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INTRODUÇÃO

As armadilhas de fêmeas virgens da broca-da-cana, Diatraea
saccharalis, foram desenvolvidas no passado como uma possibilidade de
instrumento de monitoramento da praga em canaviais. Entretanto, somente
com o trabalho de De Conti (2012), desenvolvido na ESALQ/USP, em
Piracicaba, SP, é que essa técnica foi possível ser consolidada, pois o autor
estudou a relação das coletas de machos com as infestações sucessivas e o
raio de ação de cada armadilha.
A Bug agentes biológicos S/A, de Piracicaba, SP, que desenvolveu, em
2009, a armadilha que é usada na atualidade e que definiu as regras de uso
em canaviais. Em 2014, o Centro Universitário Moura Lacerda, de Ribeirão
Preto, SP, criou as regras da previsão de ocorrência da praga e de tomada de
decisão de controle com as diferentes táticas disponíveis, sob coordenação
do Prof. Dr. Alexandre de Sene Pinto.
Hoje, o monitoramento da broca-da-cana, que era feito com
levantamentos de lagartas no interior de colmos (pontos fixos por hectare
ou pelo sistema hora-homem) ou fora deles (sistema broca-fora), tem sido
substituído rapidamente pelo sistema que envolve armadilhas de captura de
machos.
Infelizmente, não existe ainda um feromônio sexual sintético para
D. saccharalis, mas é questão de tempo. O que se usa são armadilhas com
fêmeas virgens, que liberam esse feromônio sexual para atração de machos.
Na atualidade tem-se desenvolvido as estratégias de instalação das
armadilhas em canavial, raio de ação de cada armadilha, capacidade de captura de machos, nível de controle (ação) e definição de táticas de controle
baseada em previsão de ocorrência da praga.
Muita pesquisa ainda é necessária, mas com o conhecimento gerado é
possível substituir os levantamentos tradicionais de lagartas pelo monitoramento de machos com armadilhas de fêmeas virgens.
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BIOECOLOGIA DA
BROCA-DA-CANA,
Diatraea SPP.

A broca-da-cana é um lepidóptero de hábitos noturnos. As fêmeas
colocam seus ovos nas folhas verdes, tanto na face superior como inferior
do limbo foliar e, ocasionalmente, na bainha. Há uma suspeita de que em
períodos mais secos, os ovos sejam colocados na base do colmo, pois provavelmente as mariposas encontrem aí maior umidade. Os ovos morrem em
baixas umidades. A duração dessa fase é bastante variável, em função, principalmente, da temperatura, sendo nas condições brasileiras, de uma a três
semanas (Tabelas 1 e 2).
Quando as lagartas nascem (eclodem), inicialmente ficam bastante
expostas, raspando as folhas, as bainhas e a casca dos entrenós próxima
aos nós para se alimentarem. Essa fase de exposição dura cerca de uma a
duas semanas e a lagarta chega até o 2º ínstar, quando penetra o colmo pela
região do nó (região mais macia). Quando bem desenvolvida, a lagarta mede
cerca de 25 mm. Geralmente ocorrem quatro trocas de peles, passando por 5
ínstares, mas em temperaturas mais baixas podem trocar a pele cinco vezes,
passando por 6 ínstares e alongando mais ainda o desenvolvimento (Tabela
3). Essa fase dura em média 70 dias (23 a 86 dias) (Tabelas 1 e 2).

Tabela 1. Duração média (dias) de diferentes fases de Diatraea saccharalis em diferentes
temperaturas e respectivas temperatura base (Tb) e constante térmica (K) (UR 75±10%; fotofase 14 h) (MELO; PARRA, 1988).
Fase
Ovo
Lagarta
Pupa (macho)
Pupa (fêmea)
Ovo-adulto

20
10,6
45,4
13,3
14,0
85,76

Temperatura (ºC)
22
25
30
7,2
6,0
4,9
29,8
27,8
24,8
11,11
7,9
6,7
11.1
8,1
6,9
59,31
50,67
44,20

32
4,3
22,9
7,1
7,4
-

Tb (ºC)

K (GD)

11,2
7,3
10,6
10,6
9,4

67,5
516,9
126,1
126,1
882,5
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Tabela 2. Duração média (dias) de diferentes fases de Diatraea saccharalis em diferentes
temperaturas e respectivas temperatura base (Tb) e limiar térmico superior de desenvolvimento (Tmax) (UR 70±5%; fotofase 14 h) (GEREMIAS, 2013).
Fase
Ovo
Lagarta
Pupa
Ovo-adulto

18
24,0
86,4
23,8
134,2

Temperatura (ºC)
25
28
34
6,5
6,1
4,6
27,2
24,5
37,5
10,2
8,9
43,9
39,5
-

36
5,3
-

Tb (ºC)

Tmax (ºC)

14
13
12
-

37,0
35,4
33,0
-

Tabela 3. Duração média (dias) de diferentes ínstares de Diatraea saccharalis em diferentes
temperaturas (UR 75±10%; fotofase 14 h) (MELO; PARRA, 1988).

Ínstar
1
2
3
4
5
6
% com 6º ínstar

20
11,21
6,38
5,41
8,00
9,66
9,91
100

22
6,50
3,68
4,75
4,26
4,72
6,44
100

Temperatura (ºC)
25
5,76
3,07
3,58
4,36
4,57
4,00
8

30
3,88
3,75
4,10
2,76
2,69
5,36
20

32
6,10
4,00
3,00
4,60
5,28
1,00
16

A lagarta, após a entrada no colmo, caminha em direção ao palmito, formando galerias longitudinais e algumas circulares. No final da fase,
a lagarta abre um orifício na casca, fechando-o parcialmente com fios de
seda e restos de sua alimentação e, assim protegida, passa à fase de pupa. A
duração da fase de pupa é de cerca de dez dias (7 a 24 dias), quando emerge
o adulto.
O adulto é de coloração amarelo-palha com manchas escuras nas asas
anteriores, lembrando dois “Vs” invertidos quando fechadas. As asas posteriores são brancas. Há diferenças entre sexos, sendo a fêmea normalmente
maior, apresentando abdome volumoso, com asas de coloração menos pigmentada do que as do macho (Figura 1). Este apresenta como característica
principal a presença de uma concentração de cerdas no último par de pernas,
ausentes nas fêmeas. O período de vida do adulto é de 8 a 16 dias, sendo as
8

fêmeas mais longevas que os machos. A fêmea deposita, em média, 780 ovos
(PARRA; MIHSFELDT, 1992) (Tabela 4). Os machos emergem no campo antes
das fêmeas (2 a 5 dias) e as fêmeas, ao emergirem, não começam a colocar
ovos. As fêmeas levam de um a dois dias para começar a ovipositar, período
que se estende por 3 a 7 dias (Tabela 4).
É importante esclarecer que, apesar das informações de biologia apresentadas em diferentes temperaturas em laboratório, no interior do canavial
o microclima é bastante diferente do clima exterior. As plantas e o solo, em
geral, diminuem a temperatura e aumentam a umidade do ambiente no
interior da plantação e os insetos conseguem localizar essas regiões mais

Figura 1. Fêmea (à esquerda) e macho (à direita), mostrando diferença de tamanho de corpo
de abdome.
Tabela 4. Longevidade de adultos, período de pré-oviposição e de pós-oviposição, número
de ovos por fêmea de Diatraea saccharalis, mantida em dieta artificial em diferentes temperaturas (UR 75 ± 10 %; fotofase 14 h) (MELO; PARRA, 1988).
Temp. (ºC)

Sexo

Longevidade
(dias)

Período de
pré-oviposição
(dias)

M
13,30
2,10
F
16,60
M
10,30
22
2,00
F
10,04
M
8,60
25
2,16
F
8,70
M
7,69
30
2,00
F
9,00
Na temperatura de 32ºC não houve formação de casais.
M = macho; F = fêmea. Temp. = temperatura.
20

Período de
oviposição
(dias)

Ovos por fêmea

7,30

607,80

5,63

527,70

4,58

406,00

3,50

283,10
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favoráveis ao próprio desenvolvimento. Além disso, apesar de 32ºC não ter
sido uma temperatura favorável ao desenvolvimento da broca-da-cana,
esses insetos conseguem suportar situações desfavoráveis por certo tempo,
sem morrer, mesmo fora do ambiente modificado no interior do canavial.
A broca-da-cana mostra entre 4 a 5 gerações por ano, sendo as dos
meses mais quentes e úmidos geralmente as maiores. No estado de São
Paulo, Walder (1976) observou que D. saccharalis apresentou quatro gerações ao longo do ano, sendo a primeira nos meses de outubro e novembro,
a segunda nos meses de dezembro e janeiro, a terceira em fevereiro e março
e a quarta em abril e maio. Walder (1976) também observou que uma parte
das lagartas de última geração (abril-maio) permaneceram dormentes, em
canaviais do Estado de São Paulo. Na atualidade, não se tem observado essa
“dormência” das lagartas e, com isso, cinco gerações estão ocorrendo, com
essa adicional entre junho e agosto.
De acordo com Lopes (1988), as primeiras ocorrências de ovos de D.
saccharalis em cana-de-açúcar, ocorrem dos 38 aos 42 dias após o aparecimento das primeiras folhas no solo. Macedo e Macedo (2004), na região
Centro-Oeste do Brasil, comentam que as infestações são constantes durante
o ano todo, com ligeira queda no inverno e aumento nos períodos quentes
e úmidos. A redução da ocorrência de D. saccharalis nos meses mais frios
do ano é relatada para o estado de São Paulo, independente se for plantada
cana de ano ou cana de ano e meio (MACEDO; MACEDO, 2004).
Botelho, Magrini e Silveira-Neto (1993), em levantamento realizado
com armadilhas contendo fêmeas virgens durante 14 anos em Araras, SP,
relataram dois picos de ocorrência de adultos, nos meses de setembro e
fevereiro, assim como observaram a menor ocorrência no mês de junho,
coincidentes com baixas temperaturas e o início do inverno.
De Conti (2012) observou que os machos adultos foram capturados
em maiores quantidades cerca de 21 dias antes dos picos populacionais de
lagartas e pupas (Figura 2). Pode-se verificar na flutuação da broca-da-cana
que em meses mais frios e secos, a presença de lagartas grandes ocorre depois
de 30 dias da coleta de machos em armadilhas (Figura 2). Essas informações
são bastante importantes para a previsão de ocorrência da broca-da-cana
com o uso de armadilhas de fêmeas virgens. O autor ainda verificou que
houve captura de machos em armadilhas apenas com temperaturas médias
superiores a 24ºC.
10

Figura 2. Dinâmica populacional e previsão de ocorrência de Diatraea saccharalis em canade-açúcar no município de Rio Brilhante, MS (2002 e 2003), com base em exigências térmicas
(DE CONTI, 2012).

As informações até aqui fornecidas darão suporte para as considerações seguintes sobre o uso de armadilhas para o monitoramento da
broca-da-cana e previsão de ocorrência de ovos e lagartas pequenas e
grandes no canavial, para tomadas de decisão de táticas de controle.
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FATORES DE RISCO
DE OCORRÊNCIA DA
BROCA-DA-CANA

A broca-da-cana é favorecida por diversos ambientes e práticas. Os
climas mais quentes e úmidos são ideais para o desenvolvimento da broca.
Por isso, os meses de primavera e verão são os que mais favorecem essa
praga. Mas isso não significa que no outono ou inverno a broca-da-cana não
precise ser monitorada e até controlada. A não ação nesse período certamente implicará em maiores infestações nos meses favoráveis, dificultando
a diminuição dos danos dessa praga.
Nesse pensamento, as áreas irrigadas também favorecem a broca-dacana, que cria ambientes mais úmidos e mais amenos, além de plantas mais
tenras.
As partes das plantas mais tenras e as variedades com menos fibras e
mais açúcar também são preferidas e atrativas. Dessa maneira, a cana-planta
é mais atacada no início do desenvolvimento do que a cana-soca. E as variedades mais ricas em sacarose e com menores teores de fibra em geral sofrem
mais com a broca-da-cana. Mais ou menos nessa linha de raciocínio, as áreas
com aplicação de vinhaça também são preferidas pela broca, pois as plantas
são mais tenras, mas bem nutridas e parece que a vinhaça atrai a broca.
A cana-planta, por ter o solo bastante revolvido no preparo para o
plantio, também sofre mais com a praga por não ter a presença de formigas
predadoras, que tiveram seus ninhos destruídos. Esses predadores mantêm
a praga em baixas populações. Todo o prejuízo que a praga causa vem da
baixa quantidade que escapa da ação de predadores, que chega a ser de
0,5% apenas. Quanto menos predadores na área, maior é essa porcentagem
e maiores os prejuízos. O uso de inseticidas que diminuem as populações de
formigas também aumenta a ocorrência da broca-da-cana.
As áreas com histórico de índice de intensidade de infestação acima
de 3% e com mais do que 5 semanas com armadilhas capturando mais de 20
machos completam o quadro dos principais fatores de risco para a broca-dacana (Tabela 5).
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Tabela 5. Fatores de risco de ocorrência da broca-da-cana, Diatraea saccharalis, em canade-açúcar e classificação de risco (notas), para preparo de mapas de risco.
Fatores
Histórico de infestação (I.I.I ≥ 3%)
Área de vinhaça
Variedade suscetível
Cana-planta
Mais do que 5 semanas capturando mais do que 20 machos por armadilha
Área com irrigação

Pontos
2
2
2
2
1
1

Risco
MUITO BAIXO
BAIXO
MÉDIO
ALTO
MUITO ALTO

Notas
0
1
2-3
4-6
7-10

Vale mencionar que canaviais próximos às áreas de preservação
permanente e matas ou bosques costumam ser mais infestados pela brocada-cana. Nesses locais, há a proliferação de muitas gramíneas, que podem
ser hospedeiras ou servirem como refúgios para Diatraea. Por esse motivo,
as falhas no manejo de plantas invasoras nas bordaduras de canaviais podem
aumentar a infestação da broca-da-cana.
O canavial que espera a colheita e a cana-bisada são também multiplicadores da broca-da-cana. Nessas áreas, a cada dois meses ocorre
autoinfestação do canavial (nos internódios superiores) e dispersão de mariposas para canaviais vizinhos, especialmente para aqueles mais novos. Por
isso a recomendação da manutenção do controle da broca-da-cana em
bordaduras de canaviais que esperam a colheita (incluindo bisados), que
necessariamente tem que ser com parasitoides (Trichogramma galloi ou
Cotesia flavipes).
Os fatores de risco expostos são uma sugestão. Os níveis de riscos
podem ter as notas alteradas de acordo com a necessidade do agricultor
ou Usina e os fatores podem ser incluídos ou excluídos. O histórico pode ter
valor de índice de intensidade de infestação alterado, assim como o número
de semanas de coletas e de adultos coletados por armadilhas. As variedades
suscetíveis têm que ser escolhidas dentro da realidade da região e não devem
ultrapassar cinco.
14

4

MONITORAMENTO DA
BROCA-DA-CANA

A armadilha de fêmeas virgens é do tipo delta, internamente revestida
com cola especial muito aderente, e que confina uma gaiola contendo de 2
a 4 pupas de fêmeas de D. saccharalis de diferentes idades (Figuras 3 e 4).
O uso de várias pupas com idades distintas é para garantir a liberação de
feromônio sexual da fêmea por cerca de uma semana, pois dependendo das
condições ambientais e da predação local, algumas morrem ou as fêmeas
morrem cedo.

Figura 3. Kit para a confecção de uma gaiola tradicional. Da esquerda para a direita, tecido do
tipo tule ou voil, pupas de fêmeas, bob e tira metálica revestida com plástico.

Figura 4. Gaiola contendo pupas de fêmeas para ser confinada dentro da armadilha de monitoramento da broca-da-cana em canavial.
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É muito importante a presença somente de pupas fêmeas no interior
da gaiola, pois se machos emergirem nesse ambiente, eles copulam com as
fêmeas e as mesmas param de produzir feromônio sexual.
As armadilhas são instaladas na bordadura ou até 2 metros dentro do
talhão e, geralmente, nos cruzamentos de carreadores (determinar o melhor
ponto de acordo com o mapa da área) (Figura 5). Se possível, deve-se adotar
pontos fixos (georreferenciados) para a instalação das armadilhas, pois isso
facilita a retirada das armadilhas ou a substituição das pupas por outras
pessoas ou mesmo equipes envolvidas no monitoramento de pragas.
As armadilhas devem ser presas entre as folhas de cana-de-açúcar, que
as protegem de insolação, mas não devem ficar muito fechadas por entre a
folhagem, para permitir que o vento disperse o feromônio (Figura 6).
A área de ação de uma armadilha de fêmeas virgens de 12,5 ha e o
raio de ação de 20 m (DE CONTI, 2012), mas na prática se usa uma armadilha a cada 50 ha. Esse aumento da área não compromete a eficácia do
método, por que a broca-da-cana entra no canavial pelas margens das áreas
e as armadilhas são usadas para localizar essas entradas.

Figura 5. Um exemplo de distribuição de armadilhas de fêmeas virgens de Diatraea saccharalis
em um lote, bloco ou fazenda com vários talhões de cana-de-açúcar.
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Figura 6. Armadilha presa às folhas das plantas em canavial.

Figura 7. Machos de Diatraea saccharalis
capturados na armadilha de fêmeas virgens
para posterior contagem.

Tentar distribuir mais armadilhas nas bordaduras do lote, bloco ou
fazenda e menos no interior. Se inicialmente não for possível utilizar uma
armadilha a cada 50 ha, ao usar menos tentar distribuir bem os locais de
monitoramento (Figura 5).
As armadilhas devem ser usadas em área total para se criar o histórico de infestações. Com esse histórico, pode-se até conhecer os locais de
entrada da praga nas fazendas e, quem sabe um dia, controlar com mais frequência somente nesses locais.
As armadilhas devem ser instaladas semanalmente e as avaliações do
número de machos capturados por armadilha (Figura 7) devem ser semanais.
Quando o nível de controle é atingido, uma tática de controle deve ser adotada. Após o controle, uma nova armadilha deverá somente ser instalada
somente quando o período residual da tática de controle adotada for superado (ver no capítulo seguinte).
O nível de controle (NC) é de 10 machos capturados por semana
por armadilha. Esse nível é suficiente para se ter cerca de 0,5% de índice
de intensidade de infestação na colheita, se nada for feito para o controle
dessa infestação. A cada semana desse nível, soma-se 0,5% na infestação
17

final em área sem controle. Essa consideração só foi possível graças ao trabalho de Pinto (1999), que determinou que, em geral, cada 100.000 ovos de
D. saccharalis por hectare por semana pode causar 1% de índice de intensidade de infestação final.
O início do “armadilhamento” deve ser aos 45 a 90 dias após plantio ou
corte da cana. O que determina esse início é o rigor que se quer dar ao controle. Instalando aos 45 dias, pode-se adotar táticas de controle em tempo
suficiente para se evitar o surgimento do “coração morto”. Iniciando aos 60
dias (ou até 90 dias), pretende-se apenas evitar o “broqueamento” causado
por lagartas em colmos.
Dois funcionários são suficientes para monitorar 20.000 a 26.000 hectares por semana.
A decisão de controle da broca-da-cana em blocos, lotes ou fazendas,
que contêm muitas armadilhas instaladas, é feita quando pelo menos 30%
das armadilhas capturar mais de 10 machos em cada uma em uma semana
(Figura 8) No exemplo da Figura 8, 50% das armadilhas apresentaram, na
semana, coleta de mais de 10 machos por armadilha, indicando controle em
área total. Para essa decisão, não calcular a média de machos capturados
em todas as armadilhas, mas sim a porcentagem de armadilhas com 10 ou
mais machos.

Figura 8. Exemplo de monitoramento de armadilhas de fêmeas virgens de Diatraea saccharalis
em um lote, bloco ou fazenda contendo vários talhões de cana-de-açúcar.
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5

TOMADA DE DECISÃO
DE CONTROLE DA
BROCA-DA-CANA

Após a constatação de 10 ou mais machos capturados por armadilha
por semana (NC), deve-se aplicar alguma tática de controle depois de um
certo tempo e esse “time” é um dos segredos do sucesso no manejo da
praga. Para cada produto, um “time”, que são listados a seguir (dias após a
captura de 10 ou mais machos por armadilha por semana):
Estratégias de controle
Parasitoide de ovos Trichogramma galloi (primeira liberação)
Inseticidas fisiológicos
Inseticidas de residual longo
Bactéria Bacillus thuringiensis
Fungo Beauveria bassiana
Parasitoide larval Cotesia flavipes

Dias após NC
5-10
10-15
0-15
10-15
10-15
21-301

Para o controle da broca-da-cana hoje são utilizados inseticidas fisiológicos ou diamidas (principais) e os biológicos Trichogramma galloi e Cotesia
flavipes (principais). Cada produto aplicado tem um período residual, não
necessitando ser colocadas armadilhas de fêmeas virgens para monitorar a
praga nesse período (Tabelas 6 e 7).
Os inseticidas de residual mais longo, como clorantraniliprole,
clorantraniliprole + lambda-cialotrina, flubendiamida e metoxifenozida +
espinetoram, podem ser pulverizados logo após a constatação do nível de
controle da broca até 15 dias após, quando as lagartas entram no colmo e os
inseticidas não têm mais ação. A única exceção é clorantraniliprole aplicado
no sulco de plantio, que na dose que é utilizado transloca pela planta e age
na parte aérea por muito tempo.
1

Na primavera-verão, a liberação de C. flavipes deve ser feita 21 dias após a captura de
machos em armadilhas, mas no outono/inverno a liberação deve ser após 30 dias.
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Tabela 6. Períodos residuais de diferentes produtos químicos utilizados no controle da brocada-cana, Diatraea saccharalis, em cana-de-açúcar.
Produtos

Número de aplicações

Residual (dias)

Clorantraniliprole (inseticida químico, diamida
aplicado no sulco ou em pulverização foliar)

Uma no sulco de plantio

120-150

Uma pulverização

40-60

Uma pulverização

40-60

Uma pulverização

40-50

Uma pulverização

15-25

Flubendiamida (inseticida químico, diamida) ou
clorantraniliprole + lambdacialotrina (químico,
diamida + piretroide)
Metoxifenozida + espinetoram (inseticida
químico, diacilhidrazina + espinosina)
Triflumurom e demais de residual curto
(inseticida químico, benzoilureia ou
diacilhidrazinas)

Tabela 7. Períodos residuais de diferentes produtos biológicos utilizados no controle da
broca-da-cana, Diatraea saccharalis, em cana-de-açúcar.
Produtos
Trichogramma galloi
(biológico, parasitoide de
ovos)
Cotesia flavipes
(biológico, parasitoide larval)
Beauveria bassiana
(biológico, fungo)

Número de aplicações
Três liberações em três
semanas seguidas (50.000
vespinhas ha-1 ou 2,5 mL de
pupas ha-1)
Uma liberação (6.000 a
18.000 vespinhas ha-1)
Uma aplicação

Residual (dias)
45 (períodos muito secos ou
quentes) a 60 da primeira
liberação
45
15

Os inseticidas de residual curto, como os fisiológicos triflumurom,
clorfluazurom, diflubenzurom, lufenurom, novalurom e tebufenozida, não
devem ser aplicados logo após a constatação do nível de controle, para não
ter o residual diminuído. Por isso a recomendação de se esperar um pouco
mais de uma semana para ser aplicado.
O parasitoide de ovos Trichogramma galloi tem que ser liberado
somente quando existirem ovos, que se dá entre 5 e 10 dias depois de atingido
o nível de controle. Lembrando que as fêmeas surgem depois dos machos e
ainda demoram cerca de dois dias para começarem a ovipositar. As liberações sequenciais do parasitoide garantem melhor cobertura do período de
presença de ovos da praga na cultura. Em períodos muito quentes ou muito
20

secos, o residual das três liberações cai para 45 dias da primeira liberação,
que normalmente é de 60 dias.
O parasitoide larval Cotesia flavipes só pode ser liberado quando
existirem lagartas maiores do que 1,5 cm de comprimento e isso acontece
quando de passarem 21 dias da constatação do nível de controle da praga na
primavera-verão ou 30 dias, no outono-inverno. A quantidade a ser liberada
precisa ser conhecida ainda, mas hoje se usa 9.000 vespinhas para capturas
entre 10-20 machos por armadilha, 6.000 para 20-30 e 12.000 vespinhas por
hectare quando se capturam mais do que 30 machos por semana em duas
semanas consecutivas.
A dose de 9.000 vespinhas por hectare para infestações mais baixas
e de 6.000 para as mais altas tem sentido quando se conhece a bioecologia
de C. flavipes. Esse parasitoide parasita melhor a broca em baixa infestação
quando uma dose maior é liberada. Depois, 6.000 vespinhas são eficazes
para a maioria das infestações da praga.
Os períodos residuais de inseticidas e de biológicos são variáveis, especialmente em função do clima, e por isso podem ser alterados de acordo com
as necessidades de cada agricultor ou Usina.
O fungo Beauveria bassiana é uma opção muito interessante para o
controle da broca-da-cana, especialmente em altas infestações. Talvez, em
capturas maiores do que 50 machos por armadilha por semana, o fungo deva
ser um agente de controle a ser priorizado. A bactéria Bacillus thuringiensis
de algumas variedades e cepas podem ser utilizadas também seguindo as
recomendações de B. bassiana.
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