
CONTROLE DE INSETOS (SiL,'phqus sp e si tot.rooa cereal.l:ela) NO MILHO ARtlAZE-
NADO NA PROPRIEDADE AGRíCOLA.
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Levantamentos realizados em propriedades agrícolas, do Estado de
Minas Gerais, mostraram que nos períodos co~preendidos entre a colheita do
~ilho (maio-junho/8l) e a&osto/8l, novem~ro/81 e março/82 (épocas em que fo
ram feitas as amostragens) o índice de carunchamento do milho armazenado a-
tingiu 17,37., 36,47. e 4~,5% dos grãos, respectivamente. Nos Estados do .E.
Santo e Paraná observou-se ~édia de 367. e 27,47. de grãos carunchados em ou-
tubro de 1982 e 1984, respectivamente.

Os resultados de pe squ isas obtidos no C.N.P-Milho e Sor go (CNPMS)
no pe riodo 81/84, .indiçaram que o expurgo do milho em espiga com fosfina,
antes da armazenagem, é urna prática .ef ic í ent e e de baixo custo, permitindo
urna redução em torno de 507.nas perdas. Portanto, treinamento para extensi~
nistas· e a difusão desta tecnologia foram realizados nos Eitados de Minas,
Espírito Santo e Paraná.~.s ap.os 82/8~ e83~g4. Embora os resultados obti-
dos .nas Unidades de Observações (U.O. ) com expurgo tenham sido satisfató-
rios, foi obs€rvado, que os agricultores .não adotaram o expurgo corno urna
prática para o·controle dos insetos.

No período de 84/87 novos e significati~os resultados foram obti-
dos no. CNPMS com Deltamethrin - 2P. Nos anos 85/86 e 86/87 a prática do con
trole do caruncho (Sitophilus sp) e traça (Sitotroga cerealella) pelo uso
desse inseticida na dosagem de 1 ppm (500 p.c./ton) foi difundida juntamen-
te com a Extensão Rural de MG, SP, PR e S~. com resultados satisfatórios.
Nas 78 propriedades rurais onde foi realizad~ o polvilhamento do inseticida
a cada camada de 25cm de milho em espiga, a porcentagem de grãos caruncha-
dós aumentou em média 6,57., enquanto que nas unidades testemunhas aumentou
28,8%.
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