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-RESULTADOS PRELIMINARES SOBRE A EFICACIA 
DE INSETICIDAS NO COMBATE AO 

MANDAROV Á DA SERINGUEIRA (Erinnyis ello L.) 

João Manuel Abreu' 

ABSTRACT 

Preliminary Results on the Efficiency of Insecticides in the 
Control of the Rubber Leaf Caterpillar (Erínnyis ello L.) 

Field trials were carried out using various insecticides as dusl a n d 
emulsifiable concentrates to determine Iheir efficiency in lhe control of 
lhe rubber leaf caterpillar E,innyis ello L. 

Results showed Ihat carbary! 7.5'1. and trichlorfon 2,5'1. were lhe most 
efficient dust formulations. Lindane and Na!ed were lhe most efficient 
non systemlc insecticides, while Cytrolane and Nuvacron were lhe most 
efficient systemic insecticides. 

'I'he efficiency of lhe insecticides tested ean be improved by using more 
powerful application which may provide a better covering of the canopy 
of lhe rubber tree. 

INTRODUÇÃO 

A lagarta da mariposa Erinnyis 
elloé a praga que mais se tem des
tacado pelos danos que causa à 
seringueira. As observações dos 
períodos de incidência desta praga 
nas plantações de seringueira da 
Bahia mostram que ela ocorre to
dos os anos, porém os surtos va-

riam em intensidade. Quando os 
surtos são alarmantes, como o que 
ocorreu em 1969, grandes planta
ções são devastadas pela lagarta, 
que se alimenta das folhas e das 
brotaçÕes. A mandioca (Manihot 
utilissima Pohl.) é outro hospe
deiro do mandarová que também 
causa grandes prejuízos a E'ste 
cultivo. 

Recebido para publicação em 5 de maio, 1975. 
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A não ser o trabalho de Matta 
(8), que recomenda o emprego, em 
dias alternados, de calda borda
leza para proteger as pequeninas 
seringueiras, as referências sobre 
o controle químico do mandarová 
estão relacionados com a mandio
ca. Fonseca (4) recomenda o arse
niato de chumbo e o verde Paris, 
como inseticidas de ingestão mais 
eficientes para combater o manda
rová da mandioca. Diversas pes
quisas foram realizadas posterior
mente para determinar a eficácia 
de inseticidas para o combate ao 
mandarová da mandioca (3 6 7 , , , 
10, 11). 

Mais recentemente, foram feitas 
experiências de laboratório para 
ava Iiar a eficácia de novos inse
ticidas contra o mandarová da 
mandioca (9). Os resultados mos
traram que o endrim 1,5% e sevin 
10% foram os que causaram maior 
percentagem de mortalidade de la
gartas. Ainda com referência ao 
combate químico ao mandarová, 
Gallo et ai (5) recomendam o pol
vilhamento dos mandiocais c o m 
canfeno dorado 20%, sevin 7,5% 
ou endrim 1,5% à razão de 20 kg 
por hectare. 

Neste trabalho são apresenta
dos os resultados obtidos em en
saios de campo, para avaliar a efi
cácia de inseticidas contra o man
darová da seringueira . 

MATERIAL E MÉTODOS 

Ensaio I - Neste ensaio, realizado 
em Una, foi avaliada a 
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eficácia do BHC 3%, trichlorfon 
2,5%, parathion metílico 1,5% e 
carbaryl 7,5%, aplicados com pol
vilhadeira motorizada costal, à ra
zão de 25 kg/ha. O ensaio contou 
com cinco repetições. Para cada 
inseticida, foi destinada uma área 
de 400 m' , em cujo centro foram 
tomadas ao acaso três seringuei
ras, sob as quais foram estendidos 
lençóis de 4 x 4m. O tratamento das 
parcelas foi feito às primeiras ho
ras da manhã e a coleta das lagar
tas, 24 horas após o tratamento. 
Ao final destas coletas, procedeu
se ao tratamento de choque das 
árvores amostradas Com BHC 12%, 
de acordo com O método de Col
Iyer (2). 

Ensaio 11 - Neste ensaio, realiza-
do em Camamu, foi fei

ta a avaliação da eficácia de BHC 
1,5%, trichlorfon, 2,5% parathion 
metílico 1,5% e carbaryl 7,5%, a
plicados com polvilhadeira motori
zada costal, à razão de 2S kg/ ha. 
A metodologia utilizada foi a mes
ma do Ensaio I, porém foram es
tendidos lençóis sob cinco serin
gueiras por parcela. O ensaio foi 
repetido duas vezes e a coleta das 
lagartas foi executada 8 e 24 horas 
após o tratamento. 

Ensaio 111 - Nes te ensaio, realiza-
do em Camamu, foram 

avaliados os seguintes inseticidas 
emulsionáveis sistêmicos, ometoa
to, nuvacron, citrolane, dimetoato, 
formothion e orthene, aplicados por 
meio de pulverizador motorizado 
costal. Aos inseticidas foi adicio
nado o espalhante adesivo Ctriton" 
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e pulverizados à razão de 300 g de 
p.a. por hectare, gastando-se 100 
litros da emulsão/ ha. Foram es
tendidos lençóis sob 10 árvores 
por parcela e aplicada a mesma 
metodologia dos ensaios anterio
res, apenas não tendo havido repe
tições e as coletas das lagartas 
foram executadas 2; 4; 8 e 24 ho
ras após o tratamento. 

Ensaio IV - Este ensaio, realiza-
do em Camamu, se

guiu integralmente a metodologia 
do ensaio m. Foram avaliados os 
seguintes inseticidas líquidos não 
!'istêmicos: lindane, naled, feni
Irothion, trichlorfon (p.s.), lorsban 
e zectran. Aos inseticidas foi adi
cionado o espalhante adesivo Ctri_ 
lon" e pulverizados à razão de 300 
g de p.a./ha. 

A percentagem de eficácia de 
cada inseticida foi determinada 
estabelecendo-se a relação das la
gartas mortas ao final de 24 horas 
e o total de lagartas mortas após 
tratamento e polvilhamento de 
choque. 

RESUL TA DOS E DISCUSSÃO 

Os resultados dos dois ensaios 
com os inseticidas em pÓ constam 
nos Quadros 1 e 2. O carbaryl e o 
trichlorfon foram os inseticidas em 
pÓ que apresentaram melhor resul
tado quanto à mortalidade do man
darová da seringueira. O BHC 3%, 
BHC 1,5% e parathion metílico 1.5% 
apresentaram eficácias muito bai-

Quadro 1 - Eficácia do polui. 
lhamento de itlseticidas (24 horas 
após o Iralametllo) COr/Ira o manda· 
rouá da seringueira. Camamu. de -
zembro de 1973. 

Inseticidas Eficácia ('7.) 

Trichlorron 2,5'7. 68 
CarbaryI7,5'7. 52 
BHC 3,0'7. SI 
Parathion metílico 1,5'7. 29 

Quadro 2 - Eficácia do polui. 
lhamenlo de inseticidas co,lIra o 
ma"darouá da seringueira. Una, se 
tembro de 1974. 

Inseticidas 

CarbaryI7,5'7. 
Trichlorron 2,5'7. 
BHC 1,5'7. 
Parathion 

metílico t, 5 ,"o 

Eficácia ('7.) 

Horas 

a pós tra tamento 

8 24 

52 
49 
23 

lO 

73 
72 
31 

15 

xas. O carbaryl 10%, em ensaio de 
laboratório realizado por Pigatti et 
ai (9), apresentou 80% de mortali
dade de lagartas coletadas em man
dioca e, juntamente com endrin 
1.5%, foi o inseticida que alcançou 
melhores resultados. O BHC a 2%, 
em ensaios realizados por Robbs 
(U), provocou 100% de mortalidade 
em laboratório e 70% em plantações 
de mandioca. 

Os resultados dos ensaios m e 
IV estão nos Quadros 3 e 4. Embo
ra estes dois ensaios tenham sido 
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Quadro 3 - Eficácia de inseti-
cidas sistémicos emulsionáveis no 
combate ao mandarová da serin· 
gueira_ Camamu. nove mbro de /974. 

Eficácia ('lo) 

Insetic idas Horas apÓs aplicação 

2 4 8 24 

Citrolane Ii 19 38 56 
Nuvacron 26 32 41 48 
Orthene 7 15 27 32 
Dime toa to 9 12 18 28 
Ometoa to 8 12 19 27 
F onnothion 7 11 18 22 

Quadro 4 - Eficácia de inseti-
cidas emulsionáve is não sistêmi-
cos no combate ao maT/darová da 
seringueira_ Camamu. dezembro de 
1974. 

Eficácia ('ro) 

Inseticidas H oras após tratamento 

2 4 8 24 

Lindane 34 46 65 78 
Naled 29 46 62 74 
Trichlorfon 20 39 57 67 

(p. s.) 
Zeclran 22 37 50 57 
Lors ban 15 26 41 57 
Fenitrolhion 15 24 42 53 

realizados na mesma plantação. 
cujas seringueiras apresentavam a 
mesma idade, _ o que se nota de 
imediato é que os não sistêmicos 
apresentaram melhores resultados 
que os sistêmicos. Entre estes, 
destacaram-se o citrolane e o nu
vacron e, entre aqueles, o lindane 
e naled . A menor eficiência dos 

RQV_ Tbeob,oma (Brasil) 6 : 41-4ó. 1976 

sistêmicos é atribuída ao fato de 
que, durante o ensaio, o tempo es
tava chuvoso e aQ. equipamento, 
que não ofereceu boa cobertura da 
copa, tendo sido substituído, no 
ensaio IV, por aparelho de outro 
fabricante. 

Ao serem iniciados os ensaios, 
deparou-se de início com o proble
ma da metodologia a ser utilizada 

no campo, pois a utilizada em 
mandiocais não poderia ser 
transferida para seringueira, devi
do ao porte da planta e pelo fato 
das lagartas se alimentarem de 
preferência nas extremidades dos 
ramos. A contagem direta de lagar
tas nos ramos e folhas de serin
gueira não podia ser feita devido 
as dificuldades em se atingir os 
ramos fora do alcance das mãos, 
principalmente nas árvores . já em 
adiantado estado de desenvolvi
mento. Embora tivessem sido pes
quisados métodos utilizados na 
amostragem de populações de in
setos que atacam essências flo
restais (1), optou-se pelo método 
de choque (2), já utilizado em 
cacau. 

Os resultados mostram que as 
eficácias alcançadas são baixas, 
não podendo oferecer, portanto, um 
controle eficiente da praga. Esta 
baixa efi,:ácia é atribuída princi
palmente aos equipamentos moto
rizados costais, que não têm ca
pacidade de oferecer uma cobertu
ra e deposição de inseticida nas 
extremidades superiores da copa 
das seringueiras. A adoção de e
quipamentos mais potentes melho
rarã, sem dúvida, a eficácia dos 
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inseticidas, principalmente dos e
mulsionáveis. 

CONCLUSÕES 

1. O trichlorfon e o carbaryl foram 
os inseticidas em pó mais efi
cazes para o controle ao man
darová. 

2. O lindane e o naled foram os in
seticidas emulsionáveis mais 
eficientes para o controle ao 
mandarová, com percentuais de 
eficácia superiores aos inseti
cidas em pó. 

3. Entre os inseticidas sistêmicos, 
o citrolane e o nuvacron foram 
os mais eficientes. 

4. A utilização de polvilhadeiras 
ou pulverizadores mais poten
tes, que permitam uma cobertura 
total da copa das seringueiras, 
aumentaria significativamente a 
eficácia dos inseticidas, sobre
tudo dos concentrados emulsio
náveis. 

5. Tratando-se de ensaios prelimi
nares em que, pela primeira vez, 
procedeu-se à avaliação de in
seticidas nas plantações de se
ringueira, a repetição dos en
saios se torna necessária, pro
curando-se sanar as dificulda
des surgidas, principalmente no 
que se refere ao equipamento 
usado. 
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RESUMO 

Ensaios de campo foram executados com a finalidade de avaliar a efi
cácia de inseticidas em pó e concentrados emulsionáveis, sistêmicos e 
não sistêmicos, no controle à laga rt« da mariposa Eri,myis ello L., praga 
da seringueira na Bahia. 

Os resultados mostraram que os inseticidas mais eficazes foram o car
baryl 7,5% e trichlorfon 2,5%, entre os pós, o lindane e naled (não sistê
miCOS) e citrolane e nuvacron (sistêmicos), entre os concentrados emul
sionáveis. 

A eficácia de todos os inseticidas pode ser melhorada usando-se pol
vilhadeiras ou pulverizadores mais potentes, capazes de promoverem sa
tisfatoriamente uma cobertura e deposição de inseticidas na copa das se
ringueiras, sobretudo nas mais desenvolvidas. 
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DINÂMICA POPULACIONAL DEForcipomyiaspp. (DlPTERA, 
CERATOPOGONIDAE) NA BAHIA, BRASIL 

I - FLUTUAÇÂO ESTACIONAL DOS POLINIZADORES 
DO CACAUEIRO RELACIONADA COM CHUVA 

E BALANÇO DE ÁGUA (THORNTHWAITE) 

Saulo de J. Soria· 
João Manuel Abreu· 

ABSTRACT 

Population Dynamics ofForcipomyiaspp. Midges 
(Diptera, Ceratopogonidae) in Bahia, Brazil 

I - Seasonal Fluctuation of Cacao Pollinators 
Related to RainfaU and Water Balance (Thornthwaite) 

Tbe knowledge of insect popu!otion natura! rhythms is a beaia for the 
development of raliona! insect pest monogement programs. Popu1ation. 
fluctuation and spatial dis t:ibution of Forcipomyia (E"forcipomyia) spp. 
pollinator midges and of F. (Forcipomyia) spp. midges were deterroined. 
Johnson and Taylor automatic suction treps were used in a systematic 
sampling in shaded and unshaded cacao p!antations. near lthéus. in~the 
State of Bahia. Brazil. 

Results showed Ihat populations were higher (rom May lo AuguSI. a rainy 
period with advectional type of precipltation . lt was also found Ihat popu
lation densities of Eujorcipomyia and ForciPomyia were 4 and 3 times 
higher, respec tively. above as compare.d to below lhe canopy of escao 
.rees within a shaded plQntation. Furthermore, Eufo,ciPom-yia and Forei· 
pomy iQ population densities when measured at 2 m above soi! leveI were 
34 and 59~o higher. respectívely , in the unshaded arcas as com pared to 
the shaded ones. 

! t was c nnc !uded lha! popu!ation rhythms of Eujorcipomyia and Forcio 
pomyia were associaled wlth lhe pluviometric rhythms. and lha! popula
tions are unevenly dislribuled throughout the space of the cacao planta
Hons. '!his ia probably due lo differences in ec oloRlcal conditions favor
nble for re production. 

Recebido para publicação em 4 de Julho de 1975. 
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Os estudos de flutuação esta 
cionai de populações de insetos 
são importantes para a execução 
racional de qualquer programa de 
controle de pragas e / ou manejo de 
insetos benéficos ao cultivo. 

As referências sobre estudos de 
flutuação de populações de cera to
pogonídeos polinizadores do ca
caueiro são escassas. Em Gana, 
Entwistle (2) verificou que as po
pulações destes insetos decrescem 
bruscamente com a chegada da é
poca seca. Estudos realizados por 
Winder e Silva (7) revelaram que, 
na Bahia, nos meses em que há 
excesso de água no solo Uunho, 
julho e agosto), ocorre aumento da 
denSidade populacional de cerato
pogonídeos. N os meses em que 
ocorre um deficit prolongado de 
água (dezembro-janeiro), esta po
pulação permanece relativamente 
baixa. 

Outros trabalhos foram realiza
dos tentando determinar as flutua
ções de polinizadores por método 
indireto (1, 4, 5). Este método con
siste na contagem das massas po
línicas depositadas nas flores do 
cacaueiro, n a pressuposição de 
que estas são o resultado da pre 
sença de Forcipom yia spp. nos ca
cauais. As ava liações segundo o 
método indireto podem sofrer des
vios acentuados, pela interferên
cia da disponibilidade de flores 
como fator quantitativa mente im
portante, porém desvinculado da 
disponibilidade de polinizadores 
em termos numéricos absolutos. 

Reu. Tbeobroma (Brasil) 6 .. 47 - 54. 1976 

O presente trabalho teve por ob
jetivo determinar as curvas de flu
tuação de Porcipomyia e Euforei· 
pomyia, relação da sua flutuação 
com a disponibilidade de água e 
distribuição espacial destes inse
tos em cacaual sombreado e a ple
no sol. O nome Poreipomyia, neste 
trabalho, abrange as espécies For· 
eipom yia (Forcipomyia) genualis 
(Loew), F. (F. ) harpego'lata Wirth 
e Soria, F. (F.) poulaineae Ingram 
e MacHe e, em menor freqüência, 
F. (F.) pietoni MacHe. O nome Eu· 
foreipomyia abrange as espécies 
Forcipomyia (Euforeipomyia) spa· 
tuiifera Saunders e F. (E.) blantoni 
Soria e Bystrak. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Os estudos foram efetuados no 
Centro de Pesquisas do Cacau, 
Ilhéus, Bahia (latitude 14°45', lon
gitude 39°11 ' e altitude de 38 m), 
no período de dezembro de 1972 a 
janeiro de 1974, Os dados meteo
rológicos foram fornecidos pela 
estação meteoro-agrária localizada 
no mesmo Centro. 

As amostragens das populações 
de Forcipomyia e Euforcipomyia 
foram ret>lizadas por meio de três 
armadilhas automáticas de sucção 
J ohnson e Taylor (3, 6). Uma de
las foi instalada em cacaual culti
vado a pleno sol, operando ao ní
vel da forcada (2 m) dos cacauei
ros. As outras duas foram instala
das em cacaual cultivado à som-
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bra , sendo uma ao nível da forcada 
(2 m) e outra ao nível do dossel 
(6 m) dos cacaueiros. Todas as ar
madilhas operaram durante 24 ho
ras seguidas , uma vez por semana. 

Os insetos capturados e mortos 
foram conduzidos ao laboratório 
nos estojos das armadilhas, colo
cados em frascos com álcool a 
70% e , em seguida, identificados 
com o auxílio de estereomicroscó
pio com aumento de 40x. Os danos 
de população obtidos foram tabu
lados, permitindo a elaboração das 
curvas de flutuação, e corre lacio
nados graficamente com a disponi
bilidade de água no solo e balanço 
hídrico. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As populações dos polinizado
res Euforcipomyia e dos não poli
nizadores Forcipomyia (Figura 1) 
foram mais abundantes no período 
maio-agosto, época das chuvas in
vernais na Região. A população 
das mosquinhas, durante o clímax 
do surto (maio-agosto), foi aproxi
madamente IS vezes superior ã do 
p e r í o d o entre surtos (outubro
março). 

No tocante à disponibilidade de 
li g u a, em termos de excesso e 
deficit no solo e de balanço hí
drico (Figura 1), destacaram..se 
dois períodos do ano, nos quais 
ocorreu excesso de água ,a região 
cacaueira da Bahia. Esu!s perío
dos estiveram intercalados por pe
ríodos com deficit de água, mas o 

único com excesso de água asso
ciado com o surto das mosquinhas 
ocorreu em maio-julho. O regime 
pluviométrico deste período carac
terizou-se como de chuva advec
cional: miúda, de curta duração, 
frequente, acompanhada de tempe · 
raturas relativamente baixas à me
dida que o inverno se aproximava. 
No período chuvoso de novembro
janeiro (Figura 1), em que também 
foi registrado excesso de água, as 
mosquinhas foram escassas. En
tretanto, o regime pluviométrico foi 
de chuva conveccional: tempestu
osa, menos frequente porém mais 
volumosa, com temperaturas cres
centes com a aproximação do ve
rão. A hipótese levantada p o r 
W inder e Silva (7) - a água seria 
o fator chave que influenciaria as 
densidades populacionais dos ce
ratopogonídeos - foi comprovada 
para as populações das mosqui
nhas Forcipomyia spp. (Ceratopo
gonidae), polinizadores do cacau
eiro. 

Os dados sobre a distribuição 
das populações de Euforcipomyia 
e Forcipomyia no cacaual sombre
ado (Quadro 1) demonstram que a 
abundância destes insetos é res
pect ivamente 4 e 3 vezes superior 
nos níveis imediatamente acima da 
copa dos cacaueiros, comparados 
com os níveis abaiXo dela. Sabe
se que, entre os ceratOpOgonídeos , 
a cópula ocorre nas áreas livres , 
próximas aos locais de criação na
tural, fato que provavelmente per
mitiu obter coletas mais abundan
tes nos espaços imediatamente su-

Rev. T h'U)M"",a (Brasil) 6 : 47 - 54. 1976 
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EXCESSO 

OEF/C/T 

BALANCO HIDR/CO , 

EUFORC/POMY/A 

FORC/POMY/A 

JAN FEY. 

1972 1973 1974 

Figura 1 - Flutua ção das populações ele Forcipomyia f! Euforcipomyia 
em relação a fatores climáticos determinantes . CEPEC. 1972-1974. 

Rev. l"heobroma (Brasil) 6 : 47 - 54. 1976 
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Quadro 1 - Distribuição das populações de Forcipomyia spp. em ca· 
caual sombreado. CEPEC. 1972/1974. 

Número de insetos por 21.600 mS de ar/dia 

Mês Acima da copa * Abaixo da copa ** 
Euforcipomyia Forcipomyia Euforcipomyia Forcipomyia 

Dez. 1972 0,00 0,00 0,00 2,00 
Jan. 1973 0,38 0,62 0,50 1,50 
Fev. 0,00 1,00 0,12 0,25 
Mar. 0,00 0,25 0,00 0,75 
Abr. 1,25 5,12 0,38 1,25 
Mai. 12,12 12,50 5,62 4,88 
Jun. 12,75 30,38 2,25 5,38 
Ju!. 30,75 19,12 4,12 4,50 
Ago. 18,20 16,70 5,20 2,40 
SeI. 6.12 1,88 0,38 0,88 
Out. 8,40 0,50 0,80 0,40 
Nov. 4,88 3,25 0,50 3,38 
Dez. 0,83 7,33 1,17 2,50 
Jan. 1974 0,00 8,38 0,25 3,12 

Média 6,83 7,65 1,52 2,37 

* Seis metros acima do nível do solo. 
** Dois metros acima do nível do solo. 

periores aos da copa dos cacauei
ros . A presença de plantas epífitas 
- criadouros naturais destes inse
tos - nas árvores de sombra e a 
necessidade de voarem em busca 
de alimento poderão ser outras 
causas da maior abundância das 
mosquinhas nos espaços acima da 
copa dos cacaueiros. 

Comparando as capturas de mos
quinhas na armadilha instalada a 
níve I de forcada em cacaual culti
vado a pleno sol com as capturas 
na armadilha instalada em cacaual 
sombreado verificou-se que as po-

pulações de EufoTcipomyia e FOT' 
cipomyia foram 59 e 34% mais ele · 
vadas no plantio ao sol que no 
plantio à sombra (Quadro 2). O fato 
das capturas terem sido mais abun
dantes no cacaual a pleno sol suo 
gere que o campo de atividade das 
mosquinhas está limitado pelo dos
sei dos cacaueiros. No cacaual 
sombreado, o Campo de atividade 
teria como limite superior o desse I 
das árvores de sombra. Um estudo 
mais minucioso é necessário para 
melhor esclal'ecer OS aspectos da 
distribuiçíio dos polinizadores em 
função do sombreamento. 

Reu. Theo/n'oma (Brasil) 6: 47 • 54. 1976 
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Quadro 2 - Distribuição das populações de Forcipomyia spp. em ca· 
caual sem sombra e sombreado. CEPEC, 1972-1974. 

Número de insetos por 21. 600 m' de ar/dia * 

Mês Cacaual sem sombra Cacaual sombreado 

E uforcipom yia Forcipom yia Euforcipomyia Forcipomyia 

Dez. 1972 0,66 1.16 0,00 2,00 
Jan. 1973 0,25 2,50 0,50 1,50 
Fev. 0,00 0,50 0,12 0,25 
Mar. 0,50 1,00 0,00 0,75 
Abr. 0,38 1,62 0,38 1,25 
MaL 3,50 5,50 5,62 4,88 
Jun. 8,62 12,88 2,25 5,38 
Ju!. 8,25 5,50 4,12 4,50 
Ago. 3,60 2,30 5,20 2,40 
Set. 0,75 1,38 0,38 0,88 
Out. 2,20 2,50 0,80 0,40 
Nov. 1,62 1,62 0,50 3,38 
Dez. 1,33 4,50 1,17 2,50 
Jan. 1974 2,25 1,62 0,25 3,12 

Média 2,42 3,18 1,52 2,37 

* As armadilhas operaram sob a copa dos cacaueiros (2 m acima do 
solo). 

CONCLUSÕES 

L O surto de mosquinhas polini
zadoras ocorre no 'período de 
maio-agostoi 

2. A abundância de mosquinhas 
polinizadoras está associada 
não só com a disponibilidade 
de água, mas também com o tipo 
de regime pluvial; 

3. A densidade populacional de 
Euforcipomyia e Forcipom yia 

Rev. Theobroma (Brasil! 6 : 47 . 54, 1976 

quando medida a nível da for
cada (2 m acima do solo), é res 
pectivamente 59 e 34% mais e
levada nos cacauais cultivados 
a pleno sol do que nos sombre 
ados ; 

4, A densidade populacional de 
Euforcipomyia e l'orcipomyia é 
respectivamente 4 e 3 vezes 
mais elevada acima do que a
baixo do dossel dos cacaueiros 
em cacaual sombreado, 
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RESUMO 

Os estudos sobre a flutuação de insetos são importantes em qualquer 
programa de controle de pragas. A flutuação das populações e distribui
ção espacial de FOTcipomyia (EufoTcipomyia) spp. e F. (FoTcipom)'ia) 
spp. foram determinadas com o auxílio de armadilhas automáticas de 
sucção Johnson e Taylor nos cacauais do CEPEC, situados no Sul da 
Bahia, Brasi\. 

As populações das mosquinhas são mais elevadas no período maio
agosto, que coincide com as chuvas invernais da Região. Ficou demons
trado também que, em cacaual sombreado, a densidade populacional de 
E. UfoTcipomy ia e FOTcipomyia é, respectivamente, 4 e 3 vezes mais ele
vada acima do dossel formado pelos cacaueiros. Além disso, a densidade 
populacional de E.ufoTcipomyia e Porcipomyia. quando medida a nível da 
Corcada (2m acima do solo), foi respectivamente 34 e 59% mais elevada 
nos cacauais a pleno so\. 

Conclui -se que os ritmos da flutuação de população destes insetos 
estão associados com as variações pluviométricas e que as populações 
estão desigualmente distribuídas no espaço dos cacauais, dependendo 
provavelmente das condições ecológicas para reprodução. 
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PATHOGENICITY OF THE ROOT-KNOT NEMATODE 
Meloidogyne incognita ON CACAO 

Ravi Datt Sharma • 

Marco Antonio Zenaide Maia· 

ABSTRACT 

Tbe pathogenicity of the root-knot nematode, Meloidogyne incognita to 
caca o (Theo"'oma cacao L.) varo "Catongo" bas been studied at three 
inoculum level$ under grecnhouse conditions. Significant differences in 
plant growth appeared 17 weeks after lnoculation. Tbe inoculated plants 
were stunted and unthrifty with iaUed root system. Comparing the ino~
ulated plants wlth control at 37 weeks after inoculation lt was found that 
dry plant weigbt, stem diameter, and plant height had decreased 31 . 2~. to 
47.9'7~ IO.6~. to 17.4~. and 20.6~. to 28.4~., respectively. Histopathological 
observatlons of inoculated plant revealed giant cell formalion and hyper
plasia of the vascular parenchymatous cells. Tbe stelar region was com
pletely disorganized with partia I to total destruction of xylem, phloem, 
pericycle and endodermis. Adults females were found embedded in the 
c ortex with giant c~lls around their heads and egg masses deposited on 
the root surface through ruptures in the cortex. Tbe nematode is higb
Iy pathogenic to cacao and it is probable that it plays a primary role in 
the eliology of 'sudden death" disease under Held conditions . 

INTRODUCTION 

M eloidogyne incognita (Kofoid 
and White, 1919) Chitwood 1949, 
a sedentary endoparasite w a s 
found to be consistently associ
ated with the roots of caeao trees 
showing symptoms of "morte súbi
ta" or "sudden death" (1, 9). "Sud-

den death n of eacao is a serious 
disease of unknown etiology eom
monly found in the caeao region of 
the States of Bahia and Espírito 
Santo, Brazil (9, 10). 

J imenez (2) eonc1uded that 
·sudden death" causing death of 
cacao uees in Bahia, Brazil was 

Recelved for publlcalion in September 23th, UI? 5 . 
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closely associated with root-knot 
nematode attack. Manço (4) found 
M. arenaria causing atrophy of the 
primary roots and gall formation of 
the secondary roots with the pro
gressi ve drying of cacao seed
lings. M. incognita is also a com
mon pest in West Africa and has 
been found as a parasi te of the 
cacao tree, but its effect is un
known (13): This species has been 
shown to be highly pathogenic to 
many plant species (3, 6, 11, 13). 

The present invesiigations deal 
with pathogenic effect of M. in· 
cognita on cacao (Theobroma ca
cao) varo "Catongo" seedlings un
der greenhouse conditions a n d 
):Iistopathological studies in the 
laboratory guided toward "sudden 
death" symptoms of cacao. 

MATERIAL AND METHODS 

The soi! used for growing the 
cacao seedlings was a 50;50 mix
ture of a river sand and c1ay loam. 
The soi! had the following charac
teristics: pH=6.0, Al=O.O mEq/ 
100g; Ca+Mg = 4 mEq/1OO g; K = 
0.12 mEq/100 g and P = 15 ppm. 

The nematode which served as 
a source of inoculum was initiatly 
obtained from cacao roots in the 
form of egg masses and was multi
plied on tomatoes grown in steam 
sterilized soi!. Egg masses were 
collected from the roots of the in
fected toma toes and left in distil-
100 water in watch glasses for 
hatching at room tem perature. Lar
vae were then collected and 11 
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mass suspension was made for 
inoculation. 

The cacao seedlings we r e 
grown in steam sterilized soi! me
dium in perforated black plastic 
bags of 2.5 kg capacity, one seed 
being sown in each bago There 
were four treatments, viz: O, 2500, 
5000 and 10000 larva e per bago 
Each treatment was replicated six 
times. The inoculations were car
ried out 2 weeks after germination. 
Each plant served as one plot in 
a randomized block design on a 
cement floor in the greenhouse. 

To prevent insect attack, the 
plants were dusted with 1.5% BHC 
at fortnight1y intervals. Complete 
nutrient solution was applied at 
monthly intervals. Water was ap
plied daily at the rate of 100 ml 
per plant. The experiment was ter
minated 37 weeks after inocu
lation. 

Healthy and nematode infected 
root samples were collected at the 
time of harvest and fixed in 50% 
F . A. A. The roots were further pro
cessed by ethyl alcohol method 
(9) and infiltrated and embedded 
in paraffin. For studying nematode 
damage, longitudinal sections of 
10 fL thickness were cut with a ro
tary microtome and stained with 
safranin and fast green. 

The cri teria used to measure 
pathogenicity inc1uded mo n t h I y 
plant height rneasurements and 
grading of the disellse syndrome. 
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At the end of the experiment dry 
weights of tops, roots and total 
plant, stem diameter, number of 
root galls and final larva I density 
per plant were recorded. The I.em
atode extraction and their counting 
were done according to Oosten
brink ' s method (5). 

RESULTS 

Stunting was observed 5 weeks 
after inoculation in all the inocu· 
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lated treatments as compared to 
the control (Figure 1). The leaf 
tips and margins turned brown and 
dried. Drying gradually spread to 
the lamina and the entire I e a f 
which eventually was shed. This 
differed from the natural abscis
sion of old leaves, which gradu
ally turned yellow and were shed. 
Drying and shedding of leaves due 
to nematode infestations resulted 
in fewer and smaJler leaves giving 
the infested plants an unthrifty 
appearance as compared to the 

'" 
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• u 
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Figure 1 
lested with 
LSD - 0.05.,. 

Average height (em) 01 coeoa sl!l!dlings grown in soil in 
vary;n8 leveis oI 'oot-knot nematode, Meloidogyne incognita. 
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larger and dark green leaves of 
the control plants (Figure 2). 

The root system of the infesled 
p I a n t s showed severe galling. 
These galls were small and round 
and elongated with conspicuous 
egg masses compared lo the 
smooth and normal roots of heallhy 
plants (Figure 3). The number of 
root galls increased with the in
creasing inoculum leveis (Table 1). 

The difference in heighl be
tween the control and the inocu
lated plants with 2500 and 5000 
larvae / plant increased with time 
intervals afler inoculations and 
significant differences (P = 0.05%) 
appeared 17 weeks after inocula
tions (Figure 1). After 37 weeks 
lhe control plants were signifi
cantly taller (P = 0.05%) than the 
plants inoculated with leveis of 

2500 and 5000 larvae (Figure 1, 
Table 1). 

Dry root weight of plants in
oculated with 5000 larvae per planl 
soil was significantly less (P = 
0.05%) than the control. Shoot and 
total plant dry weights of the con
trol were significantly higher (P = 
0.05%) than lhe inoculated plants 
with 5000 and 10000 larva e . Stem 
diameter of control plants was 
greater than those of the inocu
lated plants (Table 1). 

The decrease in dry p I a n t 
weight, stem diameter, and plant 
height of the inoculated seedlings 
37 weeks after inoculation were 
31.2% lo 47.9%, 10.6% to 17.4% 
and 20.6% to 28.4%, respectively, 
as compared to the control. The 
percentages were calculated from 
data presented in Table 1. 

Figure 2 - Cocoa varo ·CatongoH 37 weds a/ter illoculation with Meloi
dogyne incognita. From lell lo ,ighl inoculaled wilh O, 2500, 5000 and 
/0000 la,vlJe p~' pllJnl. 

R"". Tbeobroma (Brasil! 6 .. 55 - 65. 1976 
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o 2500 5000 10000 

Figure 3 - Root system 01 cocoa uar. ·Catongo" 37 weeks alter inocu
lation with Meloidogyne incognita, inoculated with O. 2500. 5000 and 10000 
laruae per plant, Irom lell lo right. 

Table 1 - Ellects 01 Meloidogyne incognita to cacao (Theobroma cacao 
L. uar. ·Catongo") obserued 37 weeks alter inocula/iO/I. (A uerage 01 six 
replica/íons). 

Treatments 
Dry weight (g) Stem Final Height N? or 

Larvae /plant (em) 
diameter galls populatlon/plant 

(Pi) Root Shoot Total (mm) (PO 
plant 

O 4.57 17. 10 21.67 50.47 95.67 O O 
2500 3.33 11.58 14.91 39.12 83.67 74 69250 

SOOO 2.27 9.00 11.27 36.17 79.00 174 .. 0000 

10000 3.07 8.87 11.94 40.10 85. 50 211 207000 

LSD - 0.05% 2.07 6.42 8. 06 10.46 

(Tukey'a Te"t) 

C. V.,. 38.54 34.08 33. 42 15.60 

p! =-Initial populatlon denslty 

Pf:: Fift"l populaUon de ... Hy 
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Comparing the three larval in
oculum leveis per plant (2500, 
5000 and 10000), it was found that 
the maximum nematode multiplica
tion ocurred in the lowest a n d 
highest initial inoculum leveIs. 

Histological studies showed 
the presence of adult females in 
the vascular region of the feeder 
roots of cacao resulting in partial 
to total destruction of the vascular 
system. It was also found that 
nematode affected cells stained 
green. During penetration of the 
second stage larvae and their de
velopment to adult females, en
dodermis and pericycles were de
stroyed to such an extent as to 
render them unidentifiable. 

Hyperplasia was induced in the 
vascular parenchymatous cells. 
Giant cells or multinucleate con
ditions were found associated with 
nematode presence. Giant cells 
were present in groups of three or 
more isolated cells with their nu
merous nuclei and very prominent 
nucleoli. Egg masses found on the 
rupture cortical surface were due 
to developing adult females (Fig
ure 4A, B). 

DISCUSSION 

Pathogenicity studies revealed 
the important relationship between 
the initial inoculum leveIs of M. 
iflcogflita O" the growth of cacao 
seed lin gs and the histological 
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changes brought about by the nem
atode in the host tissues. One of 
the earliest host responses to root
knot nematode stimulation is gal
ling of plant roots followed by for
mation of giant cells or multinu
cleate conditions. Similar results 
were reported in sweet potato (3) 
and severa 1 species of forest tree 
seedlings (12). Giant cells ind1lced 
by nematodes and host parasite 
relationship of the family Hetero
deridae have been discus sed in 
detail by Endo (1). 

Final population densities (Pf) 
of M. incognita were higher than 
the initial inoculum leveis or ini
tial population densities (Pi) in 
the inoculated series demonstra
ting extreme susceptibility of ca
cao var. "Catongo" to this nem
atode. All the inoculations showed 
g r o w t h inhibition resulting in 
stunting and unthrifty plants. The 
adverse effect on plant growth was 
more evident on plants inoculated 
with 5000 larvae than with 2500 
and 10000 larvae (Figures 1 and 2). 

The difference between plant 
growth and final nematode popula
tion density in relation to ini tial 
nematode population density may 
be explained in terms of feeding 
sites and population dynamics at 
various stages of the experimento 
At 10000 nematode level there was 
probably a rapid decline in popu
lation density caused by crowdlng 
and limited food supply, resulting 
in decreased nematode damage to 
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A 

B 
Figure 4 - H;sto/og;cal reacl;o" 01 cocoa var, "Ca/ongo" lo Moloidogyne 

incognita infecciono A - longitudinal roo/ Sf!ction of cocoa seedling J7 
weelts after inoculation sbows an adult /e",ale (F) with gia"t ul/s a,ou"tl 
it$ heatl a"tl egg mau tlepo$;t"tl O" th" rool sur/ace Ihrough a ruplure in 
/b~ cor/ex. B - de/ai/s o/ gian/ ce//s (GC) sbowing multinucleate con
di/ion. 
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plants. The decreased nematode 
density provided better conditions 
for root development resulting in 
increased food supply in the latter 
stages and rapid multiplication of 
the nematode which reached very 
high density. On the other hand, 
at the 5000 nematode leveI the 
pathogenic stage would have been 
reached much faster resulting in 
severe damage to the planl with a 
consequent reduction in food sup
ply and decreased rate of multipli
cation of the nematode. A long 
time is required to obtain popula
tion densities of pathogenic leveIs 
once they have declined to very 
low leveIs. 

Nematode reproduction may be 
affected adversely if population 
densities are ei ther too low (under 
population) or too high (over popu
lation). Oostenbrink (6) concluded 
that reproduction rate usually is 
linear until preplant nem a t o de 
densities become so high that nem
atodes hinder each other, enemies 
appear or lhe spatial or nutritional 
capacity of lhe host becomes Iim
iting. Triantophylou and Hirschman 
(11) observed that the development 
of M. incognita was retarded when 
numerous larvae enter a root and 
suggested that competition f o r 
food and crowding affected repro
duction. 

Jimene;: (2) reproduced "sudden 
death" symptoms in cacao seed
lings grown in naturally infested 
soil and concluded that nematodes 
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were the only causal agent. Our 
studies confirm that M. incognila 
is highly pathogenic to cacao varo 
'Catongo" seedlings. The symp
toms observed in this study were 
different to those obtained by J i
menez (2) and were not typical of 
t h o s e as observed in "sudden 
death" in the field. Ifhe difference 
in symptomatology may be due to 
differences in age of the host and 
olher biotic and abiotic effects. It 
is concluded that agents o t h e r 
than nemalodes are also responsi
ble for causing 'sudden death·. 
Ram* consislently found the fun
gus Mycolep'odiscus terres/ris 
(Gerd) and OSI, associaled with 
'sudden death" of cacao in Bahia. 
Although no pathogenic role can 
yet be ascribed to the fungus, it 
is considered to be im portant in 
'sudden death" of cacao. 

Powell (7) has reviewed the 
interaction between plant parasitic 
nematodes and other soil-born pa
thogens. This has paved the way 
in understanding the etiology of 
s e ver ai . soil-born diseases. Al
though nematodes may be a prima
ry agent causing "sudden death" , 
consideration should be given to 
a possible interaction b e t w e e n 
pathogenic nematodes and other 
soil-born microorganisms in pro
ducing the condition. 

* RAM, A. Relatório Anual de Flto
""tologl&. Ilhéus. Bahia. Brasil. 
Centro de PeOquiOOD do Cacau. pp. 
24- 26 . (Typcwrittcn) 1973. 
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CONCLUSIONS 

M. incognita invades and causes 
cons idera ble dama ge to c a c a o 
when inoculated in the seedling 
stage. It is probable that M. in
cognita plays a primary role in the 
etiology of "sudden death" of ca-

cao under field conditions. The 
nematodes may also facilitate da
mage by other soil-borne patho
gens to cause additional loss to 
stand in cacao nurseries . Because 
of this role efforts must be made 
to limit nematode densities using 
differen t methods of control i.e. 
chemical and biological means . 
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RESUMO 

Patogenicidade do Nematoide das Galhas das Rai~es 
Meloidogyne incognita ao Cacau 

A patogenicidade do nematóide das galhas das raíiles !ri e/oidogyne 
incognita ao cacau (7'heohroma cacao L.) varo ·Catongo· foi estudada em 
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condições de casa de vegetação em três níveis do inóculo. Diferenças 
significativas no desenvolvimento das plântulas foram apresentadas 17 
semanas após as inoculações. As plantas inoculadas apresentaram sinto
mas de nanismo e aspecto doentio, com sistema radicular galhado. O de
créscimo do peso seco das plântulas, diâmetro dos caules e altura das 
plântulas, 37 semanas após a inoculação, variaram de 31,2 a 47,9, 10,6 a 
17,4 e 20,6 a 28,4 por cento, respectivamente, em relação ao controle. 
Observações histopatológicas elas plantas inoculadas revelaram a forma
ção de células gigantes e hipE'rplasia das células parenquimáticas vas
culares. A região do cilindro central estava completamente desorganiza
da, apresentando destruição parcial ou total do xilema, floema, periciclo 
e endoderme. Fêmeas adultas foram encontradas no meio do córtex com 
células gigantes em volta de sua cabeça e observou-se também massa de 
ovos depositada sobre a superfície da raiz através de uma ruptura no cór
tex. O nematóide é altamente patogênico ao cacau e é provável que de
sempenhe um papel importante na doença conhecida por • morte súbita" 
em condições de campo. 
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