
Spodoptera frugiperda Lagarta-do-cartucho-do-milho

Nota: Alguns pesticidas podem estar disponíveis para o controle dessa praga. Verifique com o Ministério da Agricultura do seu país para saber quais são os pesticidas registrados e as restrições locais para a
sua utilização.

CRIADO/ATUALIZADO:
PRODUZIDO POR: Plantwise

Adulto S. frugiperda (CIMMYT)

Lagarta-do-cartucho do milho
se alimentando de espigas
(Phil Sloderbeck, Kansas State
University, Bugwood.org)

Massa de ovo de S. frugiperda
(Ronald Smith, Auburn
University, Bugwood.org)

Use sementes de boa qualidade
Use variedades resistentes (aumento
da resistência da folha) se disponível
Cavar uma vala profunda ao redor do
campo de milho e preenchê-la com
água
Lavrar o solo profundamente para
expor larvas e pupas na superfície
superior do solo
Semeie cedo para evitar o pico de
imigração de adultos
Fertilização equilibrada
Corte as ervas daninhas que cercam
o campo porque fornecem abrigo e
comida à praga
Conserve abrigos para insectos
benéficos, como parasitóides e
besouros moídos
Remover e destruir todos os resíduos
de colheita

Monitorar a presença da praga ou sintomas na fase de plantio
Insecto:
O adulto é uma traça castanho-cinzenta
Massas de ovos creme ou cinza cobertas de seda em folhas
As larvas são de cor verde-claro a castanho escuro com listras
longitudinais e uma cabeça escura com uma marcação em forma de Y
pálida de cabeça para baixo na frente
As larvas alimentam-se dos tecidos do caule, das folhas (painel da
janela) em espirais. As larvas podem cortar a base das mudas,
semelhante às minhocas, e em casos graves eles atacam as espigas
Monitore a parte de baixo e as partes inferiores das folhas para larvas
Use armadilhas de feromonas para determinar as primeiras migrações
na cultura e para avaliar os níveis da população da traça. Configure a
armadilha um mês antes do plantio (um/300 m na periferia do campo) a
uma altura de 1-1,5 m e altere a isca a cada 4 semanas. Verifique duas
vezes por semana e anote a data e o número de adultos em cada
armadilha
Monitorar danos em 10 plantas consecutivas em 10 locais selecionados
aleatoriamente. Tomar medidas de controle se 5% das mudas forem
cortadas ou 20% das plantas pequenas (primeiros 30 dias) estão
infestadas com larvas

Em campos de pequena escala, colher e
destruir as massas de ovos e larvas
Coloque 10-20 armadilhas leves por hectare
15 dias após a sementeira para controlar
adultos
Coloque armadilhas de feromonas para
controlar os adultos no início da imigração
Libertação em massa do parasitóide
Trichogramma (2000 vespas/ha) por 3-4
semanas (quando a praga está na fase do
ovo em seu ciclo de vida)
Pulverize com produtos baseando-se nas
necessidades das novas lagartas antes de
entrar em espirais
Prepare uma mistura de água com açúcar e
spray para atrair formigas e vespas que
eliminam as larvas
Coloque um punhado de areia (misturado
com lima ou cinza), serradura ou solo na
parte superior das plantas atacadas para
matar as maiores lagartas
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