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o Baculovirus, por si so, tem apresentado no campo, eficiencia comparavel aos
produtos quimicos convencionais, alem de ser altamente seletivo, nao ~rejudica~
do 0 meio ambiente, incluindo 0 ser humano que nele habita. Do ponto de vista
do controle das pragas apresenta, como vantagem adicional, a possibilidade de
atua~ao de outros inimigos natura is que, de maneira geral, seriam eliminados p~
uso dos defensivos quimicos. Este experimento foi conduzido em Sete Lagoas, re~
lizando-se infesta~oes artificiais com 6 lagartas recem-eclodidas por pJ.anta,
em delineamento experimental de blocos ao acaso. Foram realizadas pulveriza~oes,
24 horas apos a infesta~ao, usando pulverizador costal com bico leque 6504 e
pressao do 40 PSI. Foram efetuadas amostragens 5 dias apos a pulveriza~ao, cor-
tando-se diferentes plantas na base do cartucho e anotando-se 0 numero de laga~
tas mortas com sintomas do Baculovirus e trazendo as vivas para 0 laboratorio,
ocasiao em que foram individualizadas em copos de 50 ml, contendo dieta artifi-
cial. Dai em diante foi anotada a mortalidade das lagartas pelo Baculovirus e
pelos parasitoides. Os resultados mostraram uma alta taxa de mortalidade provo-
cada pelo Baculovirus (66 a 82%), com media de 77%. Alem disto, mostraram tam-
bem 0 efeito adicional no controle da praga atraves do parasitismo de outros
inimigos natura is eJ.evando a media a urn valor final de 86%. Deve ser J.embrado
que, pela metodologia usada, as lagartas foram removidas no campo. Assim sendo,
aquelas ainda nao infestadas pelo virus ou sem parasitismo, ficaram protegidas
dos inimigos naturais. Portanto, poderia ser esperada uma maior eficiencia caso
os insetos permanecessem no campo. Alem disto, nao se computaram os efeitos dos
predadores, como Doru luteipes. Os parasitoides mais comuns encontrados na re-
giao foram Chelonusinsularis, Campoletis sonorensis, Eiphosoma l'iticolle
Hymenopteros e Arcytas marmoratus, Diptera.
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