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Os inseticidas Dimilin (Diflubenzuron) e Penfluron são inseticidas
de ação fisio16gica, praticamente não t6xicos parao homem,que.agem
por ingestão, interferindo com a deposição de quitina na endocuti-
cula dos insetos. Com a inibição da sintese de quitina, a cutrç~
Ia é mal formada, vindo a romper quando o inseto muda de instar,
provocando sua morte. O presente trabalho visou estudar a suscepti
bilidade de S. frugiperda àqueles dois inseticidas. Larvas varian-
do de 1 a 10 dias de idade, foram alimentadas em folhas de milho
previamente submersas em cada um dos inseticidas nas concentrações
0, 10, 20, 30, 40 e 50 ppm do principio ativo. Um segundo experi-
mento foi realizado, de maneira an~loga ao primeiro, porém apenas
com as concentrações, 0, 10, 30 e 50 ppm. As avaliações que se ba-
searam no número de larvas vivas e mortas, foram realizadas 24 ho-
ras após o inicio do experimento e continuaram a intervalos de 24
horas, até que não houvesse larvas vivas nas parcelas tratadas. Em
termos médios, independente da idade das larvas estudadas e das con
centrações utilizadas, o inseticida Penfluron foi superior ao Dimi
lin com uma curva de mortalidade já atingindo os 80-90%, após 72 h~
ras de ação. No caso do Dimilin, apenas as dosagens maiores apre-
sentaram aquele indice de mortalidade. Foi realizado umterceiro ex
perimento ~ semelhança do anterior, porém incluindo dois outios pr~
dutos padrões: Permethrin eCarbaryl, em concentrações equivalen-
tes às recomendações de cada produto. Os resultados mostraram que
a atuação dos produtos Permethrin e Carbaryl é mais rápida, j~ al-
cançando uma curva de mortalidade ao redor de 92 e 95% respectiva-
mente, após 24 horas de ação. Os produtos Dimilin e Penfluron ne-
cessitaram em média, 96 horas para atingirem aqueles indices.
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