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Face a grande diversidade de plantas com propriedades inseticidas que
a flora possui, objetivou-se com esta pesquisa determinar atraves de
bioensaios a capacidade de extratos de folhas de Angico Branco (Albizia
niopoides), e de frutos e talos de Pimenta-de-macaco (Piper frutescens)
no controle da lagarta do cartucho do milho em condi<;6es de laboratorio.
A pesquisa foi conduzida no setor de Fitossanidade do Departamento de
Fitotecnia do Centro de CienciasAgrarias da Universidade Federal do
Piaui; consistindo de cinco tratamentos com oito repetic;oes, sendo cada
parcela formada por cinco lagartas de S. frugiperda individualizadas em
tubos de ensaio. 0 delineamento experimental utilizado foi inteiramente
casualizado. Os tratamentos foram: T1-Testemunha (Alimento natural +
Agua destilada), T2-Alimento natural + Extrato de folha de Angico Branco,
T3-Alimento natural + Extrato de talo de Pimenta-ele-macaco, T4-Alimento
natural + Extrato de fruto de Pimenta-de-macaco (80%) e T5-Alimento
natural + Extrato de fruto de Pimenta-de-macaco (100%). Os insetos
usados no experimento foram provenientes de colonia mantida
rotineiramente no Laboratorio de Fitossanidade e 0 material para a
confecC;8o dos extratos foi obtido na EMBRAPA - MEIO - NORTE. Os
extratos foram pulverizados nas lagartas e nas folhas de milho fomecidas
como alimento em intervalos de 3 dias, totalizando 3 aplicac;oes. 0
tratamento que apresentou melhor resultado foi 0 T5 com 80% de
mortalidade, 0 pior deles, excluindo 0 testemunha (T1-15%), foi 0 T2 com
apenas 40% de mortalidade. Os tratamentos T3 e T4 apresentaram
comportamento intermediario, promovendo indices de 55% e 62,5% de
mortalidade, respectiva mente.
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