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Resumo

o controle biológico na agricultura é uma alternativa ao uso de produtos químicos de amplo espectro de a
biopestlcides à base de Bacillus thuringiensis (Bt) têm sido usados contra lepidópteros, dípteros, coíeo;
nematóides. A cepa 344, caracterizada como Bacillus thuringiensis sv tolworthi, do Banco de Microorganis '
Embrapa Milho e Sorgo, tem-se mostrado muito eficiente no controle da lagarta do cartucho do milho.. Spc
frugiperda, em laboratório e a campo. Duas formulações da cepa 344, uma em pó molhável e outra em ~
formuladas pela Bioticom, foram testadas in vivo contra a lagarta do cartucho do milho. Com cada ton
realizaram-se bioensaios com Bt em que as concentrações variaram de 103 a 108 esporos/ml. Lagartas de c
de idade e um dia de jejum, foram alimentadas com 1cm3 de dieta artificial contaminadas com 170 ml da su:
de Bt. Cada tratamento era composto de 48 lagartas e a mortalidade avaliada de dOISem dois dias até a
pupa. Resultados mostraram, em ambas formulações, um aumento da mortalidade com o aumento da conce.
A formulação em pó e em grânulo apresentaram a CL50 de 3,356 x 105 esporos/mL e 4,21 x 105 espc
respectivamente. Esta cepa também foi cultivada em arroz esterifízado, mostrando alta produtividade e mar
da lagarta do cartucho. Os resultados indicam que a cepa 344 e as formulações são eficientes no controle dê
do cartucho do milho e que não existe diferença significativa entre as formulações.

Palavras-chave: patologia de insetos, formulações, doença de insetos, milho

file://E:\resumos\resum{)s\R1180-I.html 23108/06


