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A ocupação de novasáreasgeográficas para plan-
tio de milho no Brasil, assimcomo ascontínuas
modificações no sistema e na época desseplan-

tio, por um lado, contribuem para ganhos em produti-
vidade, e por outro, resultam em alterações nas condi-
ções ambientais, que podem favorecer a inci-
.dência de doenças e de insetos-praga, causan-
do prejuízos na produção.

A obtenção de mais de uma safra ao ano,
a exemplo da safrinha, permite a sobreposi-
ção de ciclos da cultura, favorecendo a perpe-
tuação de agentes causaisde doenças e de in-
setos-praga. O cultivo de milho em seqüên-
cia, em um mesmo local, sem a realização da
rotação de culturas, favorece muito o acúmu-
10 de inóculo de determinados fungos que causam do-
enças no milho e que sobrevivem nos restos da cultura.

Práticas inadequadas de irrigação, também podem fa-
vorecer determinadas doenças.

O uso indiscriminado de inseticidas pode causar de-
sequilíbrios ecológicos, exterminando insetos inimigos
naturais de insetos-praga, favorecendo a proliferação

dessas pragas. Portanto, a boa performance
do desenvolvimento de plantas e a obtenção
de boa produtividade do milho dependem,
entre outros fatores, de cuidados que pos-
sam, se não evitar totalmente, ao menos mi-
nimizar a ocorrência e a severidade de doen-

ENTRE AS
DOENÇAS MAIS
IMPORTANTES,
AS MANCHAS

FOUARES CAUSAM
PREjuízos QUE
PODEM CHEGAR
À PERDA TOTAL

ças e pragas.

Alta severidade
Entre as doenças mais importantes para o

milho, atualmente, destacam-se as doenças foliares:
mancha branca (mancha por Phaeosphaeria), mancha
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planta de milho. Um grande
volume de água é necessário
para pulverizar a cultura do
milho (em torno de 350 li-
tros/ha) para se obter um
controle satisfatório e, se o
sistema for através de água
de irrigação, a quantidade
de água é ainda maior. O
controle deve ser feito quan-
do 20% das plantas estive-
rem infestadas e menores do
que 30-40cm de altura
(quando as plantas de milho
tiverem de 6 a 10 folhas).

O controle desse inseto
pode tornar-se um proble-
ma por causa do tamanho
da planta de milho e da lo-
calização das larvas no car-
tucho da planta, o que con-
seqüentemente pode "pro-
teger" os insetos evitando o
contato com inseticidas quí-
micos ou biológicos. Em
anos recentes, inseticidas
microbianos têm-se tornado
uma alternativa para o con-
trole deste inseto na cultu-
ra do milho. Além de segu-
ros, são considerados mais
baratos do que os insetici-
das químicos convencionais
e podem ser incorporados

ao Manejo Integrado de Pragas (MIP). En-
tre estes patógenos, destaca-se a bactéria
8acillus thuringiensis.

por Cercospora, ferrugem po-
lissora, ferrugem branca; as
doenças de espiga e grãos ar-
didos, causadas por fungos
do campo e/ou do armazena-
mento, e os enfezamentos,
que são doenças sistêmicas.
Essasdoenças causam prejuí-
zos em níveis variáveis, de-
pendendo da susceptibilida-
de da cultivar e das condições
do ambiente, que podem fa-
vorecer a alta severidade, po-
dendo chegar à perda total.
De forma geral, recomenda-
se para controle dessasdoen-
ças:a utilização de cultivares
resistentes e a diversificação
de cultivares, para plantio em
uma mesma área; a realiza-
ção de rotação de cultura e a
eliminação de plantas rema-
nescentes de plantios anteri-
ores (tiguera).

A lagarta do cartucho do
milho, Spodoptera frugiper-
da, é uma das principais pra-
gas da cultura do milho e,
pode reduzir a produção em
até 34%. Este inseto pode
ainda atacar mais de 60 cul-
turas, entre elas o sorgo, ar-
roz e pastagem. O ciclo de
vida deste inseto é completa-
do em 30 dias em condições de laboratório e
o número de ovos pode variar de 100 a 200
por posturalfêmea, sendo que um total de
1500 a 2000 ovos podem ser colocados por
uma única fêmea. Assim percebe-se o poten-
cial de dano desta praga. As larvas mais no-
vas consomem tecidos de folha de um lado,
deixando a epiderme oposta intacta. Depois
de segundo ou terceiro ínstar, as larvas começam a fa-
zer buracos nas folhas.

A lagarta do cartucho normalmente é controlada
com inseticidas químicos. Entretanto, é difícil contro-
lar este inseto por causa da arquitetura da folhas da

8acillus thuringiensis é uma bactéria gram
positiva que ocorre naturalmente no solo,
água, insetos mortos e ambientes onde se ar-

mazenam grãos. Durante a fase estacionária e/ou de es-
porulação o 8. thuringiensis (8t) produz um esporân-
gio que contém um endosporo e uma ou mais inclusões
protéicas e cristalinas (d endotoxinas) que são tóxicas
para um grande número de insetos, e o que faz o 8t
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Planta sadié;':cultiva,.
resistentes e rotação de

cultura. No detalhe,
o pulgão do milho

espécie de inseto mas é inconstante dentro da mes-
ma ordem (e.g. Lepidoptera). Dramáticas diferenças

na sensitividade foram encontradas entre
as espécies, i.e. Spodoptera spp. são difí-
ceis de se controlar com bioinseticidas a
base de Bt (cepa HD1), entretanto He/iothis
virescens e P/utella xy/ostella não são. A so-
lubilidade do cristal é considerada o princi-
pal fator da eficiência inseticida de Bt e su-
gere que este fator pode explicar a baixa
susceptibilidade de S. frugiperda ao Bt.

O primeiro uso comercial do Bt nos Es-
tados Unidos ocorreu em 1958. Durante os anos 60,
várias formulações foram desenvolvidas e algum su-
cesso alcançado. Hoje, o Bt é o biopesticida mais uti-
lizado no mundo, perfazendo um total de 90% de
todas as vendas comerciais de bioinseticidas. e

uma fonte valiosa dentro do manejo de pragas. Os ge-
nes cry ocorre na maioria das vezes nos plasmídeos e em
algumas subespécies em cromossomos bacte-
rianos. A atividades das d endotoxinas é res-
trita ao trato digestivo dos insetos.

O consumo de alimento tratado com asen-
dotoxinas geralmente resulta na parada da ali-
mentação de larvas de lepidópteros e a para-
lisação do intestino, que retarda a passagem
de material vegetal ingerido e permite que os
esporos germinem e passema crescer vegeta-
tivamente. Quando as larvassealimentam com
altas doses da toxina, sofrem uma paralisia geral segui-
da de morte.

O número e variedade de cepas de Bt e toxinas
inseticidas crescem a cada dia, numa taxa muito alta.
Estima-se que haja 60.000 isolados em coleções ao
redor do mundo. Em termos de especificidade, o Bt
mostra diferenças de toxicidade em relação a uma
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