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Na cultura da soja os percevejos são responsáveis pelos principais prejuízos, 
dentre eles destaca-se o Percevejo-Marrom, Euschistus heros. Buscando-se 
métodos alternativos de controle, este trabalho objetivou avaliar a influência da 
dieta na susceptibilidade aos fungos Beauveria bassiana (Bb) e Metarhizium 
anisopliae (Ma) e na contagem total de hemócitos (CTH) dos insetos submetidos 
à infecção. As dietas avaliadas foram: Padrão (Vagens de feijão+grãos de soja, 
amendoim-cavalo, girassol), Soja (Vagens+grãos de soja), Amendoim 
(Vagens+grãos de amendoim-cavalo), Girassol (Vagens+grãos de girassol), 
Ervilha (Vagens+grãos ervilha) e Gergelim (Vagens+grãos de gergelim). Adultos 
com 48h de emergência foram submetidos à microaplicação (dose 1×105 
conídios/mL), avaliando-se a mortalidade diariamente por 12 dias, e para 
contagem de hemócitos após 24, 42 e 68h. Verificou-se que a mortalidade 
confirmada dos insetos nas dietas Padrão, Soja, Amendoim, Girassol e Ervilha 
não diferiram estatisticamente entre os fungos Bb e Ma, diferindo apenas da 
testemunha. Já na dieta Gergelim a mortalidade ocasionada por Ma (55%) 
mostrou-se superior a Bb (40%). Quanto a CTH, na dieta Padrão os insetos 
tratados com Bb apresentaram aumento no número de hemócitos após 42h, em 
relação aos demais horários, e na avaliação após 68h, os tratamentos que 
receberam a aplicação dos fungos apresentaram redução significativa no numero 
de hemócitos, comparados ao controle. Na dieta Ervilha o tratamento com Ma 
apresentou, em relação aos demais períodos de avaliação, aumento na contagem 
após 68h, e também maior número de hemócitos que os demais tratamentos. Nas 
demais dietas não verificou-se diferença nas avaliações. Concluiu-se que na dose 
avaliada o tipo de dieta não interferiu na susceptibilidade do inseto aos fungos. 
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