
EFICItNCIA DE INSETICIDAS MISTURADoS EM ~LEo VEGETAL APLICADoS VIA IRRIGA~Ao
PoR ASPERSAo NO CoNTRoLE DA LAGARTA DO CARTUCHo, Spodoptera frugiperda (LEPI
DoPTERA: NoCTUIDAE) EM MILHo.1

A lagarta do cartucho, Spodoptera frugiperda e uma das principais pr~
gas da cultura do milho, reduzindo a produ~ao em ate 34%. No Brasil, 0 con-
trole dessa praga pode ser realizado eficientemente atraves de inseticidas
aplicados por metodos convencionais de pUlverizaQao (trator e aplicador cos-
tal). A expansao de areas irrigadas no Pais, entretanto, criou uma demanda
por utiliza~ao de inseticidas aplicados atraves de irriga~ao por aspersao.
o objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiencia de inseticidas mistura-
dos em oleo bruto de soja aplicados via irriga~ao por aspersao (convencio-
nal).para 0 controle da S. frugiperda na cultura do milho. Foram utilizados
10 tratamentos: chlorpYrifos (288,0 g.i.a./ha), fenvalerate (6og i.a./ha)
carbaryl (1105g i.a./ha), diazinon (48og i.a./ha), .e esses inseticidas nas
mesmas doses misturados em oleo de soja (1,5 l/ha), uma testemunha (agua) e
oleo de soja somente. Os inseticidas foram aplicados em uma lamina de 6mm
quando a cultura encontrava-se no estadio de 5 a 6 folhas. 0 delineamento
estatistico foi 0 de blocos aD acaso com 3 repeti~oes. Os resultados obti-
dos na avalia~ao do numero de lagartas vivas no 30 dia apos a aplica~ao
dos inseticidas mostraram uma ma~or eficiencia no controle da praga para 0

inseticida chlorpyrifos sem mistura com oleo (89,6%) seguido do mesmo inseti
cida em mistura com oleo (63,8%), e carbaryl (62,5%). Na avalia~ao reali-
zada no 100 dia apos a aplica~ao, a eficiencia do chlorpyri fos sem e com
oleo manteve prox~ma a da avalia~ao anterior com 88,8 e 61,1%, respectiva-
mente. Os demais tratamentos mostraram uma eficiencia abaixo de 42%. A mi~
tura de oleo de soja nao aumentou a eficiencia dos inseticidas avaliados.
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