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CONTROLE QUIMICO DE PRAGAS DE MILHO ARMAZENADO EM ESPIGAS1
. 2Joao Dimas Garcia Mala

J ami.Lt.onPereira do~~antos3

F'r Dond;nia, o mi.Lhoncr-ma lmcnte e plantado na {üt ima quinzena de setembro
c j~eir? de outubr'oe atinge a fase de colheita em j~neiro/fevereiro. A
ru ~os produtoreb, face ao de~conhecimento de medidas eficientes para o con
trole ~S pragas, reali=a~ a pr~tica denominada 'dobra' no inicio do processo de
secagem e deixam o milho para ser colhido quando inicia o pc; :~d seco (maio/ju
nho ) , Sef=Und0 inf'orms :ões dos extensionistas, 'tem havido consider~Yel perdas d~

, ~
r aute C' ',',E'_O per icdc de permanenc i.ado milho no campo devido ao ataque do gorg~
lho do ID11ho e animais selvagens.

Em 1985; a E~!BRAPA/UErAE de! '-~n Ve Ih o iniciou a pesquisa testando medidas
'itrol" qu{,n!ico com o obj et ivo de euc ont.rar alternativas para o a rmaz.enamen

1 milho logo ap~s a maturaçio sem haver çrandE's perdcisd~rante 0 armazenamen
t \1 trabalho foi desenvo.l.vido no campo experimenta] de Ouro Preto D'Oeste, si
t "\ <? liO}7' Lat i.rudc ~')1, 65°55' JOl"fll1'(lr:' 0f'81'e, 400 metros de altitude, ('11

de o clima ~ tipo Aw, segundo classificaçio de KBppen.
Pana armazenar o milho foram construidos pai~is de maaelra roliça, Cobertos

com folhas de babaçu, com piso localizado ao 80 em do solo, na dimensio de
0,70 x 2,0 x 2,6 lli. ~os esteios de cada paiol foi colocado dispositivos anti-ra
tos tipo chap~u-de-chin~s com 12 em de aba a 70 em do solo. Durante a execuç~o
dos experimentos foram realizadas amostragens mensais para avaliaçio da porcen
t m de gr~os infestados, grios doentes e umidade dos gr~os. As avaliaç;es f~
r lealizadas em quatro subamostras retiradas de milho homogcinizados, resultan
t a debulha manual de 10 espigas, tomadas ao acaso em meio saco de espigas co
letadas no centro de cada paiol.
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Em 1895, no primeiro experimento procurou-se estudar a efici~ncia do expur
go como ~nica medida de controle das pragas. Os tratamentos foram: testemunha;
um espurgo e dois expurgos, sendo o primeiro realizado antes do armazenamento e
o segundo aos 120 dias ap~s o inicio do armazenamento. O milho foi expurgado en
tre duas lonas pl~sticas pretas de polietileno, com fosfina seguindo-se a dos~
gem de 1 g/m3/72 hs. Tanto no milho sem tratamento (testemunha) quanto no milho
expurgado uma vez houve r~pido crescimento na percentagem de grãos infestados,
ultrapassando os 50% em 270 dias. (Tabela 1). No milho que foi expurgado duas ve
zes a infestação dos grãos foi ligeiramente inferior aos outros tratamentos, ma~
tamb~m com pouca efici~ncia devido a aus~ncia de residuos contra as reinfesta
ções das pragas.

Em 1986, no segundo experimento foram testadas medidas complementares ao ex
purgo. Os tratamentos ficaram: expurgo; expurgo mais ma1agran 2P e, expurgo mais
K-obiol 2P: O expurgo foi realizado seguindo-se a metodologia do primeiro exp~
rimento, ja o malagran 2P e o K-obiol 2P foram aplicados em camadas de 25 em,
com a dosagem de 150 g/m2

• Os dados obtidos estão apresentados na Tabela 2. No
milho que recebeu apenas o expurgo a infestação atingiu 40,4% dos grãos em 210
dias de armazenamento. No milho que foi expurgado e tratado com malagran 2P, a
infestação atingiu 54% dos grãos no mesmo periodo, enquanto que no milho expurg~
do e tratado com K-obiol 2P a infestação .tingiu somente 12,5% dos grãos aos 210
dias de armazenamento.

Em 1987, no terceiro experimento, foram estudados tr~s tratamentos: testemu
nha; expurgo; e K-obiol. A realização do expurgo foi id~ntica a do pr.imeiro ex
~erimento, j~ a aplicação do K-obiol foi em camadas de 25 em, por~m com redu
ção da dosagem para 50 g/m3~ Os resultad s obtidos estão apresentados na Tabe
Ia 3. Em todos tratamentos, os aumentos da infestação não foram constantemente
crescentes, possivelmente devido a erros de amostragens. Observa-se que a infes
tação foi relativ~lente alta nos tr~s tratamentos com indices entre 20 a 30% ao~
240 dias de armazenamento.

Em todos experimentos e em todos tratamentos verifica-se que a percentagem
de grãos doentes foi baixa durante todo periodo estudado. Verifica-se tamb~m que
o milho no campo atinge teor de umidade favor~vel ao armazenamento no m~s de mar
ço, quando plantado em fins de setembro at~ meados de outubro.

Com base nos resultamos obtidos nos tr~s experimentos pode-se concluir que:
a) O armazenamento em março/abril somente deve ser feito se o milho for tra

tado com medidas de contrle eficientes, pois a infestação de pragas e muito in
tensa, principalmente nas espigas mal empalhadas.

b) O expurgo, sem tratamento complementar, mant~m o milho bem conservado por
apenas 120 dias.

c) A aplicação de malagran 2P em milho expurgado, nao apresentou efici~ncia
no controle da infestação das pragas ap~s 120 dias.

r': l:~ COLABORANDO COM A DIVULGAÇÃO DA PESQUISA AGROPECUÃRIA
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f) Os dispositivos anti-ratos, tipo chap~u-de-chin~s, feitos de folha de
co com 12 em de aba e colocados nos esteios a 10 cm abaixo do piso dos pai~is
bloqueou a subida dos ratos.

z i.n
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d) A aplicação de K-obiol 2P em camadas de 25 cm, na dosagem g/m2 em
nao expurgado manteve o milho bem conservado durante 90 dias.

e) A aplicação de K-obiol 2P em camadas de 25 cm, na dosagem de 150 g/m2 em
milho expurgado manteve o milho BR 5103 bem conservado durante 210 dias de armaze
namentú. A infestação m~xima no periodo foi de 12,5% dos grãos.

milho

nao

r': I: i COLABORANDO COM A DIVULGAÇÃO DA PESQUISA AGROPECUÃRIA



TABELA 1 - Dados em porcentagem de gr~os infestados, (G.I), gr~os doentes (G.D) e Umidade des
- (U.G), obtidos no experimento 'Controle de pragas do milho armazenado em eSIgraos i

gas' , Ouro Preto D'Oeste - 1985.

ÉPOCAS DE TESTEMUNHA UM EXPURGO DOIS EXPURGO
AMOSTRAGENS G.l G.D U.G G.l G.D U.G G.l G.D U G
03/85 1,4 5,5 17,0 3,2 5, 1 17,0 1,7 10,0 16 °04/85 2,7 1,6 15,0 2,8 20,3 15,0 5,0 9,0 15 4
05/85 37,0 0,4 12,9 31 ,5 5,2 14,7 10,2 0, 1 13 4
06/85 17,2 0,2 11 ,6 26,6 7,0 11 ,2 15, 1 0,6 11 3
07/85 69,0 1,5 11 ,4 52,6 1,4 9, 1 34,8 0,9 13 3
08/85 46,4 2,3 11 ,4 37,0 2,0 10,8 37,9 1,8 10 3
09/85 26,2 5,3 11 ,° 15,4 0,7 10,6 16,0 0,7 10 5
10/85 27,9 1,1 10, 1 36,2 2,6 11 ,2 40,5 1,5 10 3
11/85 32,4 0,8 11,9 39,8 °, 1 12,5 38,7 2,2 12 6
12/85 53,3 0,5 13,4 57,1 1,3 13,0 37,4 °, 1 13 °
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TABELA 2 - Dados em porcentagem de graos infestados (G.I), grãos doentes (G.D) e Umidade dos
graos (U.G), obtidos no experimento 'Controle quimico de pragas do milho armazena
do em espigas' Ouro Preto D'Oeste - 1986.

ÉPOCAS DE TESTEMUNHA UM EXPURGO DOIS EXPURGO
AMOSTRAGENS G.I G.D U.G C.I G.D U.G G.l C.D U.G
15/4 4,9 4,3 13,8 3,6 7,2 13,7 0,7 5,8 13,3
15/5 5,9 2,2 13,8 3,9 5,3 13,1 4,5 6,8 13,2
15/6 3,9 3,5 11,3 1,4 5,6 11, ° 1,4 5,5 11 , °
15/7 7,4 4,0 11 ,4 3,8 2,8 11 , 1 3,5 0,6 10,7
15/8 11,5 4,7 9,9 12,3 3,4 9,3 14,5 8,8 10,7
15/9 21,5 2,9 10,7 18,1 5,9 10,9 11,8 4,4 10,9
15/10 42,5 1,4 10,8 29,8 3,6 10,8 12,0 4,8 10,4
15/11 40,4 3,4 11 ,9 54,4 5,1 12,2 12,5 5,2 II , 3
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TABELA 3 - Dados em porcentagem de gr~os infestados (G.1), grãos doentes (G.D) e Umidade dos
graos (U.G), obtidos no experimento 'Controle qulmico de pragas do milho armazena
do em espigas', Ouro Preto D'Oeste - 1987.

ÉPOCAS DE TESTEJl-IUNHA EXPURGO K - Obiol 2P
AMOSTRAGENS r..1 G.D U.C G.I C.D U.G C.I G.D V.C
10/4 <5,5 3,6 11,5 5,5 3,6 11,5 5,5 3,6 11,5
10/5 12,5 0,4 13,8 8,7 1,3 10,7 2,2 2,7 14,1
10/6 22,5 0,8 12,6 16,9 2,3 10,0 7,6 1-,9 12,8
10/7 23,7 1,1 13,0 20,0 2,7 10,° 6,7 2,6 12,0
10/8 44,8 2,8 12,0 21,8 1,4 10,0 17,0 0,7 10,0
10/9 19,7 2,7 10,1 18,7 0,9 10,5 23,1 1,2 10,0
10/10 38,6 1,5 11,3 15,2 0,4 10,5 25,8 1,;2 10,7
10/11 25,5 0,3 12,3 28,3 0,4 12,0 16,6 0:7 10,4
10/12 25,5 0,1 12,6 21,2 0,3 11,7 22,3 0,7 11,5
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