- 81 -

AVALIAÇÃO DE PRODUTOS NATURAIS NO CONTROLE DE PRAGAS DO MILHO ARMAZENA
DO EM PALHA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Arleu, R.J.1; Fanton, C.J.l; Martins, D. dos S.l; Fornazier, M.J.1
Santos, J.p.2
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As principais pragas do milho em palha sao o gorgulho
do
milho
(SitophiLus
zeamais)
e a traça dos cereais (Sitot2'oga
c ereal.el.La.) ,
Com
o objetivo de encontrar alternativas para o uso do malation, muito uti
lizado pelos pequenos produtores e de efici~ncia discutlvel no control;
das pragas do milho armazenado em palha, testaram-se, nos anos de 1988
e 1989, quatro produtos naturais, erva-canudo, capim-cidreira, mucuna-preta e eucallpto. Como testemunha, foram utili=ados o malation 21, a
deltametrina 0,2% em polvilhamento, e um tratamento sem proteção.
Os
produtos foram distribuldos entre camadas de ZOcm de espigas. dispostas
sucessivamente at~ completar uma altura pr~xima de 1.5m. em paióis
de
tábua de 1,5 x 1,5 x 2,Om. Os tratamentos foram dispostos em um delinea
mento em blocos ao acaso. com tr~s repetições. instaladas nos
municI
pios de Linhares, Cachoeiro dt'Itapemirim e Venda ~ova do
Imigrante.
respectivamente, Norte, Sul e regi~o Centro Sul St'rranado Estado. Ava
liou-se a evolução do grau de carunchamento e da perda dt'pt'so
de
grãos, a cada 60 dias por um perlodo de oito·meses dt'arma=enamento. As
infestações m~dias, observadas nos dois anos nos tratamentos com prod~
tos naturais, foram: cap ím-c dre r-a 06.2%). mucuna-preta OO.S,,'&).euca
lipto (32,3%) e erva-canudo
(25.2%), cujas m~dias
aprt'sentaram-s;
iguaitientre si e não dift'riram significativamente da
dt'ltametrina
0,2% (17,3%) que foi o tratamento que aprest'ntou maior prott'ção
de
grãos (Tukey, 5%). Entretanto, a e rva-canudo (Hyptes suaveol,ensO) .dent re
os produtos naturais, foi a que propiciou. nos dois anos const'cutivos.
as menores infestações e perdas. O malation 2.0% apresentou baixa prote
ção aos grãos (45,3%) enquanto o tratamento sem pror eçao (testemunha}t;
ve 59,2% de seus grãos carunchados.
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