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AVALIAÇÃO DE GRAMfNEAS FORRAGEIRAS PARA RESISrtNC1A
ÀS CI&~RRINHAS DAS PASTAGENS

José Raul Valério1 2
Wilson loJerner Kol l e r

As 9 ramf neas Al1dJwpogon gay/Xí.UL6, Panic.um max1.mum (Co1on ião), Pt1YÚc.um mcoú ..-r,wn
(K 187 B), Pa.nieumma.ximum cv. Trichoglume, BJt.A.ch.-úvúa. de.cumbe.nó cv , Australiana,
BJW.cJ.úaJUÁ. IW.ÚÚeJL6.i.6, BJulc.hi-cvúa humüLi..coi.a.,BMcJúaJúa. blÚzan.tha.,· Pl16pa-ewl'l
gu..e.noaJwm e Se.tcvúa. a.neep~ cv • Kazunqul a , foram es tabe l ec l das , sem repe t t çáo , em

parcelas medindo 20 x 30 m, compondo um ensaio de ávaliação agronômica. Nestas
parcelas tem-se monitorado os nfveis populacionais de cigarrinhas das pastagens.
O objetivo é caracterizar a preferência destes insetos com relação a cada uma

das gramfneas citadas, complementando assim as observações agrostolôgicas nor-
malmente feitas.

Considerando as reduzidas dimensões das parcelas, o parâmetro considerado de
mal or impo·rtância.neste estudo é o tlúmero·'·de nlnfas Ipor metro quadrado. Estas

formas sedentáriasdo..cicl0 biolõ~ico das cigarrinhas podem evidenciar tanto pre-
ferência pa:férnea quanto a ovlpos lçáo , como também a adequação da planta hospe-
dei ra no que tange ao desenvolvimento do inseto. No entanto, a título de compl e-
mentação; colhem-se também amostras de adultos (60 redadas pOi parcela). As a-

mostragens de nlnfas e adultos são feitas quinzenalmente e o períodc amostrado
compreende doze meses (juJho/81 a julho/82).

Cada uma das parcelas experimentais foi subdividida em 100 pontos de anos t re-
.gem (cada ponto medindo 2x 3 m). Dentro de cada ponto amostra-se uma área de um
metro quadrado para a contagem do número de ninfas. Para cada data de ôffiCstragem
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ro ano.
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I e para cada gramínea foram sorteados quatro diferentes pontos para efeito de le-
vantamento. Desta forma, neste primei ro ano de amos~ragem cobriu-se a área total
de cada parcela sem que houvesse contagem em pontos lanteriormente amost rados.Pa-

ra oprõximo ano (82/83) será obedecida a ordem do sorteio seguido neste primei-

Os dados da Tabela sao referentes as populações de ninfas e adultos nas di-
versas gramíneas.

--
T/\BELA 1. Altura média e níveis populacionais de ninfas e adultos das cigarri-

nhas das pastagens encontrados em parcelas de dez gramíneas forragei-
raso Levantamentos quinzenais referentes ao período de 07/1981 a 07/
1982

Gramíneas
Altura
média
(cm)

Ninfas
Total

no
período

2por m nos
picos popu-
lacionais*

Adultos
Total

no
período**

B. humicUc.oR..a. 22.3
23.8
32.5
37. 1

24:0
28.0

1417

1297
898
596
308

171
57

39

21

91.5
107.2

32.7

28.0

22.2
4.5
5.0
2.0

0.25

404
362

144
62

179
105
89
44
36

73

P. maJÚmum varo Trichoglume
Seta/r1..a. a..t'l.ce.p.6 cv. Kazungu 1a

B. decumbe~ cv. Australiana
AndJI.opogon gayanM "cv, Planaltina
P. max..imuin ( Co1on ião)

P. ma.ximum (K 187 B)

B. bJÚzan:th.a 20.1

* Média de quatro pontos por parcela

** 60 redadas/data de amostragem
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Como pode ser observado, os maiores nr\l~i$ popuhac lona.ls foram encontrados na

w~ ."

G. Jw.ÚÚe.n6M e B.humÚU.c.ofu~ 'O; que lndl ca estas qramfneas como preferidas

quando comparadas com as demals, No entanto, gramíneas como P. mau.mUn1 (Coloni-I

ão), P. rnaximum (K 187 si, P. guenoo •..'l.uirl e B,;bll.i"zaJltha., foram as que apresenta-

ram menores n Ive l s popul ac l one l s , portanto consideradas corno não preferidas. As

demais gramfneas,_ inclu'indo B. deQumbrJtó cv. Aust ra l iana , A. ga.yM.LU, P. ma.u.mum
var . Tri chogl ume e S. a..ilC.e.p~ CV. Kazunqul a , apresent aram dens idades popul aci 0-

na l s entre estes do ls+ext remos ocupando posição intermediária no qradl en te de
r. - •p re re rene Ia.

No que tange ao levantamento de adultos, apesar do seu caráter complementar

neste estudo. pode-se evidenciar um quadro , em linhas gerais, semelhante ao ex-
posto anteriormente para as n lnf'as . Maiores popul açees nas B. tumtúüc.ofu e B.
ltüÚÚe.YL6M e níve is mai5 ba i. xos no P« gumoMum ~ P. ma.wnum (K 187 B), B. blÚ-

zart.tha., P. ma.xhnwn (Côlonião) e também S. roice.}:'J.6 QV. Kazungula. Nas idemal s gra-

míneas verificou-se nJveis pcpu l ac l cnal s lnt e rmedt ár los ,

Cumpre, ressa t tar ~ no entanto. 'que a popul aç~o de c igarri nha no per Iodo e em
rart l cul ar nes te exper-lmen to; não.atingiu nível que] causasse danos visíveis e

que pudesse fornecer informações adi cl onal s quanta a uma maior ou menor suscep-

tI b i 1idade das gramfneas es tudadas r Saberros , por éxemplo. que a B. hunú.dic.o.etl.
",rif,"sar de geralmente estar associada a n Ive l s popul ec lona l s altos nao apresenta
d;;;H'iOS na mesma ptoporçâo, Caracteriza-se como gramfnea resistente às c l qar r l nhes

ot ravàs de um mecanismo de resistência denominado to le râncl a.

Pretende-se continuar por mais um ano es te Ievan tamen te na esperança que

'leis populec l onal s mais altos ocor rame q'tlenãQ apenas diferenças numéricas
jam evl denc l adas , corno também diferenças quanto à susceptibilidade ao ataque

c iqar r Inhas .

se-

das

Entende-se que aval iações des ta natureza devam ter caráter pre l lmlnar , Elas

devem ser complementadas a nível de casa de vegetação onde maiores detalhes so-
bre o re lac l onarrerí to inseto-planta possam ser' obtidos, e também a nível de pas-

taqens es tebe l ec l das em áreas extensas. Nésfçl$ condições, além da inclusão d

bO'vino, elemento de grande importância neste quadro de avaliação. estas extensa
ãreas não, ,p~l,;mitir-ão a fátFles-çolha:~u ,.pr~fe'rêflcta: VG'f-lficadanum trabalho

. ." ,,-:,,

parce 1as" Pode-;:;é e l ta r o caso da 8:.:(iecu.mIsH%S ,cy~, l\u~tql,l [ana ,quer.leste es tud

tem aprGse.ptado PQPulaçõe:s em nrvei$in~erm~dtãri9s" mas e , como-s.abemos , en

condições extensivas uma das gramíneas que tem apresentado tanto níveis popula

clonais como também grau de susceptibilidade muito altos.
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