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Seleção de híbridos de Brachiaria spp. resistentes à cigarrinha-das-
pastagens Notozulia entreriana (Hemiptera: Cercopidae)
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As cigarrinhas-das-pastagens são controladas principalmente pelo uso de cultivares de gramíneas 
resistentes, método viável tanto no aspecto econômico como ambiental. Para obtenção de cultiva-
res resistentes à essa praga, são conduzidos ensaios de seleção em casa-de-vegetação. O objetivo 
deste trabalho foi avaliar 64 híbridos interespecíficos de Brachiaria spp., quanto à resistência à 
cigarrinha Notozulia entreriana (Hemiptera: Cercopidae), utilizando-se método de seleção adap-
tado do Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). De mudas cultivadas em vasos, retir-
aram-se perfilhos que foram mantidos em sistema de hidroponia para enraizamento, por 10 dias. 
Após este período, os perfilhos foram individualizados em pequenos vasos, contendo substrato co-
mercial, formados por duas peças de PVC, uma com 6,5 cm de comprimento e 5,3 cm de diâmetro 
e, outra, de 3 cm de comprimento e 4,8 cm de diâmetro exterior. Essa última, com um orifício por 
onde passava o colmo da planta, serviu de tampa. A base do pequeno vaso foi selada com fundo 
plástico de PVC com pequenos orifícios para possibilitar absorção de água pelas raízes. Após 10 dias 
cada planta foi infestada com cinco ovos, havendo duas repetições para cada híbrido testado. Aos 
27 dias da infestação, atribuiu-se nota de dano das ninfas a cada planta (escala 1 a 5) e se registrou 
a sobrevivência ninfal. Híbridos que apresentaram nota de dano abaixo de 2 e proporcionaram so-
brevivência ninfal menor que 30%, foram considerados resistentes. Dentre os híbridos avaliados, 21 
atenderam ao critério de seleção. Estes deverão ser reavaliados, com número maior de repetições, 
para confirmação da resistência.
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