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A ocorrência de fungos entomopatogênicos, em condições naturais, tanto enzoótica como
epizooticamente, têm sido importante na redução das populações de pragas em
agroecossistemas. O objetivo deste trabalho foi determinar a concentração eficiente de
inóculo dos fungos M. anisopliae (Isolado E9/ESALQ) e B. bassiana (Isolado 969
ESALQ) sobre ninfas de A. woglumi. Para obtenção dos insetos, mudas de Citrus limonia
foram infestadas com A. woglumi e desinfestadas após 24 horas. As folhas foram
observadas periodicamente até as ninfas atingirem o segundo estádio. Em seguida, as
folhas foram destacadas das plantas, deixando-se 20 ninfas por folha, que foram
acondicionadas individualmente em placas de Petri contendo papel filtro esterilizado. A
inoculação dos patógenos foi feita com auxílio de um aerógrafo, adicionando-se 2 ml da
suspensão de conídios nas diferentes concentrações em cada placa. Para M. anisopliae.
Foram usadas as concentrações 1,10x105; 1,10x106 ; 1,10x107 e 1,10x108 já para B.
bassiana . 1,2x104; 1,2x106; 1,2x107; 1,2x108. As placas foram cobertas com filme plástico
perfurado e incubadas em BOD (27±1ºC e 60,1±2% e fotoperíodo de 12 horas). Para
cada isolado, foi adotado o delineamento inteiramente casualizado com cinco tratamentos
(concentrações) e cinco repetições, cada repetição com 20 ninfas por placa. Os
percentuais de mortalidade foram transformados em arcseno[{(x+0,5)/100}0,5], submetidos
à ANOVA e Tukey (p<0,05). A análise de Probit foi realizada utilizando o programa PoloPC para os cálculos de CL50 e TL50. Para M. anisopliae. a mortalidade de ninfa variou de
28,9 a 66,9% nas concentrações de 0 (controle água destilada) e 1,10x107, não havendo
diferença significativa entre as concentrações (p=0,0601). Já para B. bassiana. a
mortalidade de ninfa variou de 18,4 a 61,4% do controle (água destilada) para a
concentração de 1,2x108, não havendo diferença significativa entre as concentrações
(p=0,0681). A CL50 foi de 0,55x108 e 8,7x107 conidios/mL para M. anisopliae, e B.
bassiana., respectivamente. Os menores TL50) foram obtidos nas duas maiores
concentrações para M. anisopliae. (8,49 e 8,97 dias, respectivamente) e na maior
concentração para B. bassiana (8,16 dias).

