversas parcelasdo ensaio 2.
Mas, como pode ser vista no quadro 1, houve razoavel aumento de pro
du~ao em favor dos melhores tratamentos em relacao ao controle .
A producao do ensaio 3, .ficou grandemente. prejudicada em razao de·
o tempo excessivamente chuvoso e quente ter favorecidosevero ataque
da mancha das folhas causada par Septoria lycopersici Speg.

A aplicacao de Folidol 60, alern do controle proporcionado ao
tripes vector de vira-cabeca, deve ter sido benefica para reduzir a a~ao

prejudicial de algum outro inseto . Isto se infere da comparacao entre
as medias de producao deste inseticida com a de Granutox-5. Con
quanta este tenha dado urn controle mais efetivo da molestia, Folidol
60 se destacou quantoa producdo . Para isto, tarnbem, deve ter contri

. buido a fato de, na concentracao 'usada, nao ter causado danos percep
tiveis as plantas,

4 - DISCUSSAO

As experiencias realizadas tiveram como objetivo o controle da
molestia na plantacao definitiva. E este a dado mais importante:
como jil foi mencionado (1, 2), a protecao das mudas, q~er na semen
teira, quer- no canteiro, naD tern rela~ao com a infeccao na plantacao
definitiva, a qual esta relacionada com a populacao de vectores viru
Iiferos existente no local au que para ele venha migrar. E claro que
tanto a sementeira como a canteiro de repicagem devem ser pulveri- .
zados, mas naD ha a preocupacao de se organizar experiencias nessa
fase da cultura. Isto porque, qualquer inseticida que der resultado
para 0 controle do tripes vector na -plantacao definitiva, sera. mais
eficaz ainda quando aplicado nas mudas, na sementeira e no canteiro . .

Os produtos ensaiados foram aplicados com grande freqiiencia e
na concentracao maxima tolerada pela planta, e' njio naquela indicada

pelo -respectivo fa~ricante. Esta orientacao foi seguida porque, se, em
tais condicoes, urn inseticida nao der resultado favoravel ao objetivo a
que se destina, esta claro 'que deixara de ser incluido em novos ensaios.
Par outro lado, a hip6tese de urn resultado negativo com adosagem
recomendada nao excluira a possibilidade de uma. maior eficiencia em
concentracoes mais elevadas.
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A relacdo entre a concentracao aconselhada e aquela que se situa
no limiar da fitotoxicidade e bern variavel de urn para outro produto.
Observou-se que, para alguns' inseticidas 0 dobro da dosagem reco
mendada ja causou ligeiros danos as plantas, enquanto que, para outros,
tal fato foi notado sornente quando se elevou a concentracao cerca de
dez au mais vezes ,

Para a avaliacao dos resultados, nao foram feitas contagens do
tripes vector nas diversas parcelas das experiencias , A medida da
eficiencia dos inseticidas foi feita indiretamente, admitindo-se a exis
tencia de uma correlacao positiva entre, 0 numero de plantas infetadas
com a molestia e 0 numero de vectores presentes nas parcelas tratadas
com os diversos produtos.

E bem possivel que se consiga urn efeito adicional Iavoravel para
o controle da rnolestia, combinando-se Granutox....S, aplicado no solo,
com pulverizacfies foliares daqueles inseticidas que se mostraram mais
eficientes. Esta possibilidade esta sendo investigada em outra serie
de experimentos.

o ernprego de urna variedade moderadamente resistente a vira
-cabeca, combinado com 0 tratamento cuidadoso com as produtos que
se destacaram, talvez seja 0 caminho para a obtencao de boas culturas
de tomate, mesmo nas situacfies mais favoraveis a molestia .

Em geral, a reducao da porcentagern de infeccao com a molestia
nos melhores tratamentos nao correspondeu urn grande aumento de
producao em relacao a obtida para a testemunha , Isto foi atribuido,
em parte, ao efeito fitotoxico de alguns inseticidas, urna vez que foram
aplicados em concentracoes bern mais elevadas do que as recomendadas
pelos fabricantes ,

INSECTICIDE APPLICATION FOR THE CONTROL OF
TOMATO VlRA-CABE<;A

SUMMARY

A series of three tests with nine different insecticides was carried out with
tomatoes to compare their effect on the control of the thrips vector (Frankliniella
sp) of vira-cebeca (Brazilian tomato spotted wilt).

Granutox-5 applied to the soil and Folidol 60 or Die1drex 20 sprayed on
the foliage gave the best results. Metasystox (i) and Phosdrin C. E. 2, also
applied as sprays, promoted some control, but not so good as that given by the
insecticides of the first group.
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Yield increases' were not necessarily parallel to vira-cabeca control when
treated plots were compared. This result is in part attributed to the phytotoxical
effect of some of the insecticides, since they were all applied at a somewhat higher
concentration than that recommended. by manufacturers.
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