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Metarhizium rileyi é fungo patogênico a diversas espécies de noctuídeos e 
apresenta potencial para ser utilizado no controle de pragas. No presente estudo 
avaliou-se a produção de blastosporos do isolado Nr 27 da Embrapa Soja de M. 
rileyi em 12 meios de cultura e a patogenicidade destes a Spodoptera frugiperda. 
O fungo foi cultivado em fermentação líquida em frascos de 250 mL contendo 50 
mL de meio, inoculados com 5x106 conídios.mL. Foram utilizados quatro meios: 
MC, SMY, Extrato de Levedura + Melaço e Gibco® SFM + Gibco® Yeastolate 
Ultrafiltrado. Também foram testadas diferentes relações C:N do meio descrito por 
Jaronski e Jackson (2012) que utiliza caseína como fonte de nitrogênio, ou 
substituindo a caseína por extrato de levedura. Durante o cultivo os frascos foram 
mantidos em agitador rotativo a 200 R.P.M. e 25°C. Os meios que resultaram em 
maiores densidades de blastosporos foram pulverizados em lagartas de 3° ínstar, 
na concentração de 1x107 blastosporos ou do meio de cultivo filtrado após a 
fermentação sem blastosporos. Maiores densidades de blastosporos foram 
obtidas quando o fungo foi cultivado em pré-cultura e esta inoculada em meio 
contendo 18 g.L-1 de glucose + 2 g.L-1 de caseína ou 27 g.L-1 de glucose + 2,2 g.L-

1 de extrato de levedura que resultaram em 1,87x108 e 2,45x108 blastosporos.mL-

1, respectivamente. A pulverização de suspensão de blastosporos produzidos no 
meio com 27 g.L-1 de glucose e 2,2 g.L-1 de extrato de levedura e deste meio de 
cultivo filtrado após a fermentação resultou em 89% e 94% de mortalidade das 
lagartas. Estas informações serão utilizadas no desenvolvimento de um sistema 
de produção de M. rileyi para o controle de noctuídeos. 
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