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CONTRalE DA CIGARRINHA VERDE EM FEIJOAll CL.4.rDlO
LUCIO COSTA, HIROSHI NAGAI e A. S. COSTA. Danos causados par cigar
rinhas do genera Empoa.sca 00 feijoeiro sao bastante conhecidos em
outros poises 2, 3,4 I sendo otribuidos a efeito toxicoqenico desses inse
tos. He ja muitos onos que donas resultontes do infestocdo de feijoais
par uma cigorrinha verde (Empoasca sp.) vem sendo notados no Estado
de Sao Paulo. Tem mesmo sido observado que, em certas plontocoes,
essa prago se torno fotor Iimitante do cultura.

Sintomos cousodos. A ocorrencia de populocdo grande de cigor
rinhos verdes em feijoois leva a um enfezomento dos plantas, que
possom a mostror as foliolos enrolados para baixo au arqueados. Em
casas de infestccfio severa ha amarelecimento de areas dos foliolos
pr6ximos as margens e subsequente seea. Quando ainde amarelas,
tais areas geralmente sao limitadas pelas nervuras (figura 1-A, B,
C. o:

Devida 00 fato de que os sintomas resultantes do a~oo toxica
genica do cigarrinha verde em feijoeiros se assemelham 005 de moles
tia de virus, material de vdrios procedencios tem sido trazido a Secdo
de Virologia do Instituto Agronomico, para exame. as autores tive
ram occsido de observar infestocoes severas do cigarrinha verde em
fei joais plantados no municipio de Americana e no Fazenda Santa
Terezinha, Campinos (fevereiro 1962). Nesta ultima propriedade as
donas foram too severas que a plantador resolveu arrancar 0 feijoal
e plantar pepino no mesmo lugar, para aproveitar 0 adubo.

Ensoio de cont.ole. Em vista de a populocdo do cigarrinha verda
ser bastante elevada no plontocdo do Fazenda Santa Terezinha (rncis
de 10 cigarrinhas par planta, em media), decidiu-se efetuar um ensaia
com varios inseticidas, a fim de se obterem dodos sobre 0 controle
desse inseto e que pudessem sar aplicados 00 controle da outras cigar
rinhas, vectores de molestios de virus.

Quorenta fileiras faram escalhidas no cultura para a reclizocdo
do ensaio, utilizando-se duos linhas de 15 plantas par tratamenta.
Compararam-se nove inseticidas, cam duos repeticoes. Como testa-

1 Recebido Dora publica"ao em 14 de abril de 1962.
2 MONTEITH, J.• JR. & HOLLOWELL, B.A. PotholOgicol symptoms in legumes caused by

the potato leofropper. J. agric. Res. 38:649-677. 1929.
3 McFAIlLANI!, J .5. & RIEMAN, G.H. leafhopper resistance among the bean varieties.

J. econ. Ent. 36:639. 1943.
4 OonVJE, I.. Preliminary report of the plcnt- pathologist for the period September 27 to

December 31, 1923. Bermuda Dept. Agr. Rept. 1923:28-34. '924.
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FIGl RA I - Donos cousodos pelo cigorrinno verde 00 feij oe iro. A - Plco tcccc de
feljoo vogem severc mente infestodo . B - Feijoeiros em vasa, colonizodos com
cigor rinhas durante var ies dies. C - Plantas no compc, most rondo enrolomenta e
o rqueomento de s folio los. D - F61ha de feij oeiro de planta infestado artificia l.
mente, mastrondo a rea s necrosodos.
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munhas conservorcm-se parcelas identiccs ndo pulverizadas, dentra da
enscio, e outros, fora do area do experiencio.

Faram efetuodos duas pulverizccoes com os inseticidas" constan
tes do quadra 1, aplicados nas concentrocoes indicadas. Estas foram

QUADRO 1. - Comporccdo de varies inseticidos no controls do cigarrinha verde em
feijool

Numero totol de
cigorrinhos ecce-
dos ap6s as tro-

Trotomento
Concentro, Dota do tamentos, em 5 TotolC;501 contogem plantas, no repe-

ti.-;ao indicoda

I , II I

%

Rhodictox - 5 ........ 1 ... . . . 19 - Fev. 8 27 35
21 - Fev. 0 0 0

Folidol M 60 ......... . 0,3 ..... 19 - Fev. 2 21 23
21-Fev. 0 0 a

Metasystox m ........ . 0,4 ..... 19 - Fev. 2 4 6
21-Fev. a a a

Rhothone WP 50 ..... . 2 ...... 19 - Fey, a 7 7
21 - Fev. a a a

Phosdrin C.E.2 ........ . I ...... 19-Fev. 34 15 49
21 - Fev. a a a

Endrex 20 ........... . I ...... 19 - Fev. 9 a 9
21 - Fev. 1 1 2

Molotox 50 .......... 1 . ..... 19 - Fev. 6 18 24
21 - Fev. a 4 4

E. P. N. - 45 ........ 0,6 . .... 19-Fev. 3 a 3
21-Fev. I a I

Diazinan M 40 ....... . 1 ...... 19-Fev. 3 2 5
21-Fev. a a a

Testemunhc ......... - 19 - Fev. 12 39 51
21-Fev. 5 4 9

Testemunha fora da area - 19-Fev. 65 60 125
21-Fev. 59 55 114

A pOrcentcgem se refera 00 produto comercial indicado e nco. 00 elemento otivo.

5 Os ~utores ogrodecem Q Alion!;c Comerciol de Anilinos S/ADupont do Brosil S/A
e Shell Braz.1 ltdo., pelo fornecimento de inseticidos para esso experi~ncio.
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gero/mente bem mais fortes que as recomendadas pelos respectivos
fabricantes. Juntou-se a tadas 0 espalhante adesivo Dupont na pro
porcdo de 4 cm' por 15 litros do inseticida. As duas pulverizccoes
foram feitos em 17-11-1962 e 20-11-1962. Para 0 cplicocdo usou-se
pulverizador motorizcdo, sob pressdo de cerco de 200 1ibras.

A fim de comparor 0 ccdo dos produtos uti! izados, efetuaram-se
duos contagens de cigarrinhas em cinco plantas escolhidas 00 cccso,
em cada porce!o, inclusive nas testemunhas dentro e fora da experien
cia. As cigarrinhas que estavam nas plantas forem apanhadas com
urn cocodor em forma de cone, com 60 em de didrnetro no base, 8 em
no topo e 30 cm de oltura, feito de crrnocdo de creme e pono preto,
Na parte superior colocou-se uma gaiola de vidro de lampeiio, para a
qual se moviam as insetos que estavam sobre a planta coberta com 0

coccdor. A primeira contagem foi feita dois dias opes a primeira
pulverizccdo e a outre, um dia depois da segunda pulverizocdo, Na
turalmente, 0 metodo de apanhor os insetos favoreceu a ccccdo apenas
dos odultos.

Resultadas. . Conforme podero ser visto pelos dados cpresentcdos
no quodro 1, prcticcrnente todas as inseticidas uscdos produziram con
trole fovorcvel da cigarrinha verde depois de duos cplicocoes. 0
E.P.N. 45, Diazinon M 40, Metosystox (i), Rhothane WP 50 e 0

Endrex 20 reduziram bastante 0 nurnero de cigarrinhas por planta ja
com a prirneiro pulverizocdo. a nurnero relativomente elevado de
cigorrinhos nas parcelas tratadas com Phosdrin C.E 2 e para ser otri
buido ao fa to de ter ficado esse tratamento nas proximidades das par
celas testemunhos, nfio pulverizadas. E posslvel que tenho havido
miqrocdo de cigorrinhos destas para as plantas que receberam esse
tratamenta.

Ver.ficou-se, tcmbem, que as parcelas testernunhos, dentra da
area pulverizada, foram beneficiadas pela oplicccdo dos inseticidas,
pais hauve reducdo no nurnero de insetas par planta nas porcelcs
testemunhas dentro da area tratada e ndo naquelas fora dela. 1550 e
facil de cornpreender, pais a cigarrinha verde e bastante movel, sendo
provovel que insetos que se ochovorn sabre as plantas ndo pulveriza
das tenham passado as fileiras vizinhas, tratadas e em seguida morrido
devido a efeito residual dos inseticidas.

Do maneira como foram cplicodos, nenhum das inseticidas mas
trau efeita fitotoxico sabre 0 feijoeiro. Como a moioria ofereceu con
trole sctlsfctcrto da praga, a escolha daquele a ser aplicado depen-
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derc natural mente da facilidade que 0 plantador tiver em obte-lo e do
custo do produto.

E prov6vel que a cphcocdo de urn inseticidc sistemico a semente "
conjugada com pulverizocoes feitas mais tarde, nas epocos adequadas,
ofereco controle focil desso prago. SE<;:AO DE VIROLOGIA, INSTI
TUTO AGRONoMICO DO ESTADO DE SAO PAULO.

CONTROL OF EMPOASCA ON BEANS

SUMMARY

A species of green leafhopper of the genus Empoasca is responsible for severe
damage to snap and dry beans in the state of sao Paulo. A spraying experiment was
carried out with nine insecticides in a snap bean planting infested with a high popu
lation of the Empoasca leafhopper.

The results indicated that practically all the insecticides applied reduced the
leafhopper population considerably after two applications. Some were satisfactory
ofter a single application.

6 SUPUCY, N. (filho) & FADIGAS. M. (jr.l. Tratamento do feijaa com insetiddos ststemtcos
granulados, vrsondc 00 combcte de algumas progos. Biol6gico 27:216-217. 1961.


