
local para oviposi<;ao.
o ensaio foi conduzido em solo de cerrado, no

CNPMS, em Sete Lagoas, MG, onde 0 hibrido de milho BR
20 I foi semeado em parcel as experimentais de 12 x 12 m,
com fileira espa<;ada 0,90 m e uma densidade de 50.000
plantas/ha. 0 delineamento estatistico foi 0 de blocos ao
acaso, com tres repeti<;6es. Os tratamentos foram:
irriga<;6es diarias, por aspersao, de 0,10, 20, 30, 40 e 50
mm de agua, visando obter urn gradiente de umidade de
solo. Ap6s 0 plantio, fez-se uma irriga<;ao de 30 mm, para
uniformizar 0 teor de umidade no solo, visando facilitar a
germina<;ao e a emergencia das plantas. Cinco dias depois,
iniciou-se a irriga<;ao com diferentes laminas de agua.
Realizou-se, entao, a infesta<;ao artificial, com 30 casais de
mariposas por parcela. A irriga<;ao diferenciada foi mantida
por dez dias. 0 parametra avaliado foi a percentagem de
plantas atacadas pelas lagartas eclodidas ate que as plantas
atingissem a altura media de 30 cm. Os resultados (Tabela
53) mostraram que a mariposa preferiu a parcela nao
irrigada para realizar a postura, proporcionando uma maior
percentagem de plantas atacadas (16,5%) pelas lagartas. Os
demais tratamentos apresentaram uma baixa percentagem
de plantas atacadas, variando de 0,3 a 1,6%, sendo as
parcelas irrigadas com laminas de 10 e 20 mm de agua
mais atacadas do que as irrigadas com laminas de 40 e 50
mm. Pode-se concluir que a baixa umidade do solo afeta 0
comportamento das mariposas na sele<;ao do local para
oviposi<;ao, praporcionando uma maior infesta<;ao e
maiores danos causados pelas lagartas eclodidas. - Paulo
Afonso Viana, Enio Fernandes da Costa.

TABELA 53. Efeito da umidade do solo sobre a seleyao do local de
postura pela mariposa de Elasmopalpus lignosellus, 1992.
CNPMS, Sete Lagoas, MG, 1994.

Uimina de agua (mm) Plantas atacadasl (%)

50 0,67 a
40 0,32 a
30 0,69 ab
20 1,38 b
10 1,57b
00 16,55 c

CV(%) 17,12
IMedias seguidas pela mesma letra nao diferem entre si pelo teste de Duncan
a 5% de probabilidade.

AVALIA<;:AO DE DIFERENTES DOSES DE
INSETICIDAS PARA 0 CONTROLE DA LAGARTA-

DO-CARTUCHO, Spodopterafrugiperda, NA
CULTURA DO MILHO

A lagarta-do-cartucho, Spodoptera frugiperda, e uma
das principais pragas da cultura do milho no Brasil. A
praga e distribuida em todas as regi5es onde se cultiva esse

cereal e 0 seu ataque pode causar perdas de ate 34% na
pradu<;ao. A planta pode ser atacada pela lagarta durante
todo 0 seu ciclo. No inicio do ataque, as lagartas recem-
eclodidas rasp am as folhas, deixando areas transparentes.
A. medida que se desenvolvem, localizam-se no cartucho,
destruindo-o. A espiga tambem pode ser danificada, e
quando isto ocorre, e perfurada na regiao central. Em alta
popula<;ao, a lagarta pode seccionar 0 colmo das plantulas e
ficar localizada no solo, assemelhando-se a lagarta rosca.

o contra Ie quimico tern side 0 metodo mais utilizado
contra essa praga. Os inseticidas recomendados sac de
varios grupos quimicos e sac aplicados em pulveriza<;ao
tratorizada, costal ou via agua de irriga<;ao por aspersao. 0
contrale da praga deve ser realizado quando 17% das
plantas estiverem atacadas, apresentando 0 sintoma de
folhas raspadas.

o objetivo deste trabalho foi estudar a eficiencia de
inseticidas em diferentes doses para 0 contrale da S.
frugiperda em milho.

Os inseticidas utilizados e suas respectivas doses sao
mostrados nas Tabelas 54 e 55. As parcel as foram em
numera de dez fileiras com 10m de comprimento e
espa<;adas de I m entre fileiras (100 m2). A area util das
parcel as foi a das oito fileiras centrais. 0 delineamento
estatistico foi 0 de blocos ao acaso com quatro repeti<;6es.

TABELA 54. Numero medio de lagartas vivas de Spodoptera
frugiperda encontradas em plantas de milho tratadas
com inseticidas, 1993. CNPMS, Sete Lagoas, MG,
1994.

Dose
(g i.a./ha)

3 DAP

3,5 bChlorpyrifos 450
(Exp)
Chlorpyrifos 450
(Exp)
Chlorpyrifos 450
(Exp)
Chlorpyrifos 480
Chlorpyrifos 480
Chlorpyrifos 480
Lambdacyhalo-
thrin 50
Testemunha
(agua)

CV(%) 12,2 27,1 21,8
lAP = antes da aplicayao; DAP = dias apcs a aplicayao dos inseticidas.
2Medias seguidas da mesma letra nao diferem estatisticamente entre si, pelo

teste de Duncan a 5% de probabilidade

3Dados transformados em ..J X + 0, 5 para analise de variancia.

47,7
51,2
58,5
42,7

2,2 ab
0,2 a
1,2 ab
0,2 a

20,7
24,7
20,0
17,0



TABELA 55. Eficiencia de inseticidas e produtividade da cultura de
milho tratada para 0 controle da Spodoptera frugiperda,
1993. CNPMS, Sete Lagoas, MG, 1994.

Produti-
vidade
(kglha)(g i.a.!

ha)

135Chlorpyrifos
450 (Exp)
Chlorpyrifos
450 (Exp)
Chlorpyrifos
450 (Exp)
Chlorpyrifos
480
Chlorpyrifos
480
Chlorpyrifos
480
Lambdacyha-
lothrin 50
Testemunha
(agua)

CV (%) - 3,1 47,5
ICalculada pela formula de Henderson & Tilton (1955)

2 Dados transformados em arco seno J% para analise de variiincia
3 DAP = Dias apos a aplicayllo dos inseticidas

Quando as plantas atingiram 0 estadio de quatro
folhas desenvolvidas, foi realizada uma infesta~ao artificial
com dez lagartas recem-eclodidas por planta com insetos
oriundos do laborat6rio de cria~ao. Cinco dias ap6s a
infesta~ao, os inseticidas foram aplicados com urn
pulverizador costal-manual, bico leque 80.03, pressao de 40
lb.

Os parfunetros avaliados foram: numero de lagartas
vivas, numero de plantas atacadas e produ~ao de graos. As
avalia~6es referentes a praga foram realizadas em 50
plantas coletadas ao acaso, na metade da parcela util, antes,
tres e dez dias ap6s a aplica~ao dos inseticidas. Na outra
metade da parcela, foi avaliada a produ~ao de graos na
colheita. A eficiencia dos inseticidas para 0 controle da S.
frugiperda foi calculada pela f6rmula de Henderson &
Tilton (1955).

Os resultados obtidos para 0 numero medio de
lagartas vivas sao mostrados na Tabela 54. As avalia~6es
realizadas antes e dez dias ap6s a aplica~ao dos inseticidas
nao apresentaram diferen~a estatistica entre os tratamentos.
Na avalia~ao realizada tres dias ap6s a aplica~ao, nao
houve diferen~a estatistica entre os inseticidas, excetuando-
se 0 chlorpyrifos 450, utilizado na dose de 135 g i.a./ha, 0

qual diferiu do lambdacyhalothrin 50 e do chlorpyrifos 480,
na dose de 180 g i.a/ha. A testemunha (agua) diferiu
estatisticamente dos demais tratamentos. A avalia~ao
realizada dez dias ap6s a aplica~ao indicou ter havido uma
reinfesta~ao natural da praga e urn baixo poder residual dos
inseticidas, aproximando-se os resultados das parcelas
tratadas com inseticidas aos da testemunha (agua).

A eficiencia dos inseticidas, no 3° e no 10°dia ap6s a

aplica~ao nao mostrou diferen~a estatistica entre os
tratamentos (Tabela 55). A eficiencia variou de 94 6 a
99,4% e de 37,2 a 60,0 para as duas avalia~6es reaIiz~das
(3 DAP e 10 DAP), respectivamente. Entre uma avaIia~aoe
outra, houve uma redu~ao acentuada na eficiencia dos
inseticidas, sendo atribuida as condi~6es clim::iticas e
irriga~ao suplementar realizada entre avaIia~6es.

Para a produtividade, tambem nao houve diferen~a
estatistica entre os tratamentos (Tabela 55). Entretanto,
obs~rvou-seuma tendencia de maior produtividade para as
malOres doses dos inseticidas chlorpyrifos 450 e
chlorpyrifos 480 e a unica dose do lambdacyhalothrin 50.-
Paulo Afonso Viana.

EFEITO DE DOSES DO INSETICIDA
CHLORPYRIFOS PARA 0 CONTROLE DA

LAGARTA-DO-CARTUCHO, Spodoptera frugiperda,
NA CULTURA DO MILHO

A lagarta-do-cartucho, Spodoptera frugiperda, e uma
importante praga da cultura do milho, no Brasil. 0 controle
dessa praga tern sido realizado com sucesso atraves de
inseticidas quirnicos. Urn dos inseticidas largamente
utilizados tern sido 0 chlorpyrifos 480, na dose 288 g i.a/ha.
A recomenda~aotecnica para 0 controle quirnico e quando
17% das plantas apresentam sintomas de folhas raspadas,
indicando que as lagartas estao nos primeiros instares.

o objetivo deste trabalho foi comparar a eficiencia de
diferentes doses do inseticida chlorpyrifos para'o controle
do estadio inicial da lagarta-do-cartucho na cultura do
rnilho.

Os inseticidas utilizados e suas respectivas doses sao
mostrados na Tabela 56. As parcelas foram de dez fiIeiras
de rnilho com 10 m de comprimento e espa~adas 1 m entre
fileiras (100 m2). A area util das parcelas foi representada
pelas oito fiIeiras centrais. 0 delineamento estatistico foi 0

de blocos ao acaso com quatro repeti~6es.
Quando as plantas atingiram 0 estactio de quatro

folhas desenvolvidas, foi realizada uma infesta~ao artificial
com dez lagartas recem-eclodidas por planta, utilizando
insetos oriundos de cria~ao de laborat6rio. Cinco dias ap6s
a infesta~ao, os inseticidas foram aplicados com urn
pulverizador costal-manual, bico leque 80.03, pressao de 40
lb.

as parfunetros avaliados foram: numero de lagartas
vivas, numero de plantas atacadas e produ~ao de graos. As
avalia~6es referentes a praga foram realizadas em 50
plantas coletadas ao acaso, na metade da parcela uti!, antes,
tres e dez dias ap6s a aplica~ao dos inseticidas. Na outra
metade da parcela, foi avaliada a produ~ao de graos na
colheita. A eficiencia dos inseticidas para 0 controle da S.
frugiperda foi calculada pela f6rmula de Henderson &
Tilton (1955).

As avalia~6es realizadas 3 DAP e 10 DAP (dias ap6s


