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Os inseticidas sinteticos tern side 0 principal meio de controle de insetos-praga da
agricultura. No entanto, 0 alto custo ecol6gico e s6cio-economico de sua utilizar;ao
como eliminar;ao dos inimigos naturais das pragas, contaminar;ao do meio ambiente
e de residuos nos alimentos, levou pesquisadores a desenvolverem altemativas a
essa situar;ao como a produr;ao de inseticidas que sejam menos nocivos ao homem
e ao meio ambiente. Produtos naturais extraidos de plantas sao fontes promissoras
e tern adquirido importancia como altemativa para 0 controle de insetos, reduzindo
os efeitos negativos ocasionados pela aplicar;ao descontrolada de inseticidas
organossinteticos. Nesse sentido, avaliou-se em condir;5es de laborat6rio 0 potencial
inseticida do extrato aquoso de frutos frescos de Piper tuberculatum Jacq. sobre a
fase larval de Spodoptera frugiperda (J. E. Smith). 0 extrato bruto foi preparado
em liquidificador a partir de frutos recem coletados, adicionados a agua destilada
na proporr;ao de 1: 1 (p/v), em seguida filtrado. A solur;ao resultante, denominada
de extrato bruto foi preparada no momenta da instalar;ao do bioensaio, onde parte
da qual foi diluida em nove concentrar;5es (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90% vi
v), as quais juntamente com 0 extrato bruto e a testemunha (agua destilada)
constituiram onze tratamentos. Folhas de milho cortadas em circulos com area de
7, 06 cm2 foram imersas nas diferentes concentrar;5es desse extrato e oferecidas
diariamente as lagartas. 0 delineamento experimental foi 0 inteiramente casualizado
com 5 repetir;5es. As variaveis avaliadas foram: mortalidade, consumo e durar;ao
larval. Os dados foram submetidos a analise de variancia pelo teste F e as medias
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Verificou-se que 0 extrato
apresentou uma ar;ao t6xica rapida as lagartas, causando mortalidade acima de 80%
nas maiores concentrar;5es ate 0 quinto dia de tratamento; reduziu 0 consumo e
prolongou 0 periodo larval dos insetos.
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