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INTRODUÇÃO

O tripes-do-prateamento (Enneothrips flavens) é a principal praga do amendoim no

Brasil (MONTEIRO; MOUND; ZUCCHI, 2000) (Figura 1).

MATERIAIS E MÉTODOS

Foram testados dois produtos comerciais formulados com Beauveria bassiana

(Boveril®) e Metarhizium anisopliae (Metarril®), ambos fornecidos pela empresa

Koppert Brasil – Produtos Biológicos (Piracicaba, São Paulo, Brasil). Foram também

utilizados isolados provenientes do Laboratório de Controle Microbiano de Artrópodes

Praga da UNESP/FCAV, B. bassiana (ARSEF 3288) e M. anisopliae (ARSEF 3293).

Para determinar a patogenicidade de M. anisopliae e B. bassiana a E. flavens,

foram utilizados os tratamentos: (i) – isolado M. anisopliae (ARSEF 3293) contendo

108 conídios/ mL + adjuvante (0,05%); (ii) – produto comercial M. anisopliae

(Metarril®) contendo 108 conídios/ mL + adjuvante (0,05%); (iii) – isolado B. bassiana

(ARSEF 3288) contendo 108 conídios/ mL + adjuvante (0,05%); (iv) – produto

comercial B. bassiana (Boveril®) contendo 108 conídios/ mL + adjuvante (0,05%); (v)

– testemunha (água destilada + adjuvante (0,05%)).

CONCLUSÃO

Os resultados obtidos neste trabalho mostram que os isolados M. anisopliae

(ARSEF 3293 e Metarril®) e B. bassiana (ARSEF 3288 e Boveril®) tem potencial para

serem utilizados como agentes de controle biológico de ninfas de E. flavens.
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OBJETIVOS

O trabalho teve como objetivo avaliar a suscetibilidade de ninfas de tripes

Enneothrips flavens aos fungos entomopatogênicos Beauveria bassiana e Metarhizium

anisopliae aplicados sobre folíolos de plantas de amendoim.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

O método de controle mais usado para redução de populações da praga é o

químico, aplicado de forma calendarizada a cada 15 dias durante todo o

desenvolvimento da cultura (MICHELOTTO et al., 2017). Porém, o comportamento de

se alocar no interior de folíolos fechados reduz a eficiência do controle químico, uma

vez que não têm contato direto com o produto. Portanto, o uso de inseticidas

sistêmicos tem sido preferido pela eficiência de controle, embora apresentem custo

mais elevado.

Esse cenário força a busca por alternativas de controle, como o uso de controle

biológico. Para o controle biológico de E. flavens foi relatado apenas com o uso de

predadores da família Chrysopidae (RODRIGUES et al.,2014), porem para outras

espécies de tripes o uso de fungos entomopatogênicos como Beauveria bassiana (SE

JIN LEE et al. 2017) e Metarhizium anisopliae (LOPES; ALVES; TAMAI, 2000)

apresentaram potencial de controle superior a 90%, valores semelhantes aos obtidos

com o emprego de controle químico (VESTERGAARD et al.1995).

Figura 1. Tripes-do-prateamento (Enneothrips flavens)

Figura 2. Mortalidade (%) de ninfas de Enneothrips flavens com 3 dias (A), 5 dias (B) e 7 dias (C)

após a aplicação dos fungos entomopatogênicos.

As ninfas foram dispostas em folíolos, sendo que cada folíolo abrigou 10 ninfas de

E. flavens. Foi aplicado 1 mL de suspensão de conídios de M. anisopliae ou B.

bassiana. Os folíolos infestados foram colocados em placas de Petri de 70 mm de

diâmetro contendo folíolos de amendoim e foram selados com plástico filme para
manter a umidade. As placas de Petri foram colocadas em B.O.D. regulada a 26 ±
2°C, 60 – 70% U. R. e fotoperíodo de 13L:11E (GAO, 2012).

As avaliações de mortalidade confirmada e observada foram realizadas após 3, 5 e

7 dias após a aplicação dos tratamentos.


