
 

III Congresso Internacional de Ciência, 
Tecnologia e Desenvolvimento 

 
20 a 22 de outubro de 2014 

 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 

 

 

 

EPB1271 
 

INDICE DE INFESTAÇÃO DE PULGÃO (MYZUS PERSICAE) EM 
DUAS CULTIVARES DE AMEIXEIRA (PRUNUS SERRULATA) 

NO DEPARTAMENTO DE CI 
 
 
 

VANILDA LUCIENE DE FARIA SANTOS 
ELVIS RODRIGUES 

JOSÉ ADÉLIO SERPA 
LUCIANO RODRIGUES COELHO 

ane.luciene@outlook.com 
AGRONOMIA INTEGRAL 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
 
 

ORIENTADOR(A) 
ADRIANA MASCARETTE LABINAS 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 



RESUMO 
 
 

Os pulgões são insetos sugadores da Ordem Hemiptera, da Família Aphididae que vivem em 
áreas de clima tropical e se alimentam da seiva das brotações mais novas de inúmeras 
espécies de plantas, inclusive a ameixeira (Prunus serrulata): espécie frutífera cultivada sob 
várias condições climáticas. Esta sucção resulta no murchamento dos brotos e folhas mais 
tenras. Dentre as diversas cultivares existentes, as duas de maior valor econômico e, 
consequentemente, as mais cultivadas são as cultivares Reubennel e Irati. A Reubennel é uma 
variedade de maior presença no mercado brasileiro e com melhor adaptação climática, 
produtora de frutos de excelente qualidade e de produtividade insuperável. A maturação de 
seus frutos ocorre em dezembro nas regiões quentes sendo, neste caso, necessários a 
realização da quebra de dormência das gemas produtivas; já nas outras regiões, a sua 
maturação ocorre do final de dezembro a início de janeiro. Embora seja uma cultivar autofértil, 
recomenda-se a presença de uma outra cultivar polinizadora com o objetivo de melhorar a 
produtividade em locais quentes; e neste caso a cultivar recomendada pela Embrapa é a Irati, 
produtora de frutos doces, de boa qualidade, maturação precoce e colheita a partir de 
setembro/outubro nas regiões quentes. Assim, com objetivo de avaliar e comparar a infestação 
de pulgões, em setembro de 2014, um ensaio foi conduzido no Departamento de Ciências 
Agrárias - DCA da UNITAU em duas cultivares de ameixeira, a Reubennel e a Irati: ambas 
presentes no pomar do DCA, perfazendo um total de 160 plantas numa área de 1.280 m²). 
Para o ensaio procedeu-se a coleta de 10 brotos oriundos de 5 plantas (selecionadas ao 
acaso) de cada uma das duas cultivares. No Laboratório de Entomologia Agrícola, este material 
foi avaliado, retirando-se, de cada broto, a primeira folha expandida a partir do ápice da 
brotação e contando-se o número de pulgões e eventuais inimigos naturais ali presentes. O 
resultado obtido mostrou uma marcada preferência do inseto sugador pela cultivar Reubennel 
de ameixeira, com média de 3,46 pulgões/folha, contra 0,04 pulgões /folha na cultivar Irati. 
Além dos pulgões também foram encontradas duas espécie de insetos associados: 1- as 
joaninhas da Família Coccinellidae, cujos ovos são depositados sob as folhas infestadas por 
pulgões e cujas larvas se alimentam de pulgões; 2- as formigas da Família Formicidae, que se 
alimentam da secreção açucarada em troca de oferecerem proteção aos pulgões de 
predadores locais como, neste caso, as joaninhas. Assim, com base nestes dados e nas 
condições deste experimento, podemos concluir que a cultivar Irati seria a mais recomendada 
para os plantios comerciais do que a Reubennel sob o ponto de vista da infestação de pulgões, 
porém não é possível plantá-la sozinha pela sua necessidade de polinização cruzada. 


