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O Baculovírus Spodoptera apresenta grande potencial de uso como agente de controle biológico da Spodoptera frugiperda.
Também, serve como alternativa ao uso de produtos químicos de amplo espectro. Os objetivos do trabalho foram verificar
a suscetibilidade de lagartas a diferentes isolados e concentrações de Baculovírus e analisar o DNA viral utilizando de
poliedros dos isolados. A partir de lagartas, obtidas no campo e com sintomas de morte causada por vírus, obteve-se
isolados que foram macerados, purificados e suas suspensões inoculadas em lagartas sadias. Utilizou-se quatro isolados
(14.2,20,21 e 22) e seis concentrações (l()3, 10", IOS, 106, 10' e 108 poliedros/ ml), 48 lagartas de seis dias de idade por
tratamento e análise estatística realizada em blocos inteiramente casualisados. Para esses isolados, procedeu-se a extração
do DNA viral por meio de adição de 'Na2C03 1M a uma suspensão de 1 ml de poliedros seguido de incubação a 37° C. Em
seguida, adicionou-se SDS (20 %) e proteinase k (5mg/rnl) sendo a amostra mantida a 37° C "overnight", O DNA dos
quatro isolados foram testados com os primers gerais através da reação de PCR. Para a corrida em gel de agarose 1,0 %,
a migração foi feita a 100V e as amostras foram preparadas adicionando-se 1/20 volume de tampão de amostra ao DNA
amplificado. Constatou-se que o isolado 22 matou significativamente em todas as concentrações e o isolado 14.2 apresen-
tou baixa mortalidade nas concentrações 1()3e 10", todos os isolados apresentaram alta mortalidade nas concentrações
igu>' ,u maior que 106• O isolado 21 elevou o periodo larval e consequentemente promoveu maior mortalidade de
laga .. ds, enquanto que as lagartas submetidas ao isolado 20 apresentaram período larval reduzido. O período pupal da S.
frugiperda foi maior quando utilizado o isolado 14.2. Quanto ao peso das pupas, o isolado 14.2 apresentou maior valor
quando empregadas as concentrações 1()3, 10" e IOS. A diversidade genética dos isolados caracterizada por PCR será
discutida. Órgão Finaciador: PRONEX I FINEP - Projeto: Biologia Molecular e Celular no Melhoramento do Milho
Tropical


