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RESUMO 

 
Com o objetivo observar o efeito de defensivos no controle da lagarta-do-

cartucho Spodoptera frugiperda, Smith, 1918 (Lepidóptera: Noctuidae), foi realizado 
este experimento, na Fazenda Experimental do PRDTA Centro Leste, APTA, 
município de Ribeirão Preto, SP. O cultivar utilizado foi AL Bandeirante, plantado em 
05/10/2010, espaçamento de 0,9 m e densidade de 60.000 plantas/ha. O 
experimento foi em blocos ao acaso, com 06 tratamentos e 4 repetições, sendo cada 
parcela constituída de uma área útil de 20 m2, conduzido no período de 25/10 a 
18/11/2010.  Foram testados os seguintes tratamentos: 1 – Testemunha; 2 –
AZAMAX a 200 ml p.c./ha; 3 – AZAMAX a 300 ml p.c./ha; 4 – AZAMAX a 400 ml 
p.c./ha; 5 – AZAMAX a 500 ml p.c./ha e 6- Match CE a 300 ml p.c./ha.  As 
aplicações foram realizadas em 25/10/10 (todos os tratamentos) e 04/11/2010 
(tratamento 2 ao 5), utilizando-se um pulverizador costal ar comprimido,  bico XR4, 
Pressão 2 Bar, (volume de calda de  200 L/ha). Para as avaliações foram 
examinadas 15 plantas por parcela (60 plantas/tratamento) aos 7 e 14 dias após a 
última aplicação (tratamentos 2 ao 5) e 17 e 24 dias (tratamento 6), observando-se o 
número de plantas atacadas nas amostras e calculando-se a eficiência (%Abbott).  
O Azamax aplicado 02 vezes com intervalo de 10 dias, apresentou bom controle 
para a lagarta-do-cartucho, em todas as dosagens observadas, mas comparado ao 
padrão utilizado Match EC 300 ml/ha, aplicado apenas 1 vez, o AZAMAX a partir da 
dose 300 ml/ha apresentou maior efeito residual, podendo ser recomendado para o 
controle da praga.  Nenhum dos produtos testados, nas doses utilizadas apresentou 
fitotoxicidade à cultura do milho, no presente experimento. 
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