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RESUMO 

 

 

Guedes Araújo, Álvaro Henrique. A Eficácia de diferentes misturas inseticidas de 
neonicotinóides e Piretróides no controle de Percevejo Barriga Verde 
(Dichelops spp.) na Cultura do Milho (Zea mays). 2019. 25p. Agronomia – 
Unicesumar – Centro Universitário de Maringá, Maringá - Paraná, 2019. 

 
 

Este trabalho objetivou estudar os danos causados por Dichelops spp. na fase inicial 
de desenvolvimento da cultura do milho. O experimento foi conduzido na Estação 
Experimental da SGS do Brasil Ltda.; no município de Paranavaí/PR. Foi conduzido 
no delineamento experimental de blocos ao acaso. As unidades experimentais 
consistiram de parcelas de 6 m x 8 m sendo 48 m² cada parcela e 192 m² cada 
tratamento compostos por uma distribuição de 3 plantas de milho por m. linear¹. 
Cada tratamento foi avaliado após a emergência até o momento em que se obteve 
uma população significativa de percevejos na área experimental. Posterior às 
avaliações prévia (0DA1A) e em sequência à 1ª Aplicação foram avaliados aos 3,5 e 
7 dias a população de percevejos em um total de 20 plantas compostas nas parcelas 
experimentais de cada tratamento, Fitotoxicidade decorrente das aplicações das 
substâncias teste e Vigor das plantas avaliadas. Na avaliação de 7 DA1A, avaliou-se 
os danos de percevejos num total de 20 plantas. Em seguida à avaliação e 7 dias 
após a 1ª Aplicação foi realizada a 2ª Aplicação das misturas inseticidas em suas 
respectivas doses e volume de calda conforme recomendação de bula. Após essa 
aplicação a incidência de pragas, Fitotoxicidade e Vigor foram avaliados aos 3, 5, 7, 
14 e 21 DA2A. Anexo à avaliação de 21 DA2A também se realizou a avaliação de 
altura plantas em 10 plantas por parcela experimental. No fim do ciclo da cultura 
realizou-se a coleta de dados de produtividade em kg de grãos de milho por hectare.  
 

Palavras chaves: Controle, Percevejo, Milho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
Guedes Araújo, Álvaro Henrique. The Effectiveness of Different Insecticide 
Mixtures of Neonicotinoids and Pyrethroids in the Control of Green Belly bug 
(Dichelops spp.) on Corn (Zea mays). 2019. 25p. Agronomy - Unicesumar - 
Maringá University Center, Maringá - Paraná, 2019. 
 
 
This work aimed to study the damage caused by Dichelops spp. in the early stage of 
corn crop development. The experiment was conducted at the Experimental Station 
of SGS of Brazil Ltda.; in the municipality of Paranavaí / PR. It was conducted in a 
randomized block design. The experimental units consisted of plots of 6 m x 8 m with 
48 m² each plot and 192 m² each treatment consisting of a distribution of 3 maiz 
plants per m. linear¹. Each treatment was evaluated after emergence until a 
significant population of bed bugs was obtained in the experimental area. 
Subsequent to the previous evaluations (0DA1A) and following the 1st Application, 
the population of bed bugs in a total of 20 plants composed in the experimental plots 
of each treatment were evaluated at 3.5 and 7 days evaluated plants. In the 7 DA1A 
evaluation, weevil damage was evaluated in a total of 20 plants. After the evaluation 
and 7 days after the 1st Application, the 2nd Application of the insecticide mixtures 
was performed in their respective doses and volume of syrup as per package insert. 
After this application the incidence of pests, phytotoxicity and vigor were evaluated at 
3, 5, 7, 14 and 21 DA2A. Attached to the 21 DA2A evaluation was also carried out 
the plant height evaluation in 10 plants per experimental plot. At the end of the crop 
cycle, yield date were collected in kg of corn grain per hectare. 
 

Keywords: Control, Bedbug, Corn. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O milho (Zea mays L.) é uma planta da família Poaceae, originária da 

América Central, sendo cultivada em praticamente todas as regiões do mundo. 

Destaca-se como uma das culturas agrícolas mais importantes sendo usada para 

alimentação animal e humana e, recentemente, como fonte de bioenergia. No Brasil, 

terceiro maior produtor mundial, na safra 2018/2019 foram cultivados em torno de 6 

milhões de hectares. Os principais estados produtores brasileiros, em ordem 

decrescente, são Mato Grosso, Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás, sendo juntos 

responsáveis por mais de 80% da área semeada de milho (CONAB, 2018).  

Grande parte do cultivo de milho é realizado em sistema de plantio direto 

(SPD), para o qual a cultura colabora como excelente opção para formação de 

palhada e rotação de culturas. As condições do agroecossistema no SPD são 

modificadas, devido ao reduzido distúrbio mecânico do solo e à permanência dos 

restos culturais sobre a sua superfície, podendo favorecer a ocorrência de algumas 

pragas como corós e percevejos (GASSEN, 1996; CHOCOROSQUI, 2001).  

As pragas que atacam a cultura no início do ciclo têm destacada 

importância, pois podem prejudicar o adequado estabelecimento da população de 

plantas, quando se tratar de pragas de solo. Insetos-praga sugadores e 

desfolhadores também podem causar danos significativos ao desenvolvimento inicial 

das plantas, uma vez que nessa fase as plantas são mais sensíveis ao seu ataque 

(GASSEN, 1996; CARVALHO, 2007).  

Dentre as pragas do milho, os percevejos barriga-verde (D. melacanthus e 

D. furcatus) têm ganhado destaque como pragas iniciais, principalmente em função 

das mudanças no sistema produtivo do milho, como o uso do plantio direto e cultivo 

de safrinha (CHOCOROSQUI, 2001).  

O ataque desses insetos durante o período vegetativo tem ganhado 

importância nos últimos anos no Brasil, principalmente nos cultivos de milho e trigo. 

No entanto, o primeiro relato de percevejos causando danos no início do ciclo do 

milho foi feito nos Estados Unidos em 1957 (CLOWER, 1958). Foi observada 

redução de estatura, murchamento e mortalidade de plantas de milho pelo ataque de 

Nezara viridula (LINNAEUS). Outros trabalhos também indicaram que o ataque de 

Euschistus servus (SAY, 1832) e Euschistus variolarius (PALISOT DE BEAUVOIS) 

ocasionaram redução de estatura, aumento no perfilhamento e mortalidade em 
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plantas jovens de milho (TOWNSEND; SEDLACEK, 1986, SEDLACEK; 

TOWNSEND, 1988, ANNAN; BERGMAN, 1988, APRIYANTO et al. 1989a e 1989b).  

Um cenário semelhante ocorre nas áreas de cultivo de milho no Centro-sul 

do Brasil. Segundo Chocorosqui (2001), no Paraná, o percevejo barriga-verde tem 

causado prejuízos nas culturas de milho em função do sistema de sucessão deste 

cultivo. As maiores populações são encontradas nos meses de outono e inverno, 

após a colheita da soja, em áreas de milho safrinha, trigo, aveia ou até cobertura 

vegetal morta, comum no sistema plantio direto. O plantio direto também beneficia 

esta espécie-praga por fornecer palhada que serve de abrigo (BIANCO, 1997; 

CHOCOROSQUI; PANIZZI, 2004).  

As espécies de percevejos conhecidos vulgarmente por barriga-verde 

Dichelops furcatus e Dichelops melacanthus, são muito semelhantes e ambas 

causam danos na cultura do milho. O nome barriga-verde deriva de sua aparência, 

pois apresentam a parte dorsal do corpo marrom e a ventral verde. A seguir é 

descrita a espécie Dichelops spp., que foi utilizada como alvo neste trabalho.  

Os adultos possuem corpo em forma de losango de tamanho variando de 9 

a 12 mm com abdômen de coloração geral castanha em vista dorsal e, em vista 

ventral, com esverdeado, podendo em alguns casos apresentar coloração castanho-

claro. A cabeça caracteriza-se pela presença de jugas agudas bifurcadas possuindo 

ângulos umerais na forma de espinhos, geralmente escurecidos originando nome 

melacanthus. As margens ântero-laterais do pronoto são serrilhadas e o rostro 

alcança as coxas posteriores (DUARTE, M. M. et al., 2010).  

Os danos de percevejos nos tecidos vegetais são resultantes da frequência 

de penetração dos estiletes e duração de alimentação, associados às secreções 

salivares que podem ser tóxicas e causar necrose tecidual (SLANSKY; PANIZZI, 

1987).  

A tomada de decisão de controle de insetos-praga é efetuada através da 

análise dos aspectos econômicos da cultura e da relação custo/benefício do controle 

de pragas. O NDE (Nível de Dano Econômico) deve ser visto como uma ferramenta 

para a determinação do nível de ação (NA), ou seja, a densidade populacional da 

praga na qual as medidas de controle deverão ser tomadas para que o crescimento 

populacional não atinja o NDE (PEDIGO et al., 1986). 

Segundo Bianco (2005) o monitoramento pode ser realizado com a 

contagem de insetos nas plantas e no solo. Existem duas maneiras distintas de 
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avaliar o percevejo na palhada. A primeira é através da contagem direta dos 

percevejos por unidade de área (m²). Esta metodologia geralmente exige tempo para 

ser executada, particularmente se existir muita palha no local, e por isso tem sido 

mais utilizada em levantamentos para fins de pesquisa.  

A utilização de inseticidas químicos é a alternativa mais usada com o 

objetivo de minimizar a ação de pragas iniciais e evitar perdas de produtividade 

(CRUZ et al., 1999 CRUZ; BIANCO, 2001). Existem produtos pertencentes aos 

grupos inseticidas de Piretróides e neonicotinóides registrados pelo Ministério da 

Agricultura para o controle químico de percevejos-barriga-verde das espécies D. 

melacanthus e D. furcatus em milho, tanto em pulverização quanto em tratamento de 

sementes. 

Os piretróides correspondem a uma classe de inseticidas e acaricidas que 

se destaca por ser seguro e com amplo espectro de atuação (WATKINSON, 1989), 

sendo hoje o grupamento mais empregado no mundo (YAMADA et al., 2003), nas 

mais variadas formas de aplicação (O’BRIEN, 1999). São moléculas lipofílicas que 

apresentam rápida absorção, distribuição e excreção. Apresentam rápido efeito 

knock-down – efeito letal (TAYLOR, 2001). O modo de ação dos piretróides pode ser 

divido em duas categorias. O tipo I atua nos canais de sódio, e o tipo II que, além de 

atuarem nos canais de sódio, atuam como antagonistas dos receptores do GABA, 

ambos levando à despolarização da membrana (CASIDA, 1980; WATKINSON, 

1989; TAYLOR, 2001).  

Os inseticidas neonicotinóides mimetizam a ação da acetilcolina e não são 

degradados pela acetilcolinesterase. Assim, eles se encaixam no receptor da 

acetilcolina na membrana das células pós-sinápticas, abrindo canais de Na+ na 

mesma, com consequente hiperatividade nervosa, seguido de colapso do sistema 

nervoso. Os mecanismos envolvidos na transmissão de impulsos nervosos em 

insetos são muito semelhantes àqueles operantes em mamíferos, aves e peixes. Por 

isso, muitos inseticidas neurotóxicos são tóxicos também a esses organismos não-

alvo, incluindo os seres humanos. Assim o objetivo principal deste trabalho foi 

avaliar qual a mistura inseticida de neonicotinóides e piretróides com maior eficácia 

para controlar a incidência de percevejos barriga verde (Dichelops spp.) nas plantas 

de milho. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O trabalho foi conduzido nas instalações da Unidade Teste da SGS do Brasil, 

localizada no município de Paranavaí-PR, Brasil (Coordenadas 23˚01’ 14.30” latitude 

Sul 52˚23’ 05.60” longitude oeste, Altitude 449 m). O período de condução do ensaio 

foi de 05/12/2018 a 03/05/2019. 

O hibrido de milho utilizado foi a variedade 30F35VYHR® da fabricante 

Pioner®, sementes com tratamento industrial oriundo do fabricante, composto por 

Carbendazim 150 g/L (15% m/v) na dose de 2,0 ml/kg de sementes, conforme a 

recomendação do fabricante; Fludioxonil 25 g/L (2,5% m/v) na dose de 1,5 mL/kg de 

sementes, conforme a recomendação do fabricante; Deltametrina 25 g/L(2,5% m/v), 

na dose de 0,08mL/kg de sementes, conforme a recomendação do fabricante e 

Pirimifós – Metílico 500 g/L (50% m/v), na dose de 0,016 mL/kg de sementes. 

A semeadura foi realizada no dia 05/12/2018, com espaçamento entre linhas 

de 0,50m e uma distribuição de 3 sementes de milho/m.linear¹. As aplicações das 

substâncias a serem aplicadas e avaliadas se iniciaram após o aparecimento da 

praga alvo dentro da área experimental a partir de uma avaliação prévia (0DA1A), 

iniciando – se após a emergência das plantas e continuamente conforme protocolo 

de planejamento e recomendação dos fabricantes.  

O delineamento estatístico adotado foi o de blocos casualizados (DBC) 

constituído por 7 tratamentos e 4 repetições (28 parcelas). Cada parcela ocupará 

uma área de 48 m² (6,0 m de largura X 8,0 m de comprimento) e compostas por 12 

linhas de plantio, sendo que das 12 linhas que compõe a parcela experimental, 

apenas as 4 linhas centrais foram utilizadas para a obtenção de dados e avaliações. 

As substâncias teste, bem como suas respectivas doses seguem descritas de 

acordo com as recomendações em bula pelo fabricante, sendo: T1 – Testemunha, 

sem aplicação de qualquer substância; T2 – Lambda Cialotrina + Tiametoxam na 

dose de 200 mL.ha¹, seguindo a dose recomendada pelo fabricante da mistura; T3 – 

Beta Ciflutrina + Imidacloprido na dose de 750 mL.ha¹, seguindo a dose 

recomendada pelo fabricante da mistura; T4 – Acetamiprido + Alfa Cipermetrina na 

dose de 300 mL.ha¹ seguindo a dose recomendada pelo fabricante da mistura; T5 – 

Acetamiprido + Bifentrina na dose de 200 mL.ha¹, seguindo a dose recomendada 

pelo fabricante da mistura; T6 – Acefato  na dose de 0,900 kg.ha¹, seguindo a dose 

recomendada pelo fabricante e T7 – Bifentrina + Imidacloprido na dose de 250 
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mL.ha¹, seguindo a dose recomendada pelo fabricante. O volume de calda utilizado 

foi padrão para todos os tratamentos, sendo de 200 L.ha¹ para todas as aplicações e 

tratamentos. 

Os tratamentos foram de 2 aplicações, com um intervalo de 7 dias. As 

aplicações foram realizadas com o auxílio de um pulverizador pressurizado de CO2, 

equipado com uma barra de 3 m, contendo 6 bicos do tipo leque XR110.02 

espaçados a 0,50 m. A pressão de trabalho estabelecida foi de 45 lbf/pol² e os 

volumes de caldas seguiram o recomendado por bula. 

A avaliação da eficiência dos tratamentos no controle da população do 

Percevejo-barriga-verde foi realizada através de uma escala de notas de danos e 

quantificação de percevejos na parcela. A presença de percevejo foi verificada 

através da análise visual em 20 plantas nas linhas centrais de cada parcela, 

excluindo as quatro linhas de cada extremidade lateral das parcelas (bordaduras). 

Quantificação de percevejos: foi realizado uma avaliação prévia aos 0DA1A 

e as demais aos 3, 5, 7 DA1A e 3 ,5, 7, 14, 21 DA2A. 

Índice de Danos: as avaliações de dano de por percevejo nas plantas foi 

realizada aos 7 DA1A e aos 21 DA2A, realizando a contagem do número de plantas 

atacadas por Dichelops spp. em 20 plantas por parcela. Essas plantas foram 

separadas em três grupos sendo o grupo 1: Plantas isentas de ataques; grupo 2: 

Plantas com danos leves e moderados nas folhas; e grupo 3: Plantas com danos 

severos nas folhas, cartuchos encharutados e ou plantas com perfilhos. 

Altura de Plantas: foi realizado uma avaliação de altura de plantas aos 21 

DA2A, em 10 plantas por parcela. 

Fitotoxicidade: foi avaliada a fitotoxicidade às plantas atribuindo-se uma 

escala de notas entre 0 e 100% da área foliar danificada e ou necrosadas, 

comparando-se o aspecto das plantas tratadas em relação às plantas da 

testemunha. 

Vigor: avaliou-se o vigor das plantas tratadas em relação às plantas da 

testemunha, atribuindo-se uma escala de notas entre 0 e 100% dependendo do 

maior vigor em relação à testemunha. 

Produção: ao atingir o ponto ideal de maturação e colheita, foi realizada a 

coleta de dados de produção a partir da colheita de 2,5m nas 4 linhas centrais de 

cada parcela, totalizando a área colhida para amostragem de 10 m² por parcela. A 

produção será dado em kg.ha¹. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A interferência da aplicação de inseticidas Piretróides os quais são venenos 

axônicos que trabalham por manter os canais de sódio abertos nas membranas 

neurais dos insetos (CASIDA, 1980; WATKINSON, 1989; TAYLOR, 2001); e 

Neonicotinóides que atuam como agonistas dos receptores nicotínicos dos insetos 

ao nível do receptor alfa4beta2, influenciando diretamente na transmissão sináptica 

(NAUEN et al., 2001), são substâncias que são utilizadas na agricultura para 

controle e redução da população de pragas como percevejos, lagartas, etc. Com 

base nos dados obtidos no decorrer das avaliações e apresentados na tabela 1, as 

plantas submetidas as aplicações de T2 – Lambda Cialotrina + Tiametoxam na dose 

de 200 mL.ha¹, T3 – Beta Ciflutrina + Imidacloprido na dose de 750 mL.ha¹, T4 – 

Acetamiprido + Alfa Cipermetrina na dose de 300 mL.ha¹, T5 – Acetamiprido + 

Bifentrina na dose de 120 g.ha¹, T6 – Acefato na dose de 1 kg.ha¹ e T7 – Bifentrina + 

Imidacloprido na dose de 400 mL.ha¹ reduziram significativamente o número de 

percevejos adultos Dichelops spp., nas avaliações de 3 DA1A mantendo este 

resultado até os 5 DA2A. Destaque para as aplicações de T5 – Acetamiprido + 

Bifentrina na dose de 120 g.ha¹ que nas avaliações de 3 DA1A e 5 DA2A foram 

estatisticamente superiores que os demais tratamentos e a testemunha. 

Já aos 14 DA2A apenas as plantas que foram submetidas ao tratamento T6 – 

Acefato na dose de 1 kg.ha¹ não apresentou resultado significativamente superior 

quando comparado com as plantas da testemunha. O índice de redução do número 

de percevejos Dichelops spp., foi da ordem de 40% à 87%. 

As injúrias causadas por Dichelops spp. são visíveis a olho nu, sendo essas 

resultantes na redução da altura das plantas atacadas; Abertura de orifícios no colo 

da planta que quando atingir estádios mais avançados, se dispõe de forma alinhada 

horizontalmente nas folhas, provocando interferência na translocação de nutrientes e 

susceptibilidade à redução de vigor foliar da cultura. Considerando os índices de 

danos causados pelo percevejo Dichelops spp. e os dados apresentados na tabela 

2, as plantas submetidas as aplicações de T2 – Lambda Cialotrina + Tiametoxam na 

dose de 200 mL.ha¹, T5 – Acetamiprido + Bifentrina na dose de 120 g.ha¹ e T7 – 

Bifentrina + Imidacloprido na dose de 400 mL.ha¹ apresentaram resultados 

estatisticamente inferiores que as plantas da testemunha aos 7 DA1A. Já aos 21 

DA2A todos os tratamentos apresentaram índice de danos significativamente 
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inferiores que as plantas da testemunha. Com destaque para as plantas que 

receberam o tratamento T5 – Acetamiprido + Bifentrina na dose de 120 g.ha¹ no qual 

apresentou resultado de maior eficiência nas duas avaliações realizadas para este 

parâmetro, tanto aos 7 DA1A quanto à 21 DA2A. 

Em relação à avaliação de altura de plantas realizada aos 21 DA2A os 

tratamentos T2 – Lambda Cialotrina + Tiametoxam na dose de 200 mL.ha¹, T3 – 

Beta Ciflutrina + Imidacloprido na dose de 750 mL.ha¹, T4 – Acetamiprido + Alfa 

Cipermetrina na dose de 300 mL.ha¹, T5 – Acetamiprido + Bifentrina na dose de 120 

g.ha¹, T6 – Acefato na dose de 1 kg.ha¹ e T7 – Bifentrina + Imidacloprido na dose de 

400 mL.ha¹, apresentaram resultados superiores quando comparados as plantas da 

testemunha. 

No decorrer das avaliações do ensaio e análise dos parâmetros avaliados, foi 

possível constatar que plantas atacadas com maior severidade tiveram vigor 

reduzido quando comparadas as plantas isentas de ataque. Então analisando os 

dados de vigor da cultura pode se observar que as plantas que receberam os 

tratamentos T2 – Lambda Cialotrina + Tiametoxam na dose de 200 mL.ha¹; T3 – 

Beta Ciflutrina + Imidacloprido na dose de 750 mL.ha¹, T4 – Acetamiprido + Alfa 

Cipermetrina na dose de 300 mL.ha¹, T5 – Acetamiprido + Bifentrina na dose de 120 

g.ha¹, T6 – Acefato na dose de 1 kg.ha¹ e T7 – Bifentrina + Imidacloprido na dose de 

400 mL.ha¹, apresentaram vigor significativamente superior às plantas da 

testemunha dos 3 DA1A aos 7 DA1A, sendo esses resultados mantidos até 21 

DA2A, exceto o tratamento T2 – Lambda Cialotrina + Tiametoxam na dose de 200 

mL.ha¹ que não apresentou diferença significativa no vigor da cultura quando 

comparado às plantas da testemunha. 

As aplicações de todos os tratamentos não apresentaram efeitos fitotóxicos a 

cultura do milho. 

Os danos causados por Dichelops spp. nos estádios iniciais de 

desenvolvimento da cultura do milho (VE – V4) são fatores influentes na redução da 

produção de milho. A partir da análise dos dados de produção coletados e 

representados na tabela 4, podemos observar que os tratamentos T2 – Lambda 

Cialotrina + Tiametoxam na dose de 200 mL.ha¹, T5 – Acetamiprido + Bifentrina na 

dose de 120 g.ha¹ e T6 – Acefato na dose de 1 kg.ha¹ apresentaram resultados 

estaticamente superiores aos demais tratamentos. Destaque para o tratamento T5 – 

Acetamiprido + Bifentrina na dose de 120 g.ha¹, o qual apresentou resultados 
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superiores e significativos em relação a todos os outros tratamentos. Os tratamentos 

T3 – Beta Ciflutrina + Imidacloprido na dose de 750 mL.ha¹, T4 – Acetamiprido + Alfa 

Cipermetrina na dose de 300 mL.ha¹ e T7 – Bifentrina + Imidacloprido na dose de 

400 mL.ha¹ não se diferiram da testemunha. 
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4 CONCLUSÃO 

 

O tratamento T5 – Acetamiprido + Bifentrina na dose de 120 g.ha¹ 

apresentou resultados estatisticamente superiores que os demais tratamentos e em 

relação a testemunha nas avaliações de 3 DA1A e 5 DA2A, onde comprova sua 

eficácia na redução do número de percevejos adultos. 

No parâmetro índice de dano o tratamento T5 – Acetamiprido + Bifentrina na 

dose de 120 g.ha¹ apresentou resultado de maior eficiência nas duas avaliações 

realizadas para este parâmetro, tanto aos 7 DA1A quanto à 21 DA2A, comprovando 

sua eficácia no controle dos percevejos antes de causarem danos a cultura do milho. 

Em relação à avaliação de altura de plantas realizada aos 21 DA2A, todos os 

tratamentos apresentaram resultados superiores quando comparado as plantas que 

receberam os tratamentos com as plantas da testemunha. 

A partir das avaliações de Vigor da cultura pode-se concluir que todos os 

tratamentos apresentaram vigor significativamente superior às plantas da 

testemunha dos 3 DA1A aos 7 DA1A, sendo esses resultados mantidos até 21 

DA2A, exceto o tratamento T2 – Lambda Cialotrina + Tiametoxam na dose de 200 

mL.ha¹ que não apresentou diferença significativa no vigor da cultura quando 

comparado às plantas da testemunha. 

A partir das aplicações de todos os tratamentos não apresentaram efeitos 

fitotóxicos a cultura do milho quando comparados a testemunha, de modo que a 

redução do vigor da cultura não se deu por fitotoxicidade das substâncias aplicadas. 

A produtividade obtida nas parcelas do tratamento T5 – Acetamiprido + 

Bifentrina na dose de 120 g.ha¹ foi superior às demais parcelas e tratamentos 

aplicados, de modo que destaca-se por ter resultados estatisticamente significativos 

e superiores aos demais tratamentos. 
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TABELA 1. Número de percevejos Dichelops Spp. em 20 plantas e porcentagens de eficiência em dias após as aplicações 
 

Tratamentos e dosagens 

Número de percevejos Dichelops Spp.em 20 plantas e porcentagens de eficiência em dias após as aplicações 
0 DA1A 3 DA1A 5 DA1A 7 DA1A 3 DA2A 5 DA2A 7 DA2A 14 DA2A 21 DA2A 
26-Jan-

2019 
29-Jan- 

2019 
31-Jan-

2019 
02-Fev-

2019 
05-Fev-

2019 
07-Fev-

2019 
09-Fev-

2019 
16-Fev-

2019 
23-Fev-

2019 
1 Testemunha - 12,8¹ a² 17,5 a  15,3 a  14,3 a  13,3 a  12,3 a  9,3 a 7,8 a  12,8 a 
2 Lambda Cialotrina + Tiametoxam 200 mL/ha 14,0 a 5,3 b 70³ 7,5 b 51 8,5 b 40 4,8 b 64 5,3 b 57 5,0 a 4,3 b 45 14,0 a 
3 Beta ciflutrina + Imidacloprido 750 mL/ha 14,0 a 6,5 b 63 7,3 b 52 8,5 b 40 4,5 b 66 4,3 b 65 6,8 a 4,5 b 42 14,0 a 
4 Acetamiprido + Alfacipermetrina 300 mL/ha 12,5 a 5,8 b 67 7,3 b 52 9,3 b 35 4,8 b 64 4,5 b 63 4,8 a 4,3 b 45 12,5 a 
5 Acetamiprido + Bifentrina 120 g/ha 14,5 a 2,3 c 87 3,8 c 75 8,5 b 40 3,0 b 77 3,5 b 71 4,0 a 2,8 b 65 14,5 a 
6 Acefato 1 Kg/ha 14,0 a 6,0 b 66 7,3 b 52 7,8 b 46 4,8 b 64 4,0 b 67 4,5 a 5,3 ab 32 14,0 a 
7 Bifentrina+Imidacloprido 400 mL/ha 15,0 a 5,8 b 67 7,0 b 54 9,5 b 33 3,0 b 77 4,3 b 65 4,0 a 4,5 b 42 15,0 a 

CV % 10,63t 11,02t 7,2t 5,86t 15,03t 11,84t 17,91t 11,83t 10,63t 
1Dados reais. Para análise de variância e comparação de médias foram transformados em “y = raiz (x+0,5)”. 

2As médias seguidas da mesma letra não difere entre si pelo teste de Tukey (P < 0,05). 

3Porcentagens de eficiência segundo a fórmula proposta por ABBOTT (1925). 

 

 

 

 

TABELA 2. Índice de Danos de Dichelops Spp. em 20 plantas em dias após as aplicações 

 

Tratamentos e dosagens 
Índice de Danos de Dichelops Spp.em 20 plantas em dias após as aplicações 

7 DA1A 21 DA2A 
02-Fev-2019 23-Fev-2019 

1 Testemunha - 2,05¹ a² 2,65 a 
2 Lambda Cialotrina + Tiametoxam 200 mL/ha 1,50 b 1,93 b 
3 Beta ciflutrina + Imidacloprido 750 mL/ha 1,81 ab 2,03 b 
4 Acetamiprido+Alfacipermetrina 300 mL/ha 1,56 ab 1,88 b 
5 Acetamiprido+Bifentrina 120 g/ha 0,69 c 1,34 c 
6 Acefato 1 Kg/ha 1,68 ab 1,88 b 
7 Bifentrina+Imidacloprido 400 mL/ha 1,54 b 1,84 b 

CV % 6,75t 5,88t 
                                              1Dados reais. Para análise de variância e comparação de médias foram transformados em “y = raiz (x+0,5)”. 

                                              2As médias seguidas da mesma letra não difere entre si pelo teste de Tukey (P < 0,05). 
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TABELA 3. Altura de plantas 

 

Tratamentos e dosagens 
Altura de plantas 

21 DA2A 
23-Fev-2019 

1 Testemunha - 0,972¹ c² 
2 Lambda Cialotrina + Tiametoxam 200 mL/ha 1,101 b 
3 Beta ciflutrina + Imidacloprido 750 mL/ha 1,117 b 
4 Acetamiprido+Alfacipermetrina 300 mL/ha 1,099 b 
5 Acetamiprido+Bifentrina 120 g/ha 1,248 a 
6 Acefato 1 Kg/ha 1,119 b 
7 Bifentrina+Imidacloprido 400 mL/ha 1,133 b 

CV % 0,86t 
                                                                               1Dados reais. Para análise de variância e comparação de médias foram transformados em “y = raiz (x+0,5)”. 

                                                                               2As médias seguidas da mesma letra não difere entre si pelo teste de Tukey (P < 0,05). 

 

 

 

TABELA 4. Produção 

 

Tratamentos e dosagens 
Produção 

 
03-Mai-2019 

1 Testemunha - 2420,000¹ c² 
2 Lambda Cialotrina + Tiametoxam 200 mL/ha 3115,000 b 
3 Beta ciflutrina + Imidacloprido 750 mL/ha 2600,000 bc 
4 Acetamiprido+Alfacipermetrina 300 mL/ha 2798,750 bc 
5 Acetamiprido+Bifentrina 120 g/ha 3687,500 a 
6 Acefato 1 Kg/ha 3068,750 b 
7 Bifentrina+Imidacloprido 400 mL/ha 2813,750 bc 

CV % 6,1t 
                                                                               1Dados reais. Para análise de variância e comparação de médias foram transformados em “y = raiz (x+0,5)”. 

                                                                               2As médias seguidas da mesma letra não difere entre si pelo teste de Duncan (P < 0,05). 
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GRÁFICO 1. Número de percevejos Dichelops Spp.em 20 plantas e porcentagens de eficiência em dias após as aplicações 
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FIGURA 1. Vista geral do ensaio 

 

 

Fonte: Fotos do Autor (2019) 

 

FIGURA 2. Plantas isentas de ataque 

 

 
Fonte: Fotos do Autor (2019) 
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FIGURA 3. Plantas atacadas por Dichelops spp. 

 

 
Fonte: Fotos do Autor (2019) 

 

FIGURA 4. Aspectos da praga alvo 

 

 
Fonte: Fotos do Autor (2019) 
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FIGURA 5. Ambiente ideal para desenvolvimento de Dichelops spp. 

 

 
Fonte: Fotos do Autor (2019) 

 

FIGURA 6. Comparativo de tamanho de espigas 

 

 
Fonte: Fotos do Autor (2019) 


