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AVALIAÇÃO DE INSETICIDAS 
NO COMBATE AO TRIPES DO CACAUEIRO 

(S~/~"otb,;"s ,abrod"ctllS (GIARD) NA BAHIA· 

o Selenothrips rubrocinctus 
(Giard) emergiu como praga im
portante do cacaueiro, na Bahia, 
a partir de 19 72, quando (oram 
registrados s u r tos alarmantes 
em quase toda a região cacaueira , 
desse Estado. Ja era considera-
do como a praga mais importan
te dos cacauais no Espírito Santo 
(I). tendo sido também apontado 
por Bondar (2) e Silva (4, 5) co-, 
mo uma seria praga na Bahia , 
porém ocorrendo em surtos cí
clicas, alguns deles precedidos 
por períodos longos de seca . 

E n s a i o s de competição de 
inseticidas foram realizados por 
Smith, Abreu e Ventocilla (6) no 
Espírito Santo, onde se destaca
ram O BHC 1,50/0 (pó) e Baygon 
0,40/0 (emulsão) coma os mais e
ficientes no combate ao tripes. 
Considerando-s e ser o usa do 
Baygon muito dispendioso, foi 
então recomendado o BHC 1,5%, 
aplicado à razão de 16 kg por 
h ectare. 

A importância apresentada 
pelos surtos de tripes em 1972, 

• Recebido para publicação em outubro, 1973 . 
•• M.S ., Divisão de Entomologia, CEPEC. 

que causaram apreensao entre os 
produtor e s, aliada à pouca di spo 
nibilidade de inseticida s compro
vadamente eficazes para comba
tê -lo motivaram a execução d o 
presente trabalho. 

MATERIAIS E M~TODOS 

Dois ensaios foram re ali za 
dos nos municípios de Gandu, 1-
pia{" Canavieiras e Itamaraju no 
período de junho de 1972 a março 
de 1973. O primeiro constou de 
sete tratamentos. ond e os inseti
cidas foram aplicados à razão de 
240g d e p.a./ha, todos e m for
mulação líquida, salvo o BHC, 
que {oi aplicado e m fo rma de pó 
seco. Os tratamentos foram os 
seguintes: BHC, lindane, mala 
thion, phosalone, fenitrothion, di
azinon e testemunha. O segundo 
e nsa ia foi executado com inseti
cidas em forma de pó s e co , nas 
concentrações comerciais, apli
cados à razão de 16 kg/ha, em 
que foram incluídos os seguintes 
tratamentos: BHC 1, 5%, BHC 2% , 
carbaryl 7,5%, malathion 4,0"/., 

Revis ta Theobroma. CEPEC, Itabuna. Brasil , 3(4):3-10. Out.-dez. 1973. 
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parathion metflico 1,5%, fenitro
thion 1,5% e testemunha. 

o delineamento expe:rimen
tal foi o de parcelas subsubdivi
didas, inteiramente casualizadas, 
com duas repetições. Cada loca
lidade acima referida constituiu 
uma parcela. A subparcela ex
perimental ocupou uma área de 
1250 m 2 onde foram tomados cin
co cacaueiros e, em cada um de
les, marcadas com fitas, 25 fo
lhas infestadas com tripes. Co
mo subaubparcelas, Coram consi 
derados os números de dias ( I; 
7; 14 e 21) após a aplicação dos 
inseticidas. A avaliação das po
pulações de tripes, antes e de
pois da aplicação dos tratamen
tos , Coi efetuada destacando-se 
cinco folhas por cacaueiro num 
total de 25 folhas por subparce
la. A eficácia de cada um dos 
Inseticidas foi determinada pela 
fórmula de Hender son e Tilton (3). 

As percentagens de eficácia 
f o r a m transformadas em arco 
seno da V % para análise de va
riância, a fim de discriminar va
riabilidades diferenciais devidas 
aos inseticidas, locais, tempo e 
respectivas interações. 

RESUl TAOOS 

Experimento I - Os Insetici
das clorados Coram superiores 
aos fosforados. embora não te
nham sido encontradas diferen
ças significativas (Ouadro I). Es
ta superioridade é devida' princi
palmente ao efeito residual, que 
é mais prolongado nos clorados, 
conliderando-se que. para o cál
culo destas eficácias, entraram 

4 

Ouadro I - Eficácia média de in
seticidas no combate 
ao S. rubrocinctus Gi
ard, aplicados na do
sagem de240g de p.a. 
lha. sob a forma de 
emulsão. Região ca
caueira baiana. 1972. 

í .' , 

• Pó .eco. 
CV = 47" 

os valores que cada tratamento 
obteve decorridos I; 7; 14 e 21 
dias após a aplicação. 

As eficácias dos inseticidas 
em cada localidade são apresen
tadas na Figura I. O BHC e o 
lindane se destacaram em Gandu, 
Canavieiras e Itarnaraju, embora 
com resultados semelhantes aos , 
obtidos em Ipiau, onde se sobres-
sairam o malathion e fenitrothi
on . Considerando-se os trata
mentos para cada localidade. não 
foi encontrada diferença signifi
cativa. Tal Cato demonstra que 
o s inseticidas agiram similar
mente no combate ao tripes. in
dependentemente do local o n d e 
foratn utilizados. 

Os resultados sobre a per
sistência dos efeitos inseticidas 
enoontram-se na Figura 2. O lin
dane e BHC, neste caso. pode
riam ser agrupados COtnO alta-
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Figura I - Eficácia dos inseticidas no com bate ao S. rubrocinctus n~ 
dosagem de 240 g de p. a/ha em Cunção das localidades em 
que Coram experimentados . R e g i ã o cac aueira baiana, 
1972/73. 

mente r esiduais. pois ainda apre 
se ntavam respectivamente 73% e 
70% de eficácia 21 d ias após o 
tratamento. Os fasforadas I tanto 
o Ce nitrothion e phosalone como o 
m alathion e diazinon. ser iam a 
g rupados cOmo de eCeito r esidual 
mode r ado e leve . Os Co sCorados 
apresentaram eficácias acima de 
80"10 após 24 horas da apl icação , 
com pequena reduç ão até o sét i
mo dia , quando e ntão cairam a 
neveis be m baixos. variando de 
20"10 a 60"10 . Deve s e r r egi strado 
tamb~m que . considerando-s e as 

< 

efi cácias dentro de cada pe r fodo 
após o t r atamento, elas não fo
ram estatisticame nte diferentes 
entr e si. 

Expe r im e nto II - No Quad ro 
2 e ncontram - se as eficácias n1é
dias dos inseticidas. calculadas 
dos tota is obt ido s em todas as 
loca lidad e s. O ca rba ryl a 7,5". 
foi o mai s "ficaz se!!-u ido do BHC 
l OJo . rnalathion -1.0°0 e f .... nitroth ion 
1. 50/0 . St"' ndo que . ('nlr C' t"" st('s. nà o 
houv(' difE"rênçaS s i ~ nifica ti \"as . 

O nu'snlO s(" \· ,,:' r ifiC"a ao S\" r ("nl 
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Figur a 2 - Per sistência da eficá
cia do s inseticidas, de 
per si, no combate ao 
~. r ubrocinctu8, a pli 
cados na dosagem de 
240 g de p. a / ha. Re 
gião cacaueira baiana, 
1972/73 . 

comparados o BHC 2,O"!o, mala 
thion 4 , O"!o, fenitrothion 1,5"!o, 
BHC 1,5"!o e parathion metf1ico 
1 ,5"!o . 

Na Figur a 3 podem ser veri
ficados os resultados de eficácia 
para cada localidade . Para este 
caso, em que não houve unifor 
midade de principio ativo, as di -
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Quadro 2 - Eficácia média de in 
seticidas no combate 
ao S . r ub rocinctus Gi 
ard, aplicados ~ razão 
de 16 kg/ha, sob a 
forma de pó seco. 
Região cacaueira bai
ana, 1972. 

r , -'lf 

" !;:.. :~ 
l". et içida. 

< 

earb&ryl' 1,S'-
BHe l ,O'!o " 
Ualath10n 4, 0'1. 
FelÚtrothloD I , 5'!1. 
BMe -'i ', 5,," 
PaJ'áthio:D met .l, 5.,. 

DMS Tukey = 14,52 
P = 0,05 
CV = 31', 

V&lorel I 

médió,. do Ef~c~ 
a rc o ee.no 

"';'b 

70,59 
61,59 
6 I, O), 

56,45 
53, 79 
52,66 

ela 
('-) 

89,0 
77 , 4 
76,5 
69,5 
65, I 
63,l 

ferenças de eficácia dos insetici 
das e m r e lação a cada local fo 
ram significativas, O BHC 1, 5%, 
BHC 2,O"!o e ca r bar yl 7,5 "!o agi
ram diferentemente quando com 
paradas as localidades do Norte 
da r egião cacaueira (Gandu e Ipi 
a':') com as do Sul (Canavieiras e 
Itamaraju) , sendo as eficácias 
mais elevadas no Norte que no 
Sul. sempre l ideradas pelo car
bary1. 

A baixa eficácia apresentada 
pelos inseticidas em Canavieiras 
e, pr incipalmente I em Itamaraju 
r e s u l -t O u da r ecuperação mais 
rápida das populaçõe s de tripes 
nas parcelas tratadas, a partir 
do 149 d ia da aplicação. Esta re 
cuperação foi mais acentuada no 
caso do BHC. 

Os fosforado s agiram simi 
larmente quando ag r upados os 10-
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GANDU IPIAÚ CANAVlEIRAS ITAMARAJU 

~BHC I ,5% 

DBHC2,0% 

11 CAR8o\R\'L 7,5% • PAIIATHION MET. 1,5"/0 

l1li MALA~ 4,0% l1li ffNmlOTHON 1,5"/0 

Figura 3 - Eficácia d o s inseticidas, no combate ao S. rubrocinctus 
nas concentraçõ es comerciais, em função das localidades 
e m que for am experimentados. Região cacaue ira baiana, 
1972/1973. 

cais Gandu-Canavieiras e Ipia~
ltamaraju. C a b e notar que os 
fosforados tiveram liderança ab
soluta somente em Canavieiras. 

A Figura 4 ilustra a persis 
tência d o efeito inseticida duran
te o periodo em que os ensaios 
f o r a m ex e cutados . O carbaryl 
7,5% e o BHC 2% foram os inse
ticidas que mais se destacaram, 
pois as eficácias apresentadas a
té 21 dias após o tratamento fo
ram de 70% e 62.", respectiva
mente . Esperava-se , tarnbéU'l. 
que o BHC 1,5.,. ficasse incluído 
nesse grupo, considerando-se ser 
ele um inseticida de poder resi
dual prolongado. Tal fato não 0-
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correu devido aos resultados de 
Canavieiras e Itamaraj u, onde as 
eficácias obtidas 7 e 14 dias após 
a aplicação foram prej udicadas 
pela recuperação das populações 
de tripes nas subparcelas que ío
rarndestinadas a este tratamento. 

Os fosforados, como no caso 
anterior. foram os de poder re
sidual mais curto , embora a sua 
eficácia, nas pr irneiras Z4 horas. 
tenha sido bastante e levada, va
riando de 93", a 99% . 

DISCUSSÃO 

Confrontando-se os da dos 
obtidos DOa experimentos na Ba-



110 

e!) 

e!) 

40 

lO 

110 

100 

e!) 

e!) 

40 

20 

• '-, 
C FI RL 7"-

-_'~ ~ 
/ ........ ~ 

-.clpa....... . ... _ .. 
......... --

~
4~ 

~, ~ 

\ '--- ...-
hidiNJIiUi ~ .... _ ~" .. 

"'~' ... -,--~ 
........... ..... 

, , 

-- ..-.o;w." ", 

7 

.toe I~" 
,./ 

.. ' . -_ .. 

lO ZI 

Figura 4 - Persistência da eficá
cia dos inseticidas, de 
per si, no combate ao 
S. rubrocinctus apli
cados nas concentra
ções comerciais . Re
gião cacaueira baiana, 
1972/73. 

hia com os anteriormente r e ali
zados no Espirito Santo (6), veri
fica-se que as eficácias do BHC 
1,5,,/. e malathion 4%, na forma 
d e pÓ seco , foram bem aproxima
das 24 horas após o tratamento, 
Para as eficácias calculadas 14 
dias após tratamento, o BHC 1,5% 
apresentou melhores resultados 
no Espírito Santo, e nquanto o ma-
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lathion 4.,. se destacou na Bahia. 
É preciso salientar que a meto
d o logia para a avaliação da e fi
cácia destes inseticidas na Bahia 
diferiu da utilizada na Espírito 
Santo, sendo provavelmente um 
dos fatores que motivaram a dis
cordância de da dos neste con
fronto, 

A não ser o diazinon e pho
salone, que apresentaram eficá
cias baixas 24 horas após a apli
cação dos tratamentos, os inseti 
cidas testados poderão ser indi
cados no combate ao S. rubro
cinctus na Bahia. A disponibili
dade de inseticidas para o com
bate ao tripes na região cacauei 
ra da Bahia, fica, deste modo, 
ampliada , pois se disporá não só 
do BHC 1, 5%, já indicado ante
riormente para combater o tripes 
nos cacauais do Espírito Santo, 
COmo também do malathion(liqui
do e pÓ). fenitrothion (liquido e 
pÓ), parathion metilico (pó), lin
dane (liquidO) e carbaryl (pó), a
gora com as e ficácias experi
mentalmente comprovadas. 

No entanto, alguns f a t o r e s 
devem ser considerados ao ser 
indicado um inse ticida. Em pri
meiro lugar, se fo r desejada a 
persistência da eficácia do pro
duto para sustentar o combate, 
pelo menOs por 3 s e manas, seria 
indicado o lindane (liquidO), BHC 
1,5". e 2.,. (pÓ) ou carbaryl (pó). 
Na alternativa de um inseticida 
de efeito residual curto, os fos
forados seriam a melhor opção . 
Vale salientar ainda o fator eco
nômico , não só no que se refere 
ao preço do inseticida como à 
modalidade de aplicação, isto é, 
se por via liquida ou seca. De v e 
s e r ainda considerada a época de 



aplicação, que é um fator muito 
importante a ser prontamente de
terminado após estudos de flu
tuação anual da população da pra 
ga no ecossistema dos cacauais. 

CONCLUSÃO 

Os re sultados evidenc ia ram 
que o lindane, o BHC e o carba
ryl são inseticidas de e ficácia e
levada no combate ao S. rubro
cinctus. A eficácia de;tes inse 
ticidas persiste por um período 
de at~ 21 dias, apesar de ocorrer 
pequena redução a partir do 149 
dia após o tratamento. 

O malathion (pó e liquido), 
fenitrothion (pó e liquido) c o pa-

rathion metllico (pó) são alta
mente e ficazes até 24 horas após 
o tratame nto. O phosalone e o 
d iazinon foram os inseticidas de 
mais baixa e ficácia. 

A indicação do inseticida pa
ra combater essa praga deve ser 
fundamentada não só na eCicác ia 
entomológica, mas também nos 
fatores economia, toxicidade pa
ra Os animais de sangue quente e 
época de aplicação. Este último 
fator é muito importante a fim de 
se obter um efeito mais seletivo, 
motivo pelo qual está em anda
mento um trabalho para determi
nar a flutuação anual da popula
ção d e ste inseto em diversas lo
calidades da r egião cacaueira. 
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RESUMO 

A eficácia de inseticidas no combate ao tripes do cacaueiro (Se~ 
lenothrips rubrocinctus (Giard) foi testada em dois experimentos de 
campo. O primeiro constou de sete tratamentos, onde foram avalia~ 
dos o lindane, malathion, phosalone, fenitrothion e diazinon (em for
ma liquida) e BHC (sob forma de pÓ seco); todos na dosagem de 240g 
de p.a. Iha. O segundo experimento foi efetuado com inseticidas sob 
a forma d e pó seco, nas concentrações comerciais. Foram eles: o 
BHC 1,5% e 2%. carbaryl 7,5'1., malathion 4'10, parathion metilico 
1,5'1. e fenitrothion 1,5%. aplicados à razão de 16 kg/ha. 

O. resultados mostram que o I indane , BHC e carbar yl 7,5% fo
ram os inseticidas mais eficazes , persistindo sua eficácia por 21 
dias. apesar de oCOrrer pequena redução a partir do 14<:> dia do trata
mento . O malathion (pó e liquido). f e nitrothion (pó e liqUidO) e O pa-

r ' - .. , rathion mehlico (po). sao altamente eficazes ate 24 horas apos o tra-
tamento. 

EVALUATION OF INSECTICIDES 
TO CONTROL COCOA THRIPS 

Seluotbrits r.broci"tu (GIARD) IN BAHIA, BRAZIL 

(SUIIIIIIARY) 

Ernulsions of lindane, malathion, phosalone, fenitrothion and dia
únon compared with BHC dust were applied at the rate of 240g a. i. I 
ha, to control cocoa thrips Selenothrips rubrocinctus (Giard) a major 
cocoa pest in Bahia, Brazil. In a second trial, commercial formula
tions of BHC \. 5'1. . BHC 2%. carbaryl 7. 5%, malathion 4%, methyl 
parathion \.5% and fenitrothion \. 5% were applied at the rate of 16 
kg/ha . 

Results showe d that lindane. BHC 1. 5'1.. BHC 2% and carbaryl 
7. 5% we r e the most e fficient with a pe rsistenc e as long as 21 days. 
Ther e was a small decline in toxi ci t y after the second we ek following 
application . Both the duat and liquid formulations of malathion and 
fenitrothion and the dust formulation of methyl parath ion we r e highly 
efficient for the first 24 hour s followi ng application. but e[fe ctivene aa 
decr cascd rapidy thereafter. 

\0 



TOXIDEZ 00 ALUMfNIO 
EM PLÂNTULAS DE CACAU· 

Maria 8. M. Santana·· 
Percy Cabala Rasand··· 
Ema Ruy de Miranda··· 

Sob condiçõe s de clima tro
pical ':'mido, os p r o c e s s o s de 
me t e o r i lO a ç ã o e lixi v iação da 
maioria dos solos são bastante 
intensos. Isto causa empobreci 
mento das bas e s e acidificação 
gradativa do pe rfil traduzida por 
baixos valor e s d e pH e pela pre
s e nça de alumínio, fe rro e man
ganês no comple xo. 

Solos minerais, com pH in
ferior a 5, contêm quantidades a
pr e ciáveis de alum[nio no com
plexo d e troca e na solução edá
fica. Tal fato reflete significati
vamente sobre a retenção e dis
ponibilidade de cations e anions 
(8). podendo, em alguns casos, 
a t ing i r níveis tóxicos para a 
maioria dos cultivos . 

Pratt (lI) assinala que, na 
ia ixa de pIl 5 , 2 a 7, 5. há pouco 
ou nenhum alumínio na solução 
edáfica enquanto que, em valor e s 
ao redor de 4,5, o alumínio no 
complexo pode ser alto ou baixo, 
dependendo da natureza do solo. 

• Recebido para pubJjca~o em setembro, 1973 . 
•• Eng~ Agr. , Divisão de Solos, CEPEC . 

••• M.S. , Divisão de Solos , CEPEC. 

É geralmente baixo em solos 
cujos colóides minerais possuem 
pouca ou nenhuma carga perma
nente, ocorrendo o mesmo em 
solos turIosos ou naqueles are
nosos onde a maior parte do ma
terial ativo é constituído p e 1 a 
fração orgãnica, 

Clark e Nichol. citados por 
Evans e Kamprath (3). formula-, , 
ram a hipotese de que a materia 
orgânica diminui a solubilidade 

r -do alumlOio p e 1 a formaçao de 
complexos organo-minerais, Is
to explica , possivelmente. o me 
lhor comportamento das plantas 
em solos orgânicos do que em 
solos ácidos minerais, 

A importância do alumínio 
como fonte de acidez dos solos e 
seus efeitos diretos e indiretos 
no desenvolvimento da maioria 
dos cultivos - notadamente os 
m a i s exigentes - justificaram 
investigações que comprovaram 
a existência, dentro de um.a Ines
ma espécie vegetal. de varieda-

Revista Theobroma. CEPEC, !tabuna, Brasil, 3(4):11-21. Out.-<lez . 1973. 
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, 
des mais ou meDOS tolerantes a 
ação desse elemento (4, 6, 7, 9). 
Alguns aspectos, entretanto, per
manecem ainda pouco esclareci
dos, devido a dificuldades de se 
separar os seus efeitos diretos e 
indiretos sobre os cultivos. 

Os sintomas comuns de toxi
dez do alumfnio descritos na li
teratura se referem ao desenvol-, 
vimento deficiente da parte aerea 
e crescitnento reduzido do siste
ma radicular, etn decorrência da 
inibição da divisão celular (l). 

COrrlO a literatura se ressen
te da falta de informações con
cernentes a cultivos de ciclo lon
go, corno o cacaueiro (Theobro
~ cacao L .), foi levado a efeito 
o presente trabalho, cujo objeti
vO foi medir os efeitos de doses 
crescentes de alumínio sobre o 
desenvolvimento de plântulas de 
cacau. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Empregando-se plântulas de 
cacau nCatongo ll

, em cultivos hi
dropônicos. conduziram-se, em 
diferentes pe r[odos, quatro en 
saios em casa de vegetação, se 
gundo o desenho experimental 
completamente casualizado a fim 
de medir os efeitos de concen
tração crescente de aI u m [n i o. 
C a d a unidade experimental foi 
constitulda por urna plântula de 
cacau. Como variáveis de res
posta, consideraram-se as mas
sa~ secas das partes aéreas e 
raizes. 

Usaram-se vasos plásticos, 
com capacidade para 900 rnl, re
vestidos externamente com folhas 
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, 

de alum(nio parI. evitar o cresci
mento de algas. As sementes fo
ram germinadas em areia e, logo 
após a etnissão do pritne!ro par 
de folhas, foram colocadas em 
solução nutritiva de Hoagland 1/2 
concentração, onde permanece
ratn 15 dias para adaptação ao 
tneio liquido. COtnO variáveis de 
resposta, consideraram-se as , 
massas secas das partes aereas 

r e raizes. 

As t é c n i c a s adotadas nos 
q u a t r o experimentos foram as 
seguintes: 

Experitnento I - O cultivo da s 
plântulas [oi conduzido pelo sis 
tetna de raf~es divididas. ficando 
utna tnetade imersa e m soluç ão 
nutritiva de Hoa gland e a outra, 
em solução contendo alumfnio nas 
dosagens 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 e 
8, O ppm cOtn quatro repeti ções 
para cada t ratamento. Para pro
vocar o des e nvolvitnento de ra i .. 
zes secundárias e, assim, facili 
tar a sua separação em duas par
tes, cortaram-se as raíze s pivo
tantes das plântulas . As plântu
las [oram colhidas 105 dias após a 
instalação do experimento, subs
tituindo-se q uinzenalmente as so
luções em que se mantiveram 

r neste penodo. 

Experimento II - Se g u i u - s e o 
mesmo processo do Experimento 
1, aumentando"se, porém, para 
seis o número d e repetições. As 

- r concentraçoes de alutnlnio foram 
de O; 8; 16 e 32 pptn. As plân
tulas pertnaneeeratn 120 dias nas 
soluções. 

Experitnento IH - Cultivo tatnbém 
realizado em solução nutritiva de 



Hoagland à qual foram adiciona
das doses de alumínio (O ; 64; 128 
e 256 ppm), com seis r e petições, 
não sendo adotado, neste caso, o 
sistema de raízes divididas. As 
soluções eram substituídas cada 
12 dias e a duração do experi
mento foi de 60 dias . 

Experimento IV - As plântulas, 
crescidas em solução nutritiva de 
Hoagland durante 35 dias, foram 
transferidas para soluções con
tendo alumínio em doses d e O; 8; 
16; 32; 64 e 128 ppm, onde per
maneceram 30 dias. Utilizaram
se quatro repetições. 

Nos experimentos lI, UI e IV, 
foi feita análise dos t e cidos das 
partes aé reas e raizes por ata 
que nitro-perclórico, relação 5 : 1, 
determinando -s e alumínio, mag
nésio, fósforo e potássio no ex
trato. O alumínio foi dosado por 
colorimetria com aluminona, o 
cálcio e magnésio, por titulação 
com EDTA, O fósforo, por colo
rimetria e o potássio, por íoto 
metr ia de chama. 

RESUL TADOS E DISCUSSÃO 

Embora se tenha verificado, 
nOS dois primeiros experimentos, 
urna diminuição da massa da par
te aérea das plãntulas (Figura 1) 
com o aumento da concentração 
de alumínio na solução, tais efei 
tos não atingiram o nível de sig
nificância. É provável que tal fa
to se deva ao sistema de culti
vo - metade das raízes se de
senvolvendo em solução nutritiva 
completa - o qual garantiu um 
crescimento quase normal da 8 

partes aéreas. 
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Quanto às raizes, houve urna 
acentuada redução d e massa das 
ime rsas nas soluções de alumí
nio de concentração super ior a 
16 ppm (Figura I). Entretanto, 
dada à grande variabilidade de
corrente da dificuldade em se di
vidir as raizes em duas porções 
iguais, conforme evidenciam Os 

altos coeficientes de va r i a ç ã o 
(50-6 0'1.), não foi possível detec
tar efeitos estatísticos para tra
tamentos. 

No Expe rimento UI, consta
tou-se uma drástica redução no 
crescimento e morte das plântu
las cultivadas em soluções com 
64; 128 e 256 ppm de alumínio, 
respectivamente. No ~ltirno ex
perimento, constatou-se a morte 
das plântulas das soluç ões con
tendo 64 e 128 ppm de alumínio e 
uma redução acentuada no cres
cimento daquelas colocadas nas 
soluções contendo 32 ppm. Para 
ambos os casos, houve signifi 
cância a 5%, tanto para as partes , ( 
aercas como para raIzes e os 
coeficientes de variação f o r a m 
de 13% e 18%, respectivamente. 

Possivelmente, no caso da 
solução de Hoagland, a presença 
de outros cations atenuou a ação 
do AI, tornando-o menos tóxico , 
h a j a vista a sobrevivência das 
plântulas em solução com con
centração de AI igual a 64 ppm. 

Os resultados dos dois iilti
mos experimentos 5 ã o concor
dantes com os encontrados por 
Miranda e Dias (10) em s o los 
Oxissol. Nesse experimento, in-

( , -corporararn-se alurnlnio a razao 
de 9 rnEq/lOOg e doses crescen
tes de calcário dolornÍtico, para 
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condicionar diferentes graus de 
saturação de alumfnio. Verifi
cou-se morte das plântulas de 
cacau a partir de 47% de AI e 
paralizaçâo no cresc imento nos 
tratamentos com 41 ,,/. de satura
ção de alurnInio. 

De modo ge ral , a sintomato
logia observada para toxidez de 
alumínio foi o não alongamento 
da s ra ízes J em contraposição 
com o desenvolvimento excessivo 
dos seus diãmetros ( Figura 2 ). 
Nos tratamentos em que se veri
ficou toxidez mais intensa, houve 
redução de massa das raizes e , 

• o 
cons equentemente, da parte ae-
rea, especialme nte nas plantas 
cultivadas na solução nutritiva + 
AI, e nas cultivadas inicialmente 
na solução de Hoagland e depois 
transfer idas para soluções com 
doses crescentes de alumfnio 
(Figura 3). 

Foy e outros (5 , 6), com re-
.... ....... I' 

fer e ncia a tolerancia ao alumlnio 
por va riedades de trigo. cevada e 
soja, mostraram o efe ito preju
dicial de s s e elemento sobr e o 
crescimento das ralzes - e con
seqüentemente, sobre a parte a
érea - nas variedades que de
monstraram alta sensibilidade a 
esse elemento. 

A análise dos tecidos mos
t rou haver translocação de solu-- , çao de uma metade das ra'zes 
para outra (Quadro)), haja vista 
a presença de alumlnio nas rai
zes imersas na solução nutritiva 
e de nutrientes, principalmente 

o , 

fosforo, nas ralZes imersas em - o, 
soluçoes contendo so alummio. 
Observou-se maior concentração 

o , 

de fosforo nas ra'zes dos trata-
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mentos com doses elevadas de AI 
e o translocamento relativamente 
pequeno, embora proporcional às 
dosagens, do alumínio para as 
partes aéreas. Ver i! i C Ou - s e 
também uma acentuada diminui-

- o , 
çao do calcio nas ra,zes, sob al-
tas doses de alurnInio, observan
do-se só uma ligeira diminuição 
desse elemento nas partes aé 
reas. A concentração de magné
sio parece aumentar nas partes 

o , ' aereas e diminuir nas ralzes, a 
medida que se elevam as doses 
de alumfnio . 

As Figuras) e 3 mostram os 
conte~dos de fósforo, cálcio, 
magnésio e alumínio encontrados , ' nas raizes e partes aereas das 
pia n tas cultivadas em soluções 
separadas e em soluções de Hoa
gland com alumínio, respectiva
mente. Nota-se, em todos os ca
sos, uma tendência geral de ape
nas um pequeno translocamento 
de alumínio e redução dos con-

o o o 

teudos de CosCoro e calcio, ambos 
nas partes aéreas I à medida que 
aumenta a dose de aluTnínio. Por 
outro lado, observa-se um ac~-, 
mulo de P nas ra,zes que rece-
beram dos e s elevadas de alu, . 
mlnlO. 

Writh (13) refere-se à pre
cipitação do fósforo pelo alumí
nio dentro da planta e conseqüen
te redução da disponioilidade da
quele elemento para os proces
sos metabólicos. O mesmo au
tor () 3). citando trabalhos reali
zados anteriormente - pelo sis
tema das raízes divididas, a fim 
de evitar o contato AI - P - ve
rificou através da análise das di
ferentes partes da planta, a for-- , 
maçao de fosfatos de a 1 u m 1 n i o 
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Figura 2 _ Aspecto das plântulas de cacau cultivadas em solu
ções nutritivas com diferentes concentrações de alu-, . 
mInlO. 

com reflexos negativos sobre o 
desenvolviment o das plantas. 

Clarkson (I l, apresentando 
resultados experimentais de al
guns autores, assinala que as 
ra[zes tratadas com alu.rninio ab
sorveram mais fósforo do que as 
não tratadas. O mesmo autor ( I) 
afirma que a inibição da divisão 

( -celular das raiZes e a reduçao do 
translocamento do fósforo para 
as partes aéreas. são duas ma
neiras pelas quais o aluminio a
feta o crescimento das plantas. 
RandaU e Vose (12), trabalhando 
com fósforo marcado, encontra
ram que o princ ipal efeito da to
xide z de alumfnio 'llanta s r e -

16 

sulta da redução dristica da as
sitnilação de fósforo. 

Por outro lado, Foy e outros 
(5) mencionam que a inferfer ê n
c ia rnarcante do aluminio sobre a - . '. absorçao e transporte do calcio, 
parece estar altamente relac io 
nada com o grau de s e nsibilidade 
das culturas àquele elemento. 

- , Com. referencia ao alumínio 
(Figuras I e 3 eQuadro I) , obse r
va-se que há um tnaior teor nas 
raizes do que nas partes a~reas. 
dados que são concordantes com 
a afirmativa de Pratt (11). Se 
gundo esse autor, nas plantas a-, 
fetadas pela toxidez do alumínio, 
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Quadro 1 - Concentrações (ppm) de fósforo . alumínio. cá lcio e mag-
" ,. '" ... negia nas partes aereas e raiz e s das plantulas de cacau 

submetidas a diversos tratamentos (solução nutritiva de 
Hoagland e doses crescentes de alumínio). 
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o AI que se desloca para as par
tes aéreas não é maior do que o 
encontrado numa planta norm.al; 

( 

suas raizes, entretanto, armaze-
nam grandes quantidades desse 
elemento. Menciona tarnb~m que, 
só nas plantas tol e rantes ao alu-

( . . 
mlnlO, este elemento e translo-
cado e acumulado nas folhas e 
nas hastes. 

CONCLUSÕES 

- O alum(nio, em combinação ou 
não com soluções nutritivas 
completas de Hoagland. afeta 
de modo sens[vel o desenvolvi
mento das plântulas de cacau. 

- O cacaueiro é tolerante a con
centrações de alurn(nio inferio
res a 16 ppm. Concentrações 

~ -, . 
aat... ,.01. _ 'rltlYa Raú .. - Alumínio , 

p , ÁlCa MIl P Al' Ca Ma 
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,, 1'25 150 
0'0 3'00 :::3162 IZS 150 

:US . 300 
125 300 

~-, .. 
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• .. ' .. 
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superiores desse elemento ini
bem o desenvolvimento do sis
tema radicular, s endo que con
centrações da ordem de J 28 e 
256 ppm provocam dist;;rbios 
graves ou até letais. 

- No cultivo de raízes divididas. 
houve uma translocação do alu-

r . r. mlnlO para as ralzes lmersas 
na solução nutritiva, as quais 
apresentaram tamb~m maiores 
conte;;dos de fósforo. à medida 
que se e levaram as doses de a
lumfnio. 

- Sob doses elevadas de alumi
nio, as concentrações de fósfo
ro se elevam signiíicativamen-

( 

te nas ralzes enquanto os coo .. 
te;;dos de fósforo e cálcio di
minuem nas partes aéreas. 
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RESUMO 

Em quatro ensaios em casa de vegetação, foi medido o efeito de 
doses crescentes de aluminio sobre o des e nvolvime nto de plântulas de 
cacau. 

, 
Nos dois primeiros ensaios, etnpregou-se urna tecnica de cultivo 

em que as rafzes eram separadas em duas partes ficando um,a parte 
imersa em solução nutritiva de Hoagland e a outra em solução de sul
fato de aluminio em doses crescentes. As dosagens usadas foram: 
0,0; 0,5; 1,0; Z,O; 4,0 e 8,0 pprn no primeiro ensaio e O; 8; 16 e 
32 ppm no segundo. Nessas condições, constatou-se redu,ão no de
senvolvimento das rafzes quando a concentração de alumlnio era de 
32 ppm. 

No terceiro ensaio. as plântulas foram cultivadas em vasos con
tendo solução nutritiva de Hoagland com quantidades crescentes de a
luminio (O; 64; 128 e 256 ppm). Uma s emana após a instalação do 
ensaio, constatou-se a morte das plântulas nas soluções cOm 128 e 
256 ppm de AI. 

No ;;ltimo ensaio, as plântulas foram cultivadas em solução nu
tritiva de Hoagland durante 35 dias. A seguir. foram transferidas 
para vasos contendo soluções de aluminio, em doses crescentes - O, 
8; 16; 32; 64 e 128 ppm - onde permaneceram 30 dias. 

As plântulas r es istiram às doses inferiores a 32 ppm de AI e as 
concentrações mais elevadas exerceram efeitos altamente prejudi
ciais ao seu bom desenvoLvim.ento. 

ALUMIHUM TOXICITY 
IH COCOA SEEOLINGS 

(SUMMARY) 

The eflect of increasing leveis of aluminum on the growth of co
coa seedlings was measured in Cour greenhouse trials. 
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In two exper iments tbe roote oC tbe cocoa eeedling. were subdl
vided. one bal! being immeraed In a Hoagland nutrlent .olution and 
the otber in aluminum sulpbate solutione. Tbis wae to avoid interac
tions between tbe pbospborus and tbe aluminum. In one o[ tbese trlals 
tbe aluminum levele were [rom O - 8 ppm and In tbe otber 0- 2 1 ppm. 
Results sbowed tbat root growtb was reduced at the 32 ppm levei. 

In tbe tbird experiment tbe seedlings were cultivated in a Hoa
gland nutrient solution to wbicb bad been added varying quantitiea oC 
aluminum sulpbate (J> - 256 ppm Ai.). A week aCter tbe atart oC tbe 
experiment tbe seedlings in tbe 128 and 256 ppm treatments bad died. 

In tbe Courtb trial tbe seedlings were cultivated In a Hoagland eo
lution [or 35 days . transCerred to düCerent aluminurn sulpbate solu
tions (O - 128 pprn AI.) and culUvated [or a Curtber 30 days. Tbe co
coa seedlings supported alurninurn leveis up to 16 ppm above wbicb 
gr owtb was stunted witb deatb occurring at tbe bigber dosages • 

••• 
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AFERiÇÃO DE NrVEIS DE POTÁSSIO 
EM SOLOS DA REGIÃO SUL DA BAHIA· 

Cb.,/u losl Leotttly Je S."tiI".·· 
ftI.,itI BerJUlJe,b MilcbilJo S.",.".··· 

-, ( 
A seleçao de metodos anah-

ticos que expressem a capacida
de d e um solo em liberar K para 
as plantas tem s i do objeto de vá
rias investigações (I , 8, 16). E
xis tetn, atualmente. diver 808 ex
tratores que são adotados com 
essa finalidade por diferente s la
boratórios ; e ntretanto , os méto
dos adotados e os r e sultados ob
tidos variam em função da capa
cidade extratora da solução, tipo 
de solo, tempo de contato etc. 
Desse modo, fa z -se r eferência - , ao acetato de amomo, que e con-
siderado por vários autore s (8, 
13) um extrator "standard" de 
potássio disponivel e ao método 
de Carolina do Norte, que tem 
sido adotado por vários laborató
r ios do Brasil (21). Entretanto, 
muitos pe s quisadores preferem 
utilizar ácidos diluídos a frio ou 
a quente (16) . 

Os critérios adotados na es
colha desses métodos têm toma
do por base a possível associa
ção entre os dados de produção e 

,. Recebido para publicaçio em setembro, 1973 . 
.. M.S. , Divido de Solos , CEPEC . 

••• Eng~ Agr. , Divis ão de Solos, CEPEC. 

os resultados da análise de solo. 
Pratt (16) e Legg e Beacher (14) 
encontraralll , para solos dos Es
tados Unidos, uma boa associa-- ( çao entre o K extra,do pe lo HN0 3 
N e a produção relativa da planta. 
No Brasil, sá Junior e colabora
dores (17) e ncontraram, com 2 1 
e n s a i o s conduzidos em vár ias 
regiões do Nordeste , uma boa 
associação entre os dados de po-, , 
tas sio obtidos pelo me t o d o d e 
Carolina do Norte e a r e sposta 
do milho à adubação. ° mesmo 
processo, adotado por Fonse ca e 
colaboradores (10), em solos da 
região cacauei ra da Bahia, con
duziu a resultados semelhante s, 
utili zando-se microparce las de 
milbo . 

Contudo, a seleção de extra
tores químicOS deve-se proces
sar, de forma específica, para 
cada cultura ou grupo de culturas 
sem e 1 h a n te s , de modo que se 
.' -con81ga um metodo de extraçao 

que melhor se correlacione com 
o desenvolvimento da planta e, 

Revista The obroma . CEPEC, [tabuna , Bras il , 3(4):22-34. Out.-<lez. 1973. 
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principalmente, com a produção 
economica. 

A possibilidade de se tomar 
os resultados anallticos de qual 
quer elemento como base para 
r e comendações d e f e r tilizantes 
e x i g e naturalmente o conheci
mento da correlação entre os da
dos de análise dos diferentes mé
t odos e a resposta biológica . 
Fitts e Nelson (8) consideram es 
se tipo de correlação como a fa 
se fundamental para a interpre 
tação e r e comendação pa r a o uso 
de fertili zante s em bases racio
nais . Cate e Ne ls on (7) , por sua 
vez, apresentarn um rn~todo rá
pido para fins de interpretação 
que consiste num teste de corre 
lação não paramétrica que sepa
ra o g r áfico em quadrantes, onde 
se associa a produção r e lativa 
co m os r esultados de análise de 
solo. 

No presente t rabalho, são 
, " apresentados subsidies a tecnica 

- , r 
de interpretaçao de a nalise qu,-
mica de potássio e respo sta de 
plântulas de cacau à adição de 
diferentes d o ses desse e l emento 
em s o los r epresentativos da re 
gião cacaueira da Bahia. 

MA TE RIAIS E MI! TODOS 

U til i z a r a m - s e amostras 
compostas - coletadas nas pro
fundidades de 0-20 em - de solos 
das séries Sede (Alfisol), Viveiro 
(Alfisol) e Produção (Alfisol) e 
dos grandes grupos Vargito Eu -, 
trofico e Itabuna Modal (Alfisois), 
Água Sumida , Val ença e Colônia 
(Oxisois), Nazaré e Vargito Dis
trófico (Ultisois) e Hidromórfico 
(Inceptisol) . 
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Essas amostras foram ana
lisadas, sendo o pH, fósforo as-

" , similavel, cale io, magnes io e 
a lurnfnio trocáveis de terminados 
segundo a metodologia proposta 
por Vettori (2 1) . ° potássio dis
ponlve l foi d eterminado pelos se 
guintes mét odos : 1. Mehlic h, 
HCl 0,05 N + H2S04 0,025 N na 
proporção de 10 g de terra fina 
para 100 m l do extrator , com a 
gita-ção d u r a n te 5 minutos; 2. 
T ruog , HZS04 O,OOZ N + 3 g de 
(NH4)2S04/litro na proporção de 
I g de terra fina por 200 ml d o 
extrator, com agitação durante 
15 minutos; 3 . HZS04 O, I N na 
proporção de I , O g d e te rra fina 
para 100 ml do ext ra t or; 4. 
HN03 N na proporção de Z, 5 g de 
terra fina para 100 m l do extra 
tor; e 5. NH40Ac N pH 7 na pro
porção de I g de t e rra fina para 
100 ml do extrator. Em todos os 
extratos, o potássio foi dosado 
por fotometria de chama. 

Os r esultados anal[ticos fo
ram ajustados com r e 1 a ç ã o à 
umidade da amostra seca ao ar, 
utilizando -s e o .fator "f" calcula
do de acordo com o método apre
sentado por Vettori (Z l ) . 

Os me 9 mo s sol09 foram , 
submetidos a prova biologica e m 
casa de vegetação, segundo o es 
qu ema experimental inteiramente 
casualizado com quatro repeti
çõ e s e com 08 tratamentos O; 30; 
6 0; 90 e lZO kg de KZO por hec
tare . 

C a d a unidade experimental 
constou de urna plântula de cacau 
" Catongo" cultivada num saco de 
polietileno contendo 2,4 kg de so
lo. Todos os tratamentos foram 



complementados com 50mg de N, 
75 mg de PZ05, 30 mg de CaO e 
ZO mg de MgO, nas formas de 
NH4N03, NH4HZP04' CaCl e Mg 
5°4, respectivamente, e elemen
tos menores à razão de 3,5 mg 
de ZnCIZ, Z ,5mg de MnCIz o 4HZO, 
Z ,5 mg de NalB407 01 OHlO, l,5mg 
de FeS04 e 0,5 mg de NaZMo040 
ZHZOo 

Todos os nutrientes f o r a m 
aplicados em forma de solução e 
a umidade do solo foi mantida 
aproximadamente a 75"10 da capa
cidade de campo através de irri
gações periódicas o 

As partes 
foram colhidas 

, 
aereas e 
aos 15 0 

raizes 
dias e 

registradas as massas secas a 
700 Co 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

° Quadro 1 mostra algumas 
t 'tO 'o d carac erlS lcas qWn'Ucas 08 so-

los ensaiados o Os valores de pH 
situam-se na faixa de 4,9 a 7,3, 
enquanto a relação CtN varia de 
7, O a lO, Z apresentando-se, na 
maioria dos solos - possivelmen
te pela düerença em profundida
de - abaixo do limite de adequa
ção sugerido por Hardy para o 
cacaueiro, conforme a S 5 i na 1 a 
Smith(l9)0 Os teores de Ca + Mg, 
em cinco dos onze 90los, supe-

' 1 'tO °d raro o nlve crl ICO sugeri o por 
Cate (6), notando-se também que, 
na maioria desses solos, os teo
res de magnésio superam os de 
cálcio, corroborando os resulta
dos apresentados por Cabala (Z) e 
Silva e Melo (18) o ° fósforo dis-, -pODlvel e, de modo geral, baixo, 
com exce)ão dos solos Produção 
e Hidromorfico que apresentam 
valores na faixa m é dia/alta (4)0 

Z4 

Os düerentes métodos usa
dos na avaliação dos teores de 
potássio disponlveis evidenciam 
diferente capacidade extratora o 
Seus valores médios obedecem à 
seguinte seqüência decrescente: 
HN03 N> Truog> HZS04 0,1 N> 
NH40Ac o N pH 7> Mehlich (Qua
dro Z) o A comparação de extra 
tores pelo método de Tukey mos
trou diferença signüicativa (P< 
0,05) somente entre o HN03 N 
e Mehlicho A maior capacidade 
extratora do HN03 N pode ser a
tribuida ao fato de ser a extração 
com esse ácido realizada com 
ebulição, o que deve acarretar, 
seguramente, a liberação de po
tás sio de alguns minerais silica
tados (11) o 

A resposta dos solos à adi
çao de K variou principalmente 
em função do seu teor no solo o 
Nos solos com teores elevados 
desse elemento, a probabilidade 
de resposta foi normalmente bai
xa' ocorrendo, em alguns casos, 
e f e i tos depre ssivos devidos à 
adubação potás sica o Os solos 
Viveiro, Hidromór!ico e Produ
ção, com teores de K abaixo 
de O, lO mEq/lOO g (método de 
Mehlich) , deram respostas alta
mente significativas o Os s o los 
Na z aré, Sede, Água Sumida e , 
Vargito eutrofico, com teores de 
K acima de O,Z7 mEq/lOO g, não 
deram qualquer r e s po 5 ta, en 
quanto Os demais solos, mesmo 
apresentando teores desse e le
mento situados nas faixas média 
e baixa, registraram os aumen
tos que não atingiram nivel de 
significância . 

Verüicou-se ta m b é m que, 
curiosamente, os solos Valença e 
Colônia (Oxisois) não responde-



Ouadro J - Algumas características qu[micas dos solos estudados. 

~. SoI08 

. I 
, , , 

Viv"i~o '1. 
" 

(Alfisol) 6,6 -J,8S O,Z4 
" , -

'ProduçÃo 
• tAlfia'ol) 6, C 2, 16 ~>2,~ 

x 

Sed .. 
" ' 

(Alfísol) 6,0 2,11 0.30 ' S,' __ 5,1 
-- ' 

" 
Vargito . ',.. 
dietrófico 
( Ultlsol) 4 ,,9 , 2,25 0 , 29 7,7 -, ,0,02.20; 06 ,7, i' 

.= z 
. I 

Vargito ' '.~" .. "". 
'.~ 

, , 
e'utrofico 
(Altisol) 

" 
7,3 .~: I ; H 0; 21 ' 

ltabuna 
('Alfisol) , 
, 
Agua sumida: 
(Qxísol) 

Nazaré 
, (Ultle,ol) 

Hldromódico 
{Inc .. ptiaol}. 

Colônia 
(OXi eol) 

Valença 
(0xi801) 

" 
p , 

;/, 
5,3 

., 5,~ 

" 

5,8 . 

6, S. 

5.6 

--
5',5 

,. 
' , ~" . .. ;"; 
l -, .'0<' 

Z,07 ; 0,24 

'::',-,' '-'+., 

'2,70 O 31 , -,; .. 
, 

.1 05 , , O" 13 

1.87 0,24 

\ 
l,41 O" 11 

Z, 14 O,ZI 
" 

ram à adição de K, ape8ar de, 
nesses sol09, os teores de s t e 
elemento se situarem abaixo de 
0,10 mEq/lOOg. Acredita-se que 
este fato se deve ao baixo teor de 
Mg ( < 1, 5 mEq/ 100 g), conforme 
observações anteriores (10). 

Fonseca e colaboradores (10) 
verificaram que, nos ensaios de 

~ 

. 

, ',!I ':f~ 
--, 

,..~ >. , , 
8, 1 '" I" 0,5 2,0 O,Q(l 0,1-

< 
"';' :'- ,,-- . 

.'~ '. r --
p~ " o', 

8,-.1 58 5,7 8,7 
-:", '1::, ~,. -- .-, 

j:; . , " ., 2 '0,3 " 1'; Z ó~ Ob '. 8, } 
, --

" 
',' 

1>0:: --
1; 4 10.Z ",.1 :~~ O~ O 

" 

microparcelas de milho conduzi
dos na região cacaueira baiana, 
as r espostas à adição de K de
cresceratTl em grandeza e proba
bilidade , quando o teor di s pon[
v e l d e K, avaliado pelo método de 
Mehlich. foi maior do que 0,20 
mEq/lOO g . Com relação ao ca
caueiro, Wes8el e colaboradores 
(23), em experiment08 conduzi-
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Quadro 2 - Teores dispon[veis de potássio extraidos por cinco méto
dos dife rentes. 

.. , O; lJ 

'o~ 07 

r '« 

' ~.o3 
,N 

,.' 

". '. 
Q.l~ 

::". 

" Ô/ P ' ' 0 .. ,61 

Media 
~c .NH4_. "i 

. ~ pH .7 ',. 
,. 

Ô.06' 0,09 

Ó, 12 0,21 

'Sede ' ... 
(Alfl~o1) " , 

0:.0' '~~!,-:::' ti; 
.. v 

• -:r'! ~~ ""_ 
~a,,"ito ",' :':" 

• ., . ;<:!. .J: 
',dl.trofl~o "li ., 
f:VItbo,l) ,.. : 

' Val':,ltó . 
eutr"le~; 
fAlf1 • o1) 

ltabub&· .. 

" " 

"F:: ~ . o:;. li. 

~Q.17 . ,..' 
. :>.;. 

.• -
0,17 . 

. ,,~'::t 

, 
(' - , 

.:. .". : . 
0,29 

0.29 

I, 13 

.. ,0.16. , 0,14 

[. 
'< 

0,81 0.88 
, ".; 

..". 048 
.. ' . 

?t- J' 

" 0, '34i 0,36 
,I. !l:'-., 

.~ 

0;25 - O,3Ó .. ." 
.; > . .. 

0.06 , . 
,< 

, O; 12 

<. 
~. . -t.;) , ., , 

[ 

. , 
V'~le.,.a . ~;,"" 
(~~l) .. , , 

0 ,,1·0 , 

li; 

Entre extratores: Tukey 5"lo = 0,5 04 
Tukey 1"1. = 0,617 

dos na Nigéria. não encontraram 
respostas à adição de potássio 
em solo s com teores entre 0,18 e 
0,22 mEq/lOO g de K e, princi
palmente, além desses valores. 

, 
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·O~ .12 .' O 16 .1' .. .0,09 '0 11 
,~::'- , ' ., , ':i . 

• , 
0" .08 0,1.3 Ó,07 0,09 

• 

0; 27 
.... ., .. "~ 

0; 25 , ... 0\ 74 ~ O, ;33 

Entre solos: Tukey 5"1. = O, 729 
Tukey I "lo = O, 857 

Maliphant (15) e VerÜere (20) 
também assinalam respostas do 
cacaueiro à adubaç ão potás sica 
em solos com 0,12 e O, 13 mEq/ 
100 g de K, enquanto Fonseca e 



colaboradores (9) acreditam que 
80108 com teores trocáveis desse 
elemento acima de 0,15 mEq/ 
100 g parecem não dar respostas 
satisfatórias à adubação potás
sica. 

Na Figura I, são apresenta
das as equações de resposta para 
os três solos que apresentaram 
reação altamente significativa à 
adição de K. Em todos esses ca
sos, as equações são de natureza 
quadrática, ocorrendo o máximo 
de produção com as dos e s ile 
95,7; 145,8 e 145,5 kg/ha nos 
sol08 Produção, Hidromórfico e 
Viveiro, respectivamente. 

Na Figura I, observa-se taITl
bém que as respostas, quando se 
considera o K consumido p e 1 a 
parte aérea das plantas, são de 
natureza linear, devido à existên
cia de um consumo de luxo, ao 
q u a 1 não correspondem incre
mentos de massa, de modo simi
lar ao registrado para o fósforo, 
em solos da mesma região (3). 

As análises conjuntas dos 
experimentos desses três solos, 
realizadas para a parte aérea e 
para a raiz, mostraram respos
tas significativas (P< 0,01) entre 
solos e entre tratamentos. Na 
Figura I, são apresentadas as 
equações de respostas g 1 o b a i 8 

para esses sol08, onde se obser-. -, 
va que 09 lncrementos 8ao maxi-
mos, nas doses de 123,3 e 109,1 

/ " kg ha para a parte aerea e ral-
zes, respectivamente. 

o Quadro 3 mostra as cor
relações e equações de resposta 
entre o K aplicado e o K consu
mido por planta para os solos en
saiados. Nota-se que, na maio-

ria dos solos, essas correlações 
foram signüicativas. As baixas 
correlações encontradas nos so-, 
los Sede, Agua sumida e Vargito 
eutrófico se explicam pelos ele
vados teores de K des ses solos. 
Do mesmo modo, o sinal negativo 
dessas correlações demonstra o 
efeito depressivo devido às adi
ções de K a tais solos. 

Os coeficientes de correla-- , çao entre a massa da parte aerea 
e massa das ra(zes das plântulas 
do tratamento seITl K com os teo-, 
res desse elemento extraldos pe-
los düerentes métodos, mostram 
maior as sociação para as partes 
aéreas (Quadro 4), corroborando 
os resultados encontrados para o 
fósforo por Cabala e Santana (3). 

Comparando-se esses coefi-
.cientes de correlação pelo teste 

"ta, verüica-se que 08 Jnétodos 
de extração não düerem e n t r e 
si. Todavia, as quantidades de 
potássio extra(das pelo HN03 N 
mostram uma menor correlação 
com a resposta biológica, nã o 
constituindo, assim, um indica
dor seguro sobre a disponibilida
de desse elemento para fins de 
recomendação de fertilizantes. 
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Utilizando-se a técnica pro
posta por Cate e Nelson (7), de
limitaram-se os nfveis de 0,12 
rnEq/ 100 g para os métodos de 
Mehj.ich e Truog e 0,13 mEq/ 100g 
para o HZS04 0,1 N e NH40Ac. 
N pH.7 (Figura 2). Em todos os 
casos, considerou-se a produção 
relativa das partes aéreas das 
plântulas de cacaueiro do trata
mento sem potáSSiO, o conteúdo 
relativo de K (porcentagem de 
massa seca) dessas me s ma s 
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Quadro 3 - Corr e lações e regressões e ntre K aplicado e K consumido, 

, CoelicilêDte ., 
Sol08 ,de cõz'relaç~o .,. a •• o<:" 

Viveiro (Alliooll 

Produção (Alfiool) 

Valença (0..10,01) 

Sede (AUI.ol) . ,. , 
'Agua Sumida (Oxiool) 

Nuaré IUltiooll 
" ' 

Hidromórflco I IDceptlool) 

, Irl 

",0 • 

0.981 
-.'.- .~ 

, 0.9'94 '" 

0.966 

-O.OM. 

-0;002 

0.'J6l 

0.962 

,Colônia (OxtoQI) 

lt4buna (AIfl.olj. 
"', . " O \~3", - ) ':. 

, <JZ.~ 

9l.M 

~à.9Z ' 
is;,16 

8S.1~ , 

" . , 
Vargito dlof r'Ótlco Juttiool) 

"arglto eutr:óflco (Alfbo.1) 

Si gnificância 50/. = 0.878 

(/; 867, 
1;" 

, 0.923 
" -,O; 018 

Significância 1% = 0. 959 

Quadro 4 - Coe ficiente de correlação e percentagem de associação d e 
variáveis entr e os teores disponfveis de potássio e as 
ma ssas da parte aé r ea e ra[ze s das plantas do tratamento 
sem potássio . 

Métodoo de 
extração 

Mehlich 
TE\lOg , , 
HZSO" O. 1 I'," 
HN03 N ' .,., 

',, 0.761 
0.7.51 
0.798 
0.554, 

"0.784 

::. ",. 

N 'N~OÁé ~. 1. Ô, 
~- -, "-, ". . 

Significância 5% = 0 .602 

plântulas e os teores de K dispo
n f v e 1 avaliados por düerentes 

, - r me to dos de extraçao qUlmica, 
Os nfveis obtidos são concordan
tes em ambos os casos. não obs
tante a fre qf1ência de resultados 
nos quadrantes n e g a t i v o 8 ser 
maior quando se considera o con
teúdo de K na planta, 

Na interpretação dos resul
tados (solo x produção relativa). 
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, 58 
56 

" . ,, ', 
Sig nificância .% = 0 .735 

constatou-se que apenas 90"/. dos 
po n tos se colocaram nos qua
drantes positivos e essa anorma
lidade foi causada pelos solos 
Valença e Colônia (Oxisois), Es
ses solos. não obstante apresen
tarem um baixo teor disponfvel 
de K. mostraram uma produção 
relati va alta . o que concorreu pa
ra que tais pontos se colocassem 
no quadrante negativo superior. 
Isto se deve. talvez. a relações 
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cat iônicas desbalanceadas, f a to 
esse já obs e rvado por Fons e ca e 
colaborador e s ( 10). 

De modo geral, os niveis de
limitados e stão próximos dos as
sinalados por Catani e colabora
dor e s (5 ) para s olo s de são Pau
lo, por é m infe riores aos propos
tos por Hardy pa r a o cultivo do 
cacaueiro (12). Obs e r va -se, ain
da. que os mesmos situam- se 

, ( 

b em proximos d o Olvel O,IOmEq/ 
100 g, util izado no Brasil para 
grande n;;me ro de cultivos (6), 
i nclusive o cacaueiro (4) . 

Entretanto, es ses n[ve is são 
infe rior e s ao e ncontrado por Du
ran, ass inalado por Waugh e Fitts 
(22) - 0,22 mEq/IOO g de K, para 
o método de NH40Ac neutro e m 
35 solos do P e ru. Isto deve de
corr e r f segurame nte, não só do 
extrator COlTlO tam.bé m das con
dições naturais daquele país. 

CONCLUSÕES 

I. O m é todo do HN03 N foi 
mais enérgico na extração de K, 

e m solos da r egião Sul da Bahia, 
do que os m étodo s de T r u o g , 
H2S04 0,1 N, NH40Ac. N pH 7,0 
e Mehlic h. 

2 . Os aumentos de biomassa 
para a adição de potá ssio são de 
te ndência quadrática e nquanto o 
conte ;;do desse e 1 e m e n t o nas 
plantas segue te ndê ncia 1 i n e a r, 
e vide nciando, assim, a existê n
cia de um cOnsumO de luxo ao 
q u a 1 não corr e sponde rn incre
mentos de massa. 

3 . são a l tas e bastante pro
ximas as associações dos teores 
de potássio evidenciados p e los 
m étodos H2S04 O, I N, NH40Ac. 
N pH 7, Mehlich e T r uog com a 
r e sposta bioló gica d e p lântula s 
de cacau, podendo empr egar-s e , 
para as condi ções do Sul da Ba
hia, qualque r um des ses e xtra
tore s. 

4. O nlvel de r e sposta para 
os métodos d e Mehlich e Truog 
corresponde a 0,12 mEq/lOO g, 
enquanto que, para os extratores 
H2S04 0,1 N e NH40Ac.N pH 7, é 
igual a 0,13 mEq/lOO g. 
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RESUMO 

Foi determinado o potássio disponÍvel em Ii solos da região Sul 
da Bahia, utilizando-se cinco métodos de extração - Mehlich, Truog, 
H2S04 0,1 N, HN03 N e NH40Ac N pH 7, O -, dosando-se esse ele
mento no fotômetro de chama. Nos mesmos solos, foi veriIicad~ a 
resposta a doses crescentes de pot~ssio - O; 30; 60; 90 e 120 kg de 
K20 por hectare - com quatro repetiçôes. Todos os tratamentos re
ceberam, em forma complementar, nitrogênio, fósforo, cálcio, mag
nésio e elementos menores. Como planta indicadora. (oi utilizado o 
cacaueiro (Theobrorna cacao L.) de cujas partes aéreas e raízes, co
lhidas aos ISO dias, foram. registradas as ITlassas secas. 

Cada solução extratora mostrou urna capacidade de extração dife
rente, cuja ordem decrescente é a seguinte: HN03 N > Truog > 
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H2S04 O, I N > NH40Ac - N pH 7, O > Mehlich. De modo geral, 
as resposta s à aplicação de potássio nos solos com teores desse ele
m enta maiores que 0,12 mEq/lOO g não foram significativas. Em se
te dos solos, obtiveram-se respastas à aplicação desse elemento, 
sendo que, em três deles, elas foram altamente significativas. As - ,( 
correlaçoes entre as massas secas da part e aerea e das raizes do , ( 

tratamento sem potassio com os teores desse eleme nto extraldos pe-
los cinco métodos, mostraram associações m~dias da ordem de 54% 
para a parte aérea e de 47% para as ra i zes. A ma ior associação foi 
obtida para o H2S04 O, I N e a menor para o HN03 N . - -

Utilizando-se a t é cnica de Cate e Nelson, delimitaram-se os n[
veis de 0,12 mEq/lOO g para os métodos de Me hlich e Truog e 0,13 
mEq/l 00 g para o H2S04 O, I N e NH40Ac !;i pH 7, O. 

POTASSIUM LEVELS 
IH SOUTHERH BAHIAH SOILS 

(SU,\lMARY) 

Available potassium was measured for li , soils from South
ern Bahia. Five extractlon methods we r e used: Mehlich, Truog, 
O. IN H2S04, IN HN03, IN NH40Ac at pH 7.0. Pot experiments vere 
made in the greenhouse to test the response of cocoa seedlings (Theo 
brama cacao L.) to rising leveis of potassium added to the soils. The 
experiment was completely randomized with four replications. Po 
tassium was added at rates equivalent to O, 30, 60 , 90 and 120 kg 
(K20 per hectare), with a basic fertilizer o.f nitrogen, phosphorus, 
calcium , magnesium and m icronutrients being applied to a11 treat 
ments. The cocoa seedlings we r e harve sted afte r 150 days and the 
dry weightB obtained of the leaveB and stems and the roots. 

The order of the extraction capacity for the diíferent methods was 
IN HN03 > Truog > O.IN HZS04 > IN NH40AC - pH 7. O > Mehlich . 

The average correlation between the dry weights of the leaves 
and stems and the root. compared with the fiv.e different extraction 
methods based on the zero K treatment was 54'70 for the leaves and 
stetns and 47'70 for the roots. The best correlation was found for the 
method O. IN H2S04 and the lowest for the I N HN03. Application of 
potassiurn to the Boils with a potassium content greater than 0.12 
rnEq/IOOg had no significant effect on cocoa seedJing growth, although 
higlily significant results were found for three soils to which potas
sium had been added. 

CriticaI leveis of potassium for the Mehlich and Truog extract
ants were set at O.IZmEq/IOOg and 0.13 mEq/IOOg for the O.IN 
HZS04 and the IN NH40Ac pH 7. O. 
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THE CONCEPT ANO PRACTICE 
OF INTEGRATEO CONTROL 

ANO PROSPECTS OF THEIR AOOPTlON 
FOR WEST AFRICAN CACAO ECOSYSTEM' 

W. E. EglUIgie" 

T h e ultimate practical ob
jective of insect control is to 
lessen the extent of insect dam
age to man' s p os se s s i o n s or 
h ea1th by the suppre ssion or pre 
vention of ins e ct outbreaks at the 
e conomic le ve !. To achieve this 
end, a wide varie t y of m easures 
are often e mploye d singly or in 
combination in many pest control 
program mes , e ach practice be
ing carefully chose n for specific 
s ituat ions . Chemical and biolo
gical m e thods form two of thes e 
us eful w eapons t o which man fre
quentiy r e sorts in the war a gainst 
pests. This paper di s cus a e a 
some example s of how through 
kno w l e d ge of the ecosyste m , 
chemical methods have been suc
c e ssfully integrated with o t h e r 
methods for t h e cont rol of par
ticular pests and explores what 
possibilities exist for the adop
t ion of similar practices for peat 
control on cacao (The obroma ~
cao L . ) in West Africa . It d eals 
with the control of major cacao 
crop peste rathe r than with pests 
of stored cacao beans. Control 
of the former group of insects 
posses e more complex problema 
and bette r illustrates the need for 

• Received for publication in March, 1972 . 

the new approach her e in advo
cated. 

Maior p •• t. of cacao in W • ., Africo 

About 500 inaect species are 
associated with cacao in We s t 
Africa (13). In gene ral. any of 
the se species may attack one or 
mOre organs of the cacao plant. 
The feeding habite of the insects 
fall into eithe r oI two categoriee : 
bit i n g and chewing or piercing 
and sucking. T he former cate
gory includes various apecies oI 
stem or pod-boring Lepidoptera 
( e . g. Eulophonotus myrmeleon 
Fildr. , Characoma stictigrapta 
Hmps.) and Coleoptera( e .g. Tra
goce phala castinia C a c a O e n a i s 
Entw . and Xyleborus morstatii 
Hag.) which are r e garded ae mi
nor peate oI cacao (8). Major 
p e a t s oI e conomic importance 
such as cacao mirids , Sahlber
gella singularis Haglund and Dis
tantiella theobroma Distant (He
teroptera) and the mealybug 
vectors of cacao swollen ahoot 
v i r u e (CSSV): Planococcoides 
njalensÍ8 Laing õ Planococcus ci
tri (Risso) and Ferrisiana vir gata 

• • Ph.D., F.R.E .S., Cocoa Research lnstilule of Nigeria, P.M.B. 5244, lbaclan. Nigeria. 

Revista Theobroma. CEPEC. !tabu"a, Brasil, 3(4):35-44. Out..<fez. 1973. 
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Ckll. (Homoptera: Pseudococci
dae) fali within the latter catego
ry. About 17 other m e a I y b u g s 
which do not transmit any iso
lates of CSSV or other cacao vi
ruses as well as some species oC 
scale insects and plant bugs which 
do not cause economic losses on 
cacao are grouped arnong minar 
pests (6, 7). 

Praticai Ilgni/lcanc. 
oI naturo I control 

Cacao mirids are attacked in 
nature by a wide range of ene
mies. These include parasites: 
Eu p h o r u s sahlbergellae Wlk. 
(Braconidae) and M e r m i s s p. 
(Mermithidae); pathogens: Hir
sutella sp. , Aspergillus sp. Be
auveria sp. and Bacillus sp.; and 
predators: species of Formici
dae, Reduviidae,Araneidae. Man
todea and possibly also some in
s e ctivorous birds (16). The effi
ciency of such natural enemies 
de p e n d s on their: A. Ability to 
out-number their hosts; B. Spe
clficity; C. Ability to with stand 
competition; D. Adaptation t o the 
p h y s i c a I environment; and E. 
Dispersai rate (26). In a r e view 
of the role of natural enemies as 
regulators Or disturbers oí natu
ral populations of cacao mirids 
Eguagie (6) concluded that biotic 
agents on their own are unable to 
g i v e satisfactory control, due 
primarily t o low reproductive po
tenHais, polyphagy in some cases 
and hyperparasitism and/or in
tra-specific competition in oth
ers. Similarly , Eguagie (7) has 
pointed out that a1though a b o u t 
700 species of parasites (Encyr
tidae) and predators (Cecidomyii
dae , Cocoinellidae and Lycaeni-
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dae) are associated with cacao 
mealybugs in West Africa they 
e x e r t inadequate regulation on 
meal ybug population owing to the 
activ ities of the ir numerous hy
pe r -parasites. 

Biologlcol control 

Previous attempts at biolo
g ical control (using exotic para 
sites and predators) of cacao 
mirids and meal ybugs have bee n 
unsuccessfulow ing mainly to poor 
establishment of the i m p o r t e d 
species in \Vest A!rican environ
ments. However, spraying of the 
parasitic fungus, Ce phalosporium 
sp., extracted from P. citri has 
been found to control the meal y 
bug,p. n jalensis (7). 

Ch.mica! control 
ond Ild.·.ff.ctl 

Chemical control oI c a c a o 
mirids in West Africa dates as 
far back as 1944 when nicotine 
sulphate and DDT emulsion were 
used on mature and young cacao 
respectively (20). From 1944 to 
the early 1950 's othe r chlorinat
ed hydrocarbons that had b e e n 
tried for mirid contral on cacao 
include Aldrin, Dieldrin, H e pta
chlor and Chlordane (9 ). The use 
of Gamma - BHC sprays (three 
a pplications of 4 oz. toxicant in 
10 gallons of water pe r acre per 
y e a r using pneumatic knapsack 
sprayers in Nigeria and motoris
ed mist blowers in Ghana) has 
been adopted to date. Direct con
tact kill of cacao mcalybugs and 
in d i r e c t control of the virus 
vectors by spraying oI the mealy
bug-tending ants have been virtu
ally unsuccessful. Where a per-



eietent ineecticide euch a. Diel
drin hae indlrectly c o n t r o 11 e d 
mealybuge, populatione of a n te 
predatory on miride were se
verely decimated (6. 7). Other 
adverse side-eCfecte of the use of 
c h e m i c ais for pest control on 
WestAfrican cacao include mam
malian t o x i c i t y. phytotoxicity. 
tainting of b e ans . decimation of 
populations of cacao flower pol
linators and the build up of re
sistance to B H C by mirids in 
some localities (6). The spec
trum oi resistance ia wídening in 
e a c h of the major cacao pro
ducing countries in West Aírica. 
Problems of inadequate covera ge 
of cr op with s pra y fluids continue 
to depress the efficiency of chem
ical methods of control of cacao 
mir ids and mealybugs. 

O.finition ond cone.pt 
01 '"'.lrot.eI control 

Stern et ai (23) have defined 
integrated control as an applied 
pest control which combines and 
integrates biological and chemi
cal controlo Chemical control is 
used as necessary and in a man
ner which is least disruptive to 
biological controlo In te g r a t e d 
control may make use of natu
rally occurring biological control 
as well as that eCfected by ma
nipulated or introduced biotic a
gents. Thus. while ·chemical con
trol effects temporary decimation 
of local pest numbers. biological 
control contributes to permanent 
de n s i t Y regulation. lntegrated 
controlo by carefully harmonizing 
both tools. seeks to produce a 
permanent change in the gen eral 
equilibrium posit ion. so that the 
pests population density does not 
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approach or att&ln economic 
threehold. De Bach (3) however 
prefere to use the term in a w1der 
eenee. He define e integrated or 
supervieed pe.t control a. an in
telligent combination of al1 phaeee 
of pest control - chemical. bio
logieal. cultural etc. - into a uni
fied complete programme. The 
latter definition is preferred b y 
the author and adopted in sub.e
quent discussions of this paper. 

Pro.,ect. of intellrot..! control 
on W •• t Africon cocao 

Evidence for the practica
bility of integrated control (3. 12. 
17. 18, 19 . 24 ) has come from 
rnany countries in which various 
pests.living in diverse e cological 
situations have been successful1y 
checked. The appearance of ca
cao rnirid cyclodience resistance 
t o chlorinate d hydrocarbon insec
ticides (except DDT and its anal
o gue e) amongst other a d ver s e 
eide-effects has naturally dicta
ted a change to another fam.ily of 
i nse cticide as an irnrnedia te an
swer to the resistance problem. 
Recent research at the Coc oaRe 
search lnstitute of Ghana a nd 
N ige r ia ha ve indicated that car
bamates - Arprocarb (Baygon. 
Unden). Ortho - Bux and Dio
xacarb (C8353. Ciba-Geigy) are 
suitable alternatives t o Garnrna -
BHC (6) for mirid controlo Since 
the widespread application of any 
of these alternative c h e m i c a I s 
may ultimately lead to the devel
oprnent of res istanc e (2). it is 
apparent that integrated methods 
involving the use of the new in
secticide would be most es sen
tial. The inadequacy of the de
gree of mirid control which is 



exercised by natural agents em
phasizes the need íor insecticide 
application, but such alternative 
insecticides should possesa the 
following properties if tbey are 
to be satisfactory for integrated 
control programme. 

A. Physiological selectivity - It 
is of the utmost importance that 
wherever possible, a selective 
insecticide should be preferred to 
one with a broad spectrum of ac 
tion (I. 3. 17 , 22) . Where a se 
lective material i9 used for con
trol, insecticide induced mortal
ity of essentially 100 per ccnt is 
unnecessary to give satisfactory 
control oí a resistant sucking in
sect (24). Since some predators 
such as the ants, Crernatogaster 
and Oecophylla spp. are mutually 
exclusive On cacao (15), an in
secticide which is less toxic to 
the latter should b e p r e f e r r e d 
si n c e it i9 often necessary to 
control the íormer because they 
tend mealybugs (7). 

B . Short residual action - Build
ups of minor pests of cacao have 
been associated with the use oí 
toa persistent insecticides (11). 
Thus, where a selective insecti
cide is not available, it ia possi
ble to exert a selective eífect on 
the arthropod population of the 
cacao plantation by the use of a 
chernical with short residual ac
tion just as De Bach (3) observed 
in the case of Chromaphis juglan
dicole. The latter author a n d 
Pickett et ai (21) have success
íuUy evolved integrated control 
prograrnrne íor the control oí ci 
trus and apple orchard p e s t s , 
through the use of 'short action' 
in5ecticides. 
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C. Contact insecticide with ap
preciable íumigant action - An 
e ss e ntial f eature of the probl e m 
oí mirid and rnealybug control is 
the diíficulty of depositing the in
secticide on par t s oí the cacao 
tree where the largest numbe r oí 
pe 5t individuais would come in 
contact with it. In West Aírica. 
spray liquids are generally ap
plied with eithe r pneumatic knap
sack sprayers or motoriz ed mist 
blowers. Quite oHen. ade quate 
c o ver a g e oí the ca no py i s not 
possible (10). This is especially 
true in plantations where the ca
cao type is Amelonado (mo s t of 
West African crop is this type ) 
with characteristically taU trees. 
The net result is that bugs high 
up in th e canopy escape contact 
with the insec t icide and are not 
killed . W h e r e the ins e c t icide 
used has both contact and fumi
gant action, many more individu
ais are aHecte d by the s p r a y. 
During such treatments, some of 
the hyme nopte rous parasite s and 
predators rna y be destroyed. but 
survivors would eventually mop 
up individuais of mirids w h i c h 
resist the treatment. 

'Spot aproying' 

Cacao rnirids (28) and mealy
bugs (7) ar e usually patchily dis
tr ibuted in the field . This im
plies that mirid popuiations and 
damage s tend t o b e concentrated 
on a few adj acent cacao t r e e s 
' rnirid pockets' while othe r tr e es 
nearly remain virtually íre e of 
infe s tation. Such population 
characteristics could be exploited 
to advantage the adoption of 'spot' 
rather than 'blanket' spraying. 
When 'pockets' are sprayed only 



a .maU fractlon of tbe farm le 
diaturbed and natural e nem i e • 
f r o m untreated part. can tben 
move into treated areal and con
tinue reduction of pelt number •• 
Otber. advantages of 'Ipot' treM
ment include reduction in c o I t 
and time of pe It controlo 

Cefttral c..,tral 

lntegrated control of cacao 
mirids involving the uae of a 
cbemical belonging to any of the 
categorie. (A-C) above would be 
moat efficient ü 'centrally organ
i zed'. By central organization. I 
mean a control wbich ia lelt pri
marily to t he supervision of gov
ernment entomologists and their 
lubordinate otaff. Tbis practice 
hae shown coneiderable promioe 
in tbe Kwara State of Nigeria. 
wbere the method hao been a
dopted for 9 years. Eacb cacao 
farmer declares bis total acreage 
to the Ministry of Agriculture and 
tbe Miniatry'. entomology staif 
undertake routine 'spot' spraying 
of mirid 'p o c k e t a' in farms. 
making sure that adjacent farms 
are inspected and sprayed on the 
same day. Each farmer ia then 
cbarged a fixed coot of control 
acre per year. The establish
m.ent of local economic threoh
olds. dosage rates and frequency 
of application is thuo standard 
ized and lelt in the h a n d s of 
skiUe d per Bonnel. A technique 
for determination of e c o n o In i c 
t h r e s h o I d s was reported by 
Str i ckland (25). 

Cultura I .,.actice. 

The relationsbip between the 
effects of mir ids and other pests 
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and diaea.e. of cacao i. generaUy 
"iven by the following diagram: 

Virus and 
other dise8ses 

Environmenl -C.lt~Clria --- Die - 1 -back 

Mirids and 
olher pesls 

'Die back' of cacao with ih con
sequent deter ioration of farm.1 u
sually arises from the combined 
interaction of factora auch as 
di s e a s e s (besidea Calonectrial 
infection) pests and adverae en
vironment (weede, moisture 
8 t r e 8 8 t inadequate soil nutri
ents). Virus and mirid a t t a c k 
both weaken treea and predispose 
t h e In to Calonectrial inv&sion. 
The joint effect of fungai a nd 
viral infection is localized defol
iation which added to mecbanical 
damage (in some cases). often 
resulta in 'breaks' in the caca o 
canopy. Sucb 'breaks' constitute 
areas of active weed growth. 
dense regenerative tlssue and in
crease d light intenoity which are 
known t o attract cacao In i r i d s 
(formation of the so-called "cap
side = mirid pocket"). We e d 
compet ition w ith cacao for mois
tur e and nutrients rnay attain a 
crucial leveI during the dry sea
son (Novernbe r to following May 
in Wes t Africa) with increased 
s t r e s s and reduced disease or 
pest r e sistance to the crop. 
Taylor (27) has pointed out tbat 



adverse effects of mirids feeding 
on cacao i5 that they provide entry 
for the weekly pathogenic fungus 
Calonectria rigidiuscula B e r k . 
and Br. Sacc. which causes 'die 
back'. Thus where cacao trees 
are not undcr hcavy shade and 
where moisture stress and weed 
com.petition are low, greater tol
erance to m.irid attack and hence 
Calonectrial infection could be 
expected. Eguagie (6) has pointed 
out that good cultural practices 
(including routine p r uni n g) en
hance pest m.anagement of cacao. 

Explollatlon of diff.,enc •• 
In .cololY of ,..ta ond pa,o.lI. 

This m.ethod, has becn used 
successfully in the cas e of plant 
sucking pests. lt could be par
ticularly suitable for the control 
of caca o mealybugs. The use of 
a system.ic insecticide, applied to 
the soil or by trunk-painting or 
im.plantation w o u 1 d selectively 
destroy the pests, while leaving 
beneficial insects, most of which 
w ould have been destroyed by 
spraying of contact insecticides. 
In this connection the use of Bi
drin and A zodrin which have 
proved effective against aphids, 
Toxoptera aurantií (B. de. F.); 
thrips Selenothrips rubrocinctus 
(Giard) and mirids (6) should be 
encouraged especially on young 
cacao. Cacao m.eal ybug, P. nja
lensis has been controlled inGha
na either by trunk im.plantation or 

soH application of DiITlefox, with
out adversely affecting the pol
linating Ceratopogonid rnidge s or 
predators of the mealybugs (14). 

Auomentation of naturol .".mi •• 
of Ih. p •• 1 

Where natural e nernies of a 
pe st are not sufficiently efficient 
to give satisfactory control, they 
m. a y be augmented in an inte
grated control programme by the 
introductíon aí active exotic spe 
cies or by artüicially releasing 
species that have been bred for 
tolerance to particular insecti
cides or to physical environ 
mental stresses (4). Hyme nopte 
rOuS endoparasites E. sahlber
gellae of the West AIrican mirid 
§.. singularis could be increased 
in this way,with appreciable suc
cess. The choice of an exotic 
species which would establlsh it
self in its new environrnent ia 
however not easy. nor is it likely 
to be a quick Or a cheap pro
gramme . lf successful, it un
doubtedly yields the highest divi
dends in the long run. Decker (5) 
reported unsuccessfullyattempts 
to establish some exotic para
sites and p r e da t o r ~ of cacao 
mealybugs in Ghana. A lt h o u g h 
results irom such pioneer works 
were far from encouraging, the 
success that has been achieved 
through introduction of e x o t i c 
species in the control of other 
orchard pests seems to justify 
the need for further attempts. 

ACKNOWLEDGEMENT 

The author is grateful to Dr. L.K. Opeke, Director, Cocoa Re
aearch Institute of Nigeria (CRIN), Ibadan, Nigeria, for permission 
to publish tMs pape r , 

40 



LlTERATURE CITEO 

1. BARTLETT. B. R. Laboratory studiea on aelective aphicides 
favouring natural enemies of the alfafa Aphid. Journal of 
Economic Entomology 5 I : 374 - 378. 1958. 

2. CROW. J. F. Ge netics of insect resistance to chemicala. Annual 
Review of Entomology 2 : 227 - 246 . 1957. 

3. DE BACH. P. Applications of ecological information to control 
of citru8 pests in California. proceedings of the 10th Inter
national Congreas of Entomology 3 : 187 - 194. 1956. 

4. . Selective breeding to improve adaptations of paraaitic 
insects. Proce edings of the 10th International Congreaa of 
Entomo1ogy 4 : 759 - 767. 1958. 

5. DECKER. F. E . Parasites and predators of capsids and mealy
bugs in Ghana. West African Cocoa Researcb Institute. An
nua 1 Report : 1951 - 52. Tafo . Gold Coast. 1953. pp.28-31. 

6 . EGUAGIE. W. E. Advances in the control of cocoa mirida (Sabl
bergeUa singularis Haglund and Distantiella tbeobroma Dia
tant) (He t e roptera). In ProgresB in Tree Crop Rescarch in 
Nige ria . Ibadan. Abiodun Printing Worka. 1971. pp. 144-166. 

7. . The bioecology and control of cocoa mealybugs (Ho-
moptera; Pseudococcidae) in Nigeria. In Progreaa in Tree 
Crop Research in Nigeria. Ibadan. Abiodun Printing Worka. 
1971. pp. 167-183. 

8 . ENTWISTLE. P. F. Cocoa capsids in Nigeria : A review of prea
ent knowledge. In Cocoa Mirid Control Conference. Pro
cee dings. Talo. Ghana . Cocoa Research Inatitute. 1963 :55 -61. 

9. . Cocoa mirids and their control. Cocoa Growers Bul-
letin n'? 6:17-22. 1966. 

lO. • YOUDEOWEI. A . and EGUAGIE. W. E. Field experi-
ments in the control of Sahlbergella singularis Hagl. (Hemip
tera: Miridae) with sevin and surnithion in Nigeria. In Con
ferenc e on Mirids and Other Pests of Cacao. Ibadan. Nigeria . 
March 24-2 7 . 1964. Proceedings. pp. 26-34. 

11. et aI. New pest of cocoa . Theobroma cacao L. inGba-
na fo llowing appl ication of inse cticides. Nature 184:2640. 
1959. 

12. EWART. W. H. and DE BACH. P. DDT for control of citrus 
tbrips and citricola scale. California Citrograph 32 :242 -245. 

41 



13. GERARD, B. M. A review of fifty years of applied entomology in 
Nigeria - Tree crops. Proceedings of the Entomological So
ciety of Nigeria, 1967. pp. 25-28. 

14. HANNA, A . D. et aI. Control of the mealybug vectors of the 
swollen sboot virus by a systemic insecticide. Nature 169: 
334-335. 1952. 

15. LESTON , D. Entomology of the cocoa farm. Annual Review of . 
Entomology 15:273 -2 94 . 1970. 

16. MARCHART, H. Radiotrace r study of the predators on Distan
tiella theobroma (Distant) (Hemiptera: Miridae). In Sympo
sium on the Use of Isotopes and Radiation in Entomology. 
Vienna, Dec. 4 - 8. 1967 . Proceedings. Vienna , Interna
tional Atomic Ener gy A gency, 1968. pp. 3-15. 

17. MASSEE, A. M. Effects On the balance of Arthropod populations 
in orcbards arising from the unrestricted use of insecticides. 
Proceedings of tbe 10tb Inte rnational Congr ess of Entomology 
3:163-168. 1956. 

18. MICHELBACHER, A. E. and MIDDLEKAUFF , W. W . The Wal 
nut aphid Chromaphis iuglandicola (Kaltenbach) in Nor thern 
California. Journal of Economic Entomology 43: 448 - 456. 
1950. 

19. and SWANSON, C . Factors influencing control of the 
walnut aphid. Journal of Economic Entomology 38: 127 -1 2&. 
1945. 

20. NICOL, J. Cocoa capsids and thei r control in Ghana. In Cocoa, 
Cbocolate and Confe ctione ry Alliance, Ltd. Report of tbe Co
coa Conference, 1948. London, 1949. pp. 54-58. 

2 I. PICKETT, A. D. et a!. Progress in barmoni zing biological and 
chemical control of orchard pest in Eastern Canada. Pro
ceedings of the 10th International Cong r e ss of Entomology 
3: 169-174. 1956. 

22. RIPPER, W. E. Biolog ical control as a supplement to chemical 
control of insect peste. Nature 153:448-452. 1944. 

23. STERN. V . M. and Van Den BOSCH, R. Field experimente on 
the effects of insecticides . Hilgardia 29(2) : 10 3 -1 30 . 1959. 

24. et aI. The integrated control concepl. Hilgardia 29(2): 
81-101. 1959. 

42 



25. STRICKLAND, A. H. The assessment oí ins e ct pes t d e nsity in 
r e I a t i o n to crop losses . Report 6th Comm. Ent. Coni. 
London: 78/83. 

26. SWEETMAN, H. L . T he biological control of insects. Ithaca, 
N.Y., Comstock. 193 6 . 383 p . 

2 7. TAYLOR, A. J . A summary oí t he results oí capsid research in 
the Gold Coast. West Aírican Cocoa R esearch Institute. 
Technical Bulletin n '? 1. 1952. 20 p. 

28. YOUDEOWEI, A. A note on the spatial d i stribution of the cocoa 
mirid Sahlbergella singularis Hagl. in a cocoa íarm in West
e rn Nige ria. Nigerian Agricultural Journal 2(2):66-67. 1965 . 

SUMMARY 

1. The us e of chlorinated hydrocarbon ins e cticides for the control of 
caca o mirids Sahlberge lla s ingular is Hag l. and Di s tantiella theobroma 
Dist. in Wes t Aírica has led to the development of undesirable elfects 
in t he arthropod fauna of the crop in SOme localities. Notable among 
t h e s e side efíects aTe the r esurgence in numbers of secondary pests, 
which b eíore the introduction of the insecticides existed at sub-eco
nomic l e ve i s and more recently t he development oí resistance to 
Gamma - BHC . It is suggested that centrally organi zed 'spot' spra y 
prog rammes, based on integrated methods involv ing a careful choice 
oí chemicals and more eíficient methods of application could provide 
an answe r to the present problem. Whenever possible chosen insec
ticides should have short residual action, appreciable furnigant prop
erties and must be selectively tox ic to the economic pest. Optimum 
results would be achie ved if insecticide s with these properties are in
corporated in an i ntegrated control programme w hich combines good 
cultural practices such as r egular prunning and weed slashing. 

2. For the control of piercing and sucking insects (aphids, psyllids, 
thrips , mealybugs) oí young cacao, differences in the ecology oí pests 
and their parasites may be exploited in an integrated control pro
g ramTTle by thc u se of systernic insccticidcs such as A z odrin and Bi
drin applied to soi! or by trunk-painting. 

3. Previous attempt s to enhance the activity oí natural enernies of 
cacao mirids and mealybugs by the importation oí exotic species were 
unsuccessful in West Aírica . It is suggested that there i s need íor a 
revival of this approach. The integrated methods advocated may be 
expensive and take a long time to reach full implementation, but if 
logically pursued would most certainly yield lasting dividends in the 
long termo 
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CONCEITO E PRÁTICA DO CONTROLE INTEGRADO 
E SUAS PERSPECTIVAS DE ADOÇÃO 

NO ECOSSISTEMA DO CACAUEIRO 

NO OESTE AFRICANO 

(RESUMO) 

I. O uso de inseticidas dorados para o controle dos Mir[deos do 
cacaueiro Sahlbergella singularis Hagl. e Distantiella theobroma Dist. 
no Oeste Africano tem trazido, como conseqüência, o desenvolvi
mento de efeitos colaterais indesejáveis na fauna de artrópodos em 
algumas localidades. Entre estes ef eitos colaterais, é notável a rea
parição de várias pragas secundárias. as quais , antes da introdução 
desses inseticidas, já existiam, por~rn em nfveis que não causavam 
dano econômico e, mais recenteme nte. o desenvolvimento de resis
tência ao isômero gama do BHC . Visando - se dar solução a este pro 
blema, sugere-se a criação de programas de pulverização centraliza
dos. baseados em métodos que envolvam a cuidadosa escolha de inse
ticidas e métodos de aplicação de maior eficiência . Sempre que pos
s[ve l . os inseticidas escolhidos devem ter poder r esidual curto. apre
ciável poder fumigante e ser, antes de t udo. de toxic idade seletiva 
para as pragas de interesse econômico. Poderiam se obter ótimos 
resultados se. dentro de um programa de controle integrado. se in
corporassem inset icidas com as propriedades m e ncionadas, e m com
binação com boas práticas culturais, como a poda normal e a elimi 
nação de ervas daninhas. 

2. Para o combate aos ins e tos sugadores e brocas (af[deos. psili
deos. tripes e cochonilhas) em cacaueiros novos . poderia-se explo
rar, talvez, no programa de controle integrado. as diferenças da eco
logia destas pragas e dos seus parasitos, utilL,ando-s e inseticidas 
sistêmicos como Azodrin e o Bidrin. aplicados ao solo ou pincelados 
no tronco. 

3. Tentativas anteriores para aumentar a atividade dos inimígos na
turais dos mirideos e das cochonilhas, pragas dos cacaueiros, im 
portando espécies exóticas, não tiveram êxito na Oeste Africano. No 
entanto, sugere .. se a necessidade de se tentar novame nte essa possi
bilidade de combate . 

Os métodos integrados sugeridos ta lvez sejam de elevado custo e 
tomem muito tempo até a sua total exe cução, por ém, logicamente, o 
que se está objetivando são colhe itas constantes e lucros a longo 
prazo. 

• •• 
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NOTA 

SONOA CEPEC PARA RETIRADA DE AMOSTRAS DE SOLOS 
A DIFERENTES PROFUNDIDADES' 

A"temio Catli",a Z" 

Nos estudos de água no solo, em que há necessidade de amostras 
não alteradas a düerentes profundidades, deve ser usado um tipo de 
sonda que não fracione estas amostras. Visando selecionar a melhor 
sonda para este fim, foram testados pelo Setor de Ffsica de Solos do 
CEPEC diversos modelos, destacando-se, entre e les, o Veihmeye r 
Soil Sampling Tube (Mansen Machine Works, Sacramento, Calüórnia 
U. S.A . ). Este instrumento, apesar de muito usado em diversos paf
ses, não vem funcionando satisfatoriamente nas condições edafo-cli
máticas do Sul da Bahia, tendo sido, por esta razão, aperfeiçoado a 
fim de melhorar a coleta de amostras a düerentes profundidades. 

A nova sonda, denominada "Sonda Cepec", coleta amostras de 
solos que geralmente mantêm a forma e poderão ser utilizadas para 
quaisquer estudos anallticos e, mesmo, morfológicos (cor, estrutu
ra etc.). 

Basicamente, a sonda Cepec consta de três partes: "tubo", "pon
ta" e "batedor" . O tubo (Figura la), é um cilindro de ferro galvani
zado com 112 cm de compr imento por 2,5 cm de diâmetro interno . 
É marcado a intervalos de 10 cm e possui uma rosca na parte externa 
infer ior. A outra extremidade é reforçada e possui duas protuberân
cias. A ponta (Figura lb), é um cone truncado de aço, oco , cuja par
te mais larga possui uma rosca interna que se ajusta à rosca do tubo. 
O batedor (Figura lc) é um bloco de ferro de 7 x 7 x 5 om, soldado a 
dois cilindros opostoo - um superior com 18 cm de comprimento e 
outro inferior, com 42 cm -, possuindo dois ganchos de 26 em encur
vados nas extremidades. 

A montagem do instrumento é feita, ajustando-se a ponta na ex
tremidade inferior do tubo e introduzindo-se o cilindro maior do ba
tedor na sua extremidade superior (Figura 1d) . 

• Recebido para publicação em abril, 1972 . 
•• Enlf. Agr. , Divisilo de Solos , CEPEC. 

Revista Theobroma, CEPF:C. !tabuna, Brasil, 3(4):45-47. Out :-<lez. 1973. 
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Figura I - Sonda CEPEC: partes compone ntes e instrumento mOn

tado. 

Para cole tar as all10stras de 9010, coloca - se a sonda em posição 
vertical. c om a ponta para baixo. tocando o solo. Em seguida, vi
bram-se golpes no tubo, com O batedor. a fim de que o instrume nto 
pe ne tr e o solo até a p rofundidade desejada. A retirada da sonda do 
solo é fe ita através de g ol p e s 
com o batedor . de baixo para ci o 
ma: os ganchos chocatn-se con
tra as protuberâncias do tubo e o 
impul s ionam para cima. P a r a 
r etirar a amostra . coloca -se o 
t ubo com a ponta voltada para ci
ma e r etira -s e o solo contido no 
seu interior (F igu ra 2 ) . 

As vantagens deste instru 
mento s ão as seguintes: 1. Pre 
cisão e rapidez na coleta de a 
mo st ras a dife r e ntes profundida 
des; 2. As amostras r e produze m 
fielmente as características do 
solo; 3 . As amostras permitem 
avaliar , com maior precisão, o 
g rau de hidromoríismo. 
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THE "CEPEC SOIL SAMPLING TUSE" 
FOR COLLECTING CORE SAMPLES 

AT OIFFERENT OEPTHS 

In soil water studies it is necessary to take soil cores at dilíer
ent depths, which remain inta ct during the core removal proces8 . 
One of the better soil samplers tested by the Soil Physics Department 
was the "Veihmeyer Soil Sampting Tube" (Mansen Machine Worka, 
Sacramento, Catifornia, U. S. A . ) . Although this sampler ia uaed 
extensively elsewhere it did no t prove completely satisfactory in Ba
hia . T his note d esc ribes a modified sampler based on the Veihmeyer 
model. It has been found to give a more uniform core which ia suita
ble for analytical or morphological studies (color, structure, etc). 

The "Cepec Soil Sampling T ube" consists of a metal tube, a de
tachable tip and aram d evice which serves as a hammer. T h e gal
vanised iron tube (Figure la) is 112 em long , an internai diameter oi 
2.5 em with depth notches marked oii at 10 em intervals. The base 
of the tube has a screw thread to which is fitted the steel tipo The 
tip (Figure Ib) is in the form oi a truncated cone and screW8 over the 
base of the tube. The ram or hammer (Figure lc) is made by welding 
a solid iron block (7x7x5 em) b etween two solid iron rods. The upper 
one oi 18 em acts as a handle and the lower, of 42 em, as a guide rodo 
To the base of the iron block are also welded two iron hooks, 26 em 
long which when removing the tube from the ground strike against two 
metal s t ubs located at the top of the tube. 

Soil sampling procedur e is to screw On the steel tip, introduce 
the guide rod into the top oi the tube (Figure ld) and with the tube 
standing vertically to hammer it into the ground to the desired depth. 
For longer tife the top oi the tube is specially reinforced. To remove 
the tube the ram is twisted into such a poaition that when upward 
strokes are given the two hooks strike again.t the tube &tubs thua lift
ing the whole apparatus out oi the ground. To remove the core the 
tube is inverted and with gentle tapping the core slides out (Figure 2). 

The advantages of this soil aampler are threefold: 

1. Ea.e, precision and speed in taking .oil core samples. 

2. The core samples reproduce the true characteristics of the 
soil. 

3. The cores permit accurate evaluation oi the degree oi hydro
morphism. 

• •• 
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mente (5). A "Li.teratura Citad.· deve .er organizada por ordem alfabética 
dOI autore., com número de ordem, ulando-.e o leguinte liltema: 

S. MEDEIROS. A.G. Método para eltimular a esporulação do Phrtophtho
~ palmivora (Butl.) Butl. em placal de Petri. Phyton ZZ (1 ):73 ... 77. 
1965. 

o relwno não deve exceder meia páeina datilografada, sendo acompanhado 
de verlao em inglêl. SÃo aceitOI artigol em português, elp.anhol, iog1i. e 
fraDe ia . 

INFORHATION FOR CONTRIBUTORS 

Conceptl aod opinionl given in .rnclel .re the ezclu.ive relponlibility of 
the author • .o Qlly artielel concerned with agrouomic and locial-ecooornic prob
leml of coco. ',rowing .r •••• which represent a new contribution to the lubject. 
wiU be accepted for publication. 

Articlea should be typed in double .pacing with a m&.ximum of Z. 500 wordl 
or 10 letter a1zed pag.s (28.0 Jt 21.5 cm) with a 3 cm margm on ali lideI, to
gether with two legible copieI. 

Drawings and graphl sbould be prepared witb India iok ool eu.eeding 
18.0 x 20.0 cm; photograph •• hould be 15.0 x 23.0 cm glo .. y print. with goocl 
contraat. Dlultrationa mUlt be nwnbered. witb tbe maehine typed lubtitle. on 
leparate papel'. To avoid reproduction difficultie. it ie recommended that eo. ... 
clolure •• hould oot be folded.o 

Toxt referenc.I Ihould appear with the na me of tbe author and/or the order 
num.ber in th. titerature citation. The "Literatura Cited· .hould be numbered 
in alphabetical order employiD, tbe following Iy.tem: 

S. MEDEmOS. A. G. Método para eatimular a elporulação do Phytopb
tho .. palmivora (Butl.) Butl. em placas d. Petri. Phyton 22(1): 
73-77. 1965. 

Article. are accepted in portugue.e. Spanilb, Englilh. and Frlnch. 

48 



~ COM''''. "«UTIV. 00 ........ 0 ."U ..... çÃo Ic.06N.oo·.u ••••••• VOU .. C ... U •••• 


