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Em um Le van t ame n t o realizado no Es t ado de Minas Cc rai s COllSt::1tou-
se que em ;1gosto/8ls os Inset os c carunc ho s e t racas - haviam dan i.f i

cada 17,3% dos grãos; em novembro/SI, 36 % e em 1ll:lrço/32, ·15% dos
grãos. Tamb~m foi verificado que 98,2\ dos proJlltores t~m s~rios
prejuIzos causados por insetos e roedores. As perd3s que ocorrem
530, principalmente, no peso, valor comercial c nutritivo.Devid~ a
es te probl ema , se inic iou 'no Centro Nac iona 1 de Pesqu iS::1de Mi lho e

---)Sorgo um trabalho de pesquisa visando determinar a melhor estrutu-
ra e o melhor método de controle de pragas para o milho armazenado
em fazendas. Foram construidos diversos modelos de pai6i~nos quais
estão sendo testados diversos m~todos de controle de pragas. Os en
sa i o s foram montados em junho/81 utilizando milho em espigas com p~
lha e as avaliaç6es foram feitas por amostragem em outubro/SI e em
janeiro/8Z. Os resultados foram os seguintes: a) A diferença entre-as estruturas foi pequena, isto e, os insetos se desenvolveram bem
no milho não tratado, armazenado em pai6is de tábuas, madeira roli
ça e tela; entretanto, constituiu-se uma excessão o paiol de alve-
naria, o qual favoreceu o desenvolvimento dos insetos; b) Os melho
res tratamentos foram aqueles em que o milho foi expurgado com Fos-

'---"'fina sob lona plástica, antes de ser armazenado; porém, não houve
) diferença no ataque de pragas entre os tratamentos de expurgo e ex

purgo mais polvilhamento de Malathion 2\ em camadas, durante o ar-
mazenamento do milho; c) Nas avaliaç6es de outubro/SI e janeiro/8Z
não se observou diferenças entre a testemunha nâo tratada, o polvi,
lhamento com Malathion 2% em camadas e o tratamento com folhas de

eucalipto aplicadas em camadas .alteranadas com milho; na avaliação
de janeiro/8Z, o tratamento com folhas de eucalipto foi melhor que
os outros dois.
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