Percevejo Bronzeado
Espécie: Thaumastocoris peregrinus
O Inseto de corpo achatado e mede 3 mm de comprimento.
Ciclo de vida aproximadamente 35 dias (ovo – adulto)
Potencial reprodutivo: 60 0v0s/fêmea

Alta infestação, ovos, ninfas e adultos.

Danos:
- Prateamento das Folhas
- Bronzeamento de folha
- Secamento de folhas
- Desfolhamento

Aplicação:

Em floresta acima de 20 metros, recomendamos o uso na calda de óleo
mineral puro com um volume de calda de 5 litros por hecatare, com uma
faixa de aplicação entre 9 m à 12m dependendo da situação do vento,
temperatura e umidade relativa.
Em floresta entre 10m à 15 metros , pode se utilizar uma proporção de
calda de metade água e metade de óleo mineral EC, fazendo uma faixa de
aplicação entre 15 m à 21 m, com um volume de calda de 7l/ha
Os produtos testados que apresentarão maior eficiência no controle do
percevejo bronzeado e Bifentrina ( 98 % de controle), Thiamethoxam ( 96
% de controle) e o Deltametrina ( 93 % de controle).
Principio Ativo
Bifentrina
Thiamethoxam
Deltametrina

Dose por hectare
200 ml/ha
200 g/ha
250 ml/ha

Controle de lagartas desfolhadoras
Número de lagartas para cada 100 folhas na porção mediana da copa de 5
plantas. O nível de controle é 8 lagartas/100 folhas
O volume aplicado com Agrofog 20l/ha, com uma faixa de aplicação de
12 metros para eucaliptos com idade menores de 1 ano.
Calda de 30% de óleo mineral + 70% de água + Dipel
Um litro de Dipel por Hectare.
Para trabalhar em florestas maiores de 2 anos o volume de calda a ser
aplicado com Agrofog é 10 ls com uma faixa de aplicação de 15 m,
utilizando: 70 % de óleo mineral + 30% de água + Dipel
Um litro de Dipel por hectare.

Ferrugem:
A ferrugem do eucalipto é causada pelo fungo Puccinia psidii. Trata-se de
uma doença que ocorre no viveiro e campo, provocando elevada severidade
em plantios com idade inferior a 1 ano. A doença é facilmente detectada
pela formação de pústula amarelada (massa de esporos) que ocorre
principalmente na região apical. O desenvolvimento do fungo é favorecido
em ambientes com temperatura amena e elevada umidade.
Os Danos
Por tratar-se de uma doença severa a cultura, pois danifica principalmente o
ponteiro impedindo o desenvolvimento da planta (Fig. 1), seu controle é
justificado.
Estudo realizado na UNF-BA indicou que a doença reduziu em 20m³/ha a
produtividade esperada aos 7 anos, ou seja, metade da produtividade anual
esperada quando estima-se um incremento de 40m³/ha/ano.
O Fungicida
O fungicida Nativo, a base de trifloxistrobina e tebuconazol, foi o produto
utilizado para verificar se a metodologia de aplicação irá influenciar na sua
eficiência. O produto é aplicado na dosagem de 0,05L/ha.
No Agrofog, o volume de calda é de 20L/ha usando na calda 30% de óleo
mineral + 70% de água + Produto.

CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS (SAÚVAS) COM
TERMONEBULIZADORES PulsFOG

. INTRODUÇÃO
Atualmente, as formigas tornaram-se pragas importantes em grande parte
das áreas cultivadas, incluindo florestas homogêneas e pastagens, causando
perdas consideráveis na produção das culturas.
O seu combate é fundamental em reflorestamento já que elas constituem
fator limitante, causando perdas diretas, como morte de mudas e redução no
crescimento de árvores; indiretas, como diminuição da resistência das árvores
a outros insetos e agentes patogênicos, a desuniformização nos povoamentos,
em razão das desfolhas, além da quantidade enorme de defensivos aplicada
no controle da pragas.
Em áreas de eucalipto, com alta infestação de formigas cortadeiras, as
árvores poderão totalmente desfolhadas, chegando a formar uma clareira no
meio do reflorestamento. Isso ocorre pois as formigas atacam as plantas,
durante toda a sua fase de crescimento, impedindo a sua sobrevivência. Ao
contrário, em áreas com plantas adultas e em fase de manutenção do plantio,
mesmo que ocorra redução da produção da madeira com o ataque de
formigas, a morte de plantas é muito menor.
Para ter uma idéia dos prejuízos causados pelas formigas cortadeiras, a
quantidade de vegetação cortada, apenas por saúva em florestas pode variar
de 12% a 17% da produção. Além disso, pode representar 75% dos custos e
do tempo gasto no controle de pragas em reflorestamento, além de provocar
perda de 13% da madeira, quando as árvores de eucalipto sofrem uma
desfolha de 100%.
Também, existem os gastos envolvidos no esforço humano para combate
las, tendo se, ainda que considerar os efeitos da escavação dos ninhos que
danificam represas, pontes, estradas e rodovias, em razão das galerias e das
câmaras subterrâneas que esses insetos constroem.

. Arquitetura dos Formigueiros

Sauveiro

Desenho Esquemático de um Sauveiro Adulto

CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS
A Pulsfog Pulverizadores Ltda. oferece o termonebulizador modelo
pulsFOG K-10 TM, especialmente desenvolvido para a realização deste
serviço. Este equipamento possui um tubo de descarga próprio para a injeção
da névoa em ambientes subterrâneos. O seu motor pulso-jato de alta potência
é indicado para trabalho pesado, pois não possui partes móveis e apresenta
baixa manutenção.

TERMONEBULIZAÇÃO
Essa técnica consiste em introduzir no interior do formigueiro formicida
líquido transformado em fumaça, através de um termonebulizador.
A termonebulização é uma técnica altamente eficiente, uma vez que mata
as formigas por contato e ingestão. Mesmo as formigas que não forem
diretamente atingidas pelo formicida certamente morrerão, ao se alimentarem
do fungo
contaminado. A paralisação das atividades da colônia ocorre imediatamente, e
a eficiência é perto de 100%.
A termonebulização é especialmente indicada para formigueiros que se
confundem, que apresentam grandes dimensões, que sejam amuados ou mal
combatidos, que estejam escondidos ou que se encontrem pisoteados pelo
gado.

Também é indicada para locais onde haja grande número de formigueiros, para
terrenos encharcados e, principalmente, para o combate em dias chuvosos.
Como vantagens da termonebulização, podemos citar o pequeno consumo de
formicida por formigueiro e a possibilidade de aplicação em qualquer época do
ano e em qualquer tipo de terreno. Além disso, não há necessidade de medir a
área do formigueiro e de tratar todos os olheiros.
O tratamento com termonebulizador exige a presença de duas pessoas:
uma para operar a máquina e outra para tapar os locais onde sai fumaça.
Quando a fumaça estiver saindo por toda a colônia, o cano aplicador é retirado
e o olheiro de aplicação é vedado. Quando se observar que não está havendo
saída de fumaça em alguma parte do formigueiro, o termonebulizador deve ser
levado para um olheiro localizado nessa área, repetindo se a operação.
Durante a termonebulização, é necessário tomar os devidos cuidados para
evitar os malefícios causados pela inalação da fumaça tóxica .

