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PRAGAS QUE ATACAM
AS PLANTU LAS

UMA GRANDE DIVERSIDADE DE INSETOS SE HOSPEDA E PROLIFERA NAS LAVOURAS
DE MILHO NA FASE DE PLANTAS JOVENS; ENTRE AS MAIS FREQÜENTES ESTÃO A
CIGARRINHA DO MILHO, PERCEVEJOS E A LAGARTA DO CARTUCHO

OS PERCEVEJOS
SÃO PRAGAS

TíPICAS DA SOJA
QUE, COM A

ROTAÇÃO,
PASSARAM A

ATINGIR O MILHO

lagarta-elasmo
A lagarta-elasmo é

uma praga (Elasmopal-
pus lignosellus) esporá-
dica com grande capaci-
dade de destruição num
intervalo curto de tem-
po. Seus danos estão as- ,
saciados à estiagem
logo após a emergência
das plantas, condições
que aumenta a suscep-
tibilidade da planta
pelo atraso no seu de-
senvolvimento e favorece a explosão popu-
lacional de lagartas na lavoura. Maiores da-
nos são observados em solos leves e bem dre-
nados, sendo sua incidência menor sob plan-
tio direto.

As lagartas recém-eclodidas iniciam raspan-
do as folhas e se dirigem para a região do cole-
to da planta, onde cavam uma galeria vertical.
A destruição do ponto de crescimento provoca inicialmen-
te a murcha e posteriormente morte das folhas centrais,
provocando o sintoma conhecido como "coração rnor-
to".

Em áreas de risco, deve ser usado o tratamento de
sementes com inseticidas sistêmicos à base de tiodicarb,
carbofuran ou imidacloprid. Sob condições de estresse
hídrico, mesmo esse tratamento não é efetivo, recomen-
dando-se a aplicação de um inseticida de ação de conta-
to e profundidade, como os a base de clorpirifós. A alta
umidade do solo contribui para reduzir os problemas cau-
sados pela lagarta-elasmo no milho.
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Tripes
As reclamações quan-

to a essa praga são fre-
qüentes entre produtores
nos estados do Paraná e
Mato Grosso do Sul. Os
danos causados pelos tri-
pes (Franklinie/a william-
si) têm sido verificados
nos períodos de estiagem
logo após a emergência
das plântulas, podendo,
sob altas infestações, cau-
sar até a morte das plan-

tas, com perdas econômicas significativas.
Devido à raspadura do limbo foliar, as fo-

lhas apresentam-se amarelecidas, esbranquiça-
das ou prateadas. A infestação pode ser con-
firmada pela verificação de pequenos insetos
amarelados no interior do cartucho e sob altas
infestações ocorre a murcha das folhas.

O método de controle, inicialmente com o
tratamento das sementes com inseticidas sistêmicos, dá boa .
proteção às plantas, entretanto, sob condições de altas
refinfestação, pode ser necessário efetuar pulverizações.

Percevejos
Os percevejos são pragas tipicamente da soja, mas com

o plantio do milho em sucessão ou mesmo em rotação,
passaram a causar danos também ao milho logo após a
emergência das plantas. Os danos ocorrem na fase inicial
de desenvolvimento da cultura, podendo causar perdas
parciais ou totais das lavouras.

Os adultos e ninfas ao se alimentarem na base das plân-
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tu Ias de milho, introduzem seus estiletes através da bai-

nha até as folhas internas causando lesões que posterior-

mente, após a abertura das folhas, mostram vários furos

de distribuição simétrica no limbo foliar, apresentando

halos amarelados ao redor dos furos. Outros sintomas são

a deformação das plantas, podendo levá-Ias à morte e/ou

intenso perfilhamento, que são totalmente improdutivos.

O controle pode ser feito com o tratamento de se-

mentes com inseticidas sistêmicos ou através de pulveri-

zações logo após a emergência das plantas, quando cons-

tada a presença dos insetos.

que é facilmente confundido com plantas "dominadas".

• Enfezamento vermelho: dependendo do estádio de

infecção das plantas pode não se observar o nanismo,

mas geralmente ele está presente, com últimos internó-

dios pouco desenvolvidos e folhas com avermelhamento

generalizado. Na fase reprodutiva, notam-se manchas des-

coloridas nos grãos incompletamente cheios, o que dá à

espiga certa flexibilidade ao ser torcida nas mãos.

Os métodos de controle mais eficientes são os cultu-

rais, evitando-se a multiplicação do vetor em plantios su-

cessivos, a erradicação de plantas voluntárias na área an-

tes do plantio e o uso de

cultivares menos susceptí-

veis aos patógenos. Evitar

o plantio de milho pipoca

e milho doce em áreas com

histórico recente de alta

incidência dos enfezamen-

tos, dada à alta susceptibi-

lidade da maioria dessas

cultivares. Finalmente,

pode também ser utilizado

o tratamento de semente

com inseticidas sistêmicos.

Cigarrinha do milho
Os danos diretos causa-

dos pela cigarinha (Dalbu-
lus maidis) através da suc-

ção de seiva dos adultos e

ninfas pode reduzir, prin-

cipalmente, o desenvolvi-

mento do sistema radicu-

lar, mas os principais pre-

juízos causados por essa

espécie se devem à trans-

missão de fitopatógenos '

como o vírus do rayado

fino e dois milicutes Spiro-

plasma kunkelli (enfezamento pálido) e fito-

plasma (enfezamento vermelho). Os prejuízos

causados podem chegar a mais de 80%, depen-

dendo do patógeno, dos fatores ambientais e

da sensibilidade dos híbridos cultivados. A in-

cidência da doença está associada à alta densi-

dade populacional de insetos infectivos, o que

ocorre no final do verão (plantios tardios).

Os sintomas da presença do inseto podem ser consta-

tados diretamente pelo exame do cartucho das plantas ou

através de amostragem com rede entomológica passada

no topo das plantas. A incidência das doenças só é confir-

mada depois do aparecimento dos sintomas:

• Rayado fino: folhas com riscas amareladas (parale-

las às nervuras) com aparência pontilhada;

• Enfezamento pálido: no início, as plantas podem

apresentar folhas com deformações e posteriormente

inicia-se pela descoloração (clorose) das bordas da base

das folhas que pode progredir para toda a planta, nanis-

mo acentuad? com os últimos internódios pouco desen-

volvidos dando à planta a aparência de uma palmeira o

Cigarrinha das pastagens
o milho, o arroz e o sorgo não são conside-

rados hospedeiros dessa espécie (Deois flavo-
picta) por não permitirem o fechamento do seu

ciclo biológico. Portanto, a infestação do mi-

lho pela cigarrinha é resultado da imigração

de adultos proveniente de áreas de pastagens,

principalmente daquelas formadas com capins

do gênero 8rachiaria.
É relativamente fácil observar a presença dos inse-

tos alimentando-se nas folhas que, após serem pica-

das, mostram áreas de clorose, amarelecimento e ne-

crose, podendo causar a morte de toda a planta. A

sensibilidade das plantas é tanto maior quanto mais

novas forem.

Para o controle da praga, deve-se evitar, sempre que

possível, o cultivo de milho em áreas próximas a pasta-

gens de brachiárias. O tratamento de sementes com inse-

ticidas sistêmicos também pode reduzir significativamente

os danos causados às plantas. e

PARA CONTROLAR
A ClGARRINHA DAS

PASTAGENS,
DEV~-SE EVITAR O
CULTIVO PRÓXIMO

DE ÁREAS DE
BRACHIARIA

20051 FEVEREIRO I Panorama Rural

(*) PESQUISADORES DA EMBRAPA MILHO E SORGO
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