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RESUMO
Os danos causados pela lagarta do cartucho em milho têm sido discuti

dos por vários autores. Muitos trab.alhos têm sido executados no sentido
de estimar estes danos atraves da desfolha artificial das plantas e os
resultados têm demostrado uma relativa tolerância da planta de milho ã re
dução da sua ãrea foliar em certas fases do seu desenvolvimento vegeta~
tivo. Entretanto, aumentos de ate 48% na produção têm sido relatados nos
Estados Unidos quando e feita uma poda das plantas nos primeiros estã-
gios de seu desenvolvimento. O objetivo principal do presente trabalho
foi verificar o comportamento das plantas de milho quando submetidas ã
infestação por lagartas de Spodoptera frugiperda e a possibilidade de
sua recuperação após a eliminação da parte afetada.

Para isto foi instalado um experimento, em blocos ao acaso, com sub-
subparcelas, em 10 repetições e com os seguintes tratamentos: plantas in
festadas nas parcelas; plantas podadas e não podadas nas subparcelas e
os hibridos Cargi 11-111, de ciclo medí o e Pioneer 309 B, de ciclo preco
ce, nas subparcelas. A poda consistiu na eliminação de todo o cartucho:
aos 43 dias após o plantio. A infestação, embora tenha sido feita arti-
ficialmente com ovos, no dia da poda foi de aproximadamente 23% no hl-
brido C-lll e de 34% no P. 309 B. As parcelas sem tnfestação foram pro-
tegidas através de pulverizações. Para a avaliação dos resultados, fo-
ram realizados três levantamentos da infestação: no dia da infestação ar
tificial, no dia da poda e 10 dias após a poda. Foram a~alisados aindã
os seguintes parâmetros: altura da planta no florescimento, perTmetro do
colmo, altura da la. espiga, comprimento, perlmetro e lndice de espiga,
peso de 100 grãos e produção total de grãos.

Os resultados indicaram que, nos nlveis de infestação estudados, os
danos da lagarta do cartucho não reduziram a produção de grãos nos dois
hibridos, embora tenham reduzido significativamente o lndice de espiga
no hlbrido C-lll. A poda, entretanto, prejudicou significativamente to-
dos os parãmetros avaliados em ambos os h íb ridos , sendo maisdrãsticano
Pioneer 309 B. Foi constatada tambem uma maior reinfestação nas parce-
las podadas, o que pode ter contribuido para a redução da produção nes-
se tratamento.
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