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CONTROLE DE Spodoptera frugiperda COM INSETICIDAS GRANULADOS
APLICADOS MECANICAMENTE NAS CULTURAS DE MILHO E SORGO

Partindo de urna granuladeira para aplicar inseticidas no solo por
ocasião do plantio, realizaram-se algumas adaptações que permiti-
ram tamb~m a aplicação dos inseticidas granulados diretamente no
cartucho da planta, para controlar Spodoptera frugiperda. Esta ma-
quina foi adaptada em um cultivador adubador, o que permitiu real~
zar simultaneamente as operações de cultivo mecãnico, adubação ni-
trogenada em cobertura e aplicação do inseticida granulado. Em sua
primeira fase de experimentação, avaliaram-se cinco inseticidas gr~
nulados (Methomyl, Diazinon, Forate, Chlorpyriphos e Fonofos nas ds:
sagens de 0,78, 1~58, 0,75, 0,90 e 0,81 Kg do princípio ativo por
hectare, respectivamente), aplicados no cartucho de plantas de mI-
lho, dois dias após infestação artificial com 5 larvas de segundo
instar por planta. As avaliações foram realizadas dois dias apos a
aplicação dos produtos. Todos aqueles inseticidas deram urnaperce~
tagem de controle variando de 86,5 a 98,9%. Foi realizado um segu~
do experimento tamb~m em milho, com os mesmos produtos utilizados
anteriormente, por~m com dosagens menores (0,44, 1~37, 0,47, 0,45 e
0,52 Kg do p.a/ha, respectivamente). Incluiu-se os produtos Quina!
fos (0.,47Kg/ha), Carbaryl (0,51 Kg/ha), Acephate (0,41 Kg/ha),
Decamethrin (5,3 g/ha) e Carbofuran (0,44 Kg/ha). A excessão dos in
seticidas Decamethrin e Carbofuran que deram respectivamente um co~
trole de apenas 61,8 e 71.7%, os demais produtos variaram de 81,2 a
94.,4%. O terceiro experimento foi conduzido na cul tura do sorgo. Fs:
ram testados 8 inseticidas, Methomyl (0,65 Kg/ha), Carbaryl (0,66
Kg/ha), Chlorpirifos (0,65 Kg/ha), Forate (0,56 Kg/ha), Qu inalf os
(0,63 Kg/ha), Carbaryl (0,69 Kg/ha) e Decamethrin (6~9 g/ha). As
avaliações ~este experimento, foram realizadas tr~s dias após a
aplicação dos produtos. À excessão do Decamethrin o qual,como noexp~
rimento anterior deu um baixo controle do inseto, os demais inse-
ticidas variaram de 81.2 a 100% de controle.
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