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DOSE RECOMENDADA OUTRAS INFORMAÇÕES 

Quando utilizar a própria lagarta infectada 
20 gramas ou 70 lagartas (com mais de 2,5 
cm), mortas pelo vírus, por hectare. 

Quando utilizar produto formulado 
in dus trialmen te 
Utilizar a dose recomendada pelo fabricante: 
desmanchar bem o produto em um 
recipiente pequeno, para depois juntar à 
água do pulverizador. 
MODO DE APLICAÇÃO 

Para pulverizadores terrestres (costais, de 
barra e atomizadores) utilizar 80 a 200 litros 
de água por hectare. Para aplicações aéreas 
utilizar, no mínimo, 15 litros de água por 
hectare. 

1. O que é Baculovirus anticarsia? 
É um vírus que existe na natureza e que ataca 
a lagarta-da-soja, causando-lhe doença e 
morte. 

2. Como atua? 
A lagarta se infecta quando come folhas 
contaminadas. Continuam comendo as folhas 
por mais três ou quatro dias. Aseguir param de 
comer, tornam-se pálidas (amarelo- 
esbranquiçado), com o corpo mole, dobrando- 
se sem se romper. Morrem penduradas pelas 
patas abdominais, sete a oito dias apos se 
contaminarem. 
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3. Onde conseguir o baculovirus? 
Na própria lavoura 
No comércio, na forma de pó. 

4.Quando coletar e como armazenar? 
As lagartas mortas devem 
ser logo coletadas e 
armazenadas em frizer. 
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5. Utilização de lagartas mortas por 
baculovirus 
Quando se utilizam lagartas mortas pelo vírus 
elas devem ser descongeladas, esmagadas 
em um copo com água (com auxílio de um 
bastão de madeira) e coadas em um pano ou 
peneira fina para não entupir os bicos do 
pulverizador. 



Agricultor (a) 

A soja é uma das principais 
culturas do nosso estado. 
É comum a ocorrência de 
lagartas, na maioria das vezes 
necessitando medidas de 
controle. 

O uso do baculovírus no 
controle da lagarta-da-soja, já 
é bastante utilizado e com- 
provadamente eficiente. 
Requer que se tenha alguns 
cuidados, especialmente 
quanto ao momento da 
aplicação. 

Usando o baculovírus, você 
tem várias vantagens: não 
corre o risco de se intoxicar, o 
meio ambiente é preservado, 
o custo é baixo e o produto é 
fácil de aplicar. 

Para isso. é necessário um 
bom acompanhamento da 
população de lagartas na 
lavoura. 

FIQUE DE OLHO NASUALAVOURA 

Devem ser feitas amostragens na lavoura, com 
pano-de-batida, no mínimo, uma vez por 
semana. 

MOMENTO DA APLICAÇÃO 
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L Em lavouras com plantas com i 
50 cm de altura 
Antes da floração da soja 
20 lagartas, sendo, no máximo, 5 grandes 
(mais de 1,5 cm), em média, por batida de 
pano e até 30% de desfolhamento das 
plantas. 
Após a floração da soja 
20 lagartas, sendo, no máximo, 5 grandes 
(mais de 1,5 cm), em média, por batida de 
pano e até 15% de desfolhamento das 
plantas. 

L Em lavouras com plantas com jna/s de 50 
cm de altura. 
Antes da floração da soja 
40 lagartas, sendo, no máximo, 10 grandes 
(mais de 1,5 cm), em média, por batida de 
pano e até 30% de desfolhamento das 
plantas. 
Após a floração da soja - 

40 lagartas, sendo no máximo 10 grandes 
(mais de 1,5 cm) na média, por batida de 
pano e até 15% de desfolhamento das 
plantas. 
*lnforme-se melhor com a Assistência Técnica, do seu município. 
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Diferentes níveis de desfolhamento 

45% 5% 15% 35% 


