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A lagarta Chrysodeixis includens causa serios danos a cultura da soja e, fatores como o uso indis-

criminado de inseticidas podem provocar a seleção de insetos resistentes. Uma forma de manejo da

resistência consiste no uso de agentes sinergistas que realçam a atividade inseticida. Na literatura é

mencionada a ação sinérgica de clorantraniliprole com Bacillus thuringiensrs e Metorhizium oniso-
pliae sobre lagartas de Helicoverpaørmigera.O objetivofoideterminarseaatividadedeprodutos
químicos e biológicos pode ser aumentada quando utilizados de forma simultânea, potencializando

seu efeito inseticida no controle desses insetos. O delineamento experimental para avaliar os efei-
tos de sinergismo entre estes produtos em C. includens foi o casualizado com arranjo fatorial com

dois bioensaios divididos em quatro tratamentos cada um, incorporados a dieta em dose única

correspondente a CLuo dos produtos de forma isolada e misturados. Bioensaio L: Tl-Testemunha
(água), T2- Bacillus thuringiensis vor. kurstqki (Dipel), T3- clorantraniliprole (Premio), T4- Dipel +

Premio; Bioensaio 2:TI- Testemunha,T2- Bocillus thuringiensis vor. aizawae (Agree@), T3- Premio,

T4- Agree + Premio, com 32 subamostras e duas repetições. As lagartas foram provenientes de Casa

Branca-SP e criadas em dieta artificial no laboratório de Entomologia da Embrapa Soja. Em cada bio-
ensaio foram utilizadas 256 lagartas de C. includens em final de segundo instar que foram transfe-
ridas individualmente para cada célula da bandeja e mantidas a26+I,5"C, 14h defotofase, durante
sete dias. Os métodos estatísticos utilizados foram o estimador não-paramétrico para a função de

sobrevivência de Kaplan-Meier e as comparações de funções de sobrevivência pelo teste logrank.

Os resultados obtidos nos bioensaios indicaram ausência de sinergismo do inseticida com ambos
produtos a base de B. thuringiensis, sendo a principal contribuição para a mortalidade dos insetos

o inseticida clorantraniliprole na mistura.
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