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A lagarta do cartucho do milhe, Spodoptera frugiperda(Smi~)
~ í nd d' -. Ie uma praga que ~em assum1n o gran e 1mportanc1a para05a eu t~

r a de milho no Brasil, sendo- que em determinadas: regi,?_~8_??_::~aí5

pode comprometer a produç;o, se nedidas de controle nio ~fbrem

tomadas. Portanto; necessirio que se faça uma pesquisa eontí

nua sobre novos produtos químicos bem como métodos de aplic~

ção daqueles produtos. No presente trabalho avaliou-se diversos

produtos químicos em diferentes formulações e dos,:'lgens visando

o controle da lagarta do car tuc ho em milho. Foram realizadas in

'festações-artificiais com 5 larvas de segundo instar por pla~

ta, em cada' parce Ia. As 1arvas foram provenientes de criação aE

tificial em iab6rat~rio. A aplicaç;o dos inseticiJas na forma

líquida foi feita utilizando-se um pulverizador manual-costal,
/

onde se adaptou um,mam;metro na base da sua barra de pulveriz~

çio, o que possibilitou um controle na pressio em torno de 40

Ibs/pol2. Utilizou-se-'um bico tipo Le q re número 8004, dirigin

do-se o jato líquido para o interior d) cartucho da planta. Os

inseticidas granulados foram aplicados manualmerit~ com um di~

positivo tipo "matraca", dirigindo-se )s grànulos tamb;m para

o interior do ca~tucho da planta.

Baseado na anilise dos resultados 'emcLui.u-r se que,dos prod~

tos testados, os inseticidas em formul.-lção granulada, clorpiri

fos (Lorsban 15G), fenofos (Dyfonate lOG) , decamethrin (Decis
O,IG) e'--carbof-u'ram (Furadan SG),"'<emav,"1liação feita 7 ' dias "j\tg lI" 1

após; ~/ ~'plicaçã'o, foram os mais eficientes no controle da lagar
t d ", h d d CP"Y''"'f.\~ J -a o eartuc o apresentan o uma p'Jroentagem e I. •• aei
ma de 8:0-:i~'alem de propiciarem um efeito residual de pelo: menos~....•.. , .
S dia s.cOs': 'inseticidas permetr ina (Pounoe ) e metOlriL (Lannate

. 90PS) foram os melhores produtos apLíoadoa por via líquida após

aslnli~tações de Spodoptera, por;m àpresentara~ um poder resi
dual baixo.


