
CUlTURA~
Pragas da
lavoura do milho

Veja como identificar
e com bater as principais pragas do milho.
Aos pre<;os atuais, qualquer perda ganha
grande importancia.

O numero de insetos en-
contrados nas culturas
de milho no campo e
bastante grande. Entre-

tanto, somente algumas especies
constituem problema para a cul-
tura, dependendo das condlc;oes
ambientais reinantes em cada
local.

Os dados relativos aos danos
causados pelas principais pragas
do mllho, medidas quantltatlva-
mente, sac poucos; porem, js se
tem verificado danos de ate 34%
na produc;ao. Nas condic;oes
atuais de pre<;o do milho, as pra-
gas tornam-se urn fator bastante
importante dentro da produc;ao.
Os t6picos que apresentamos a
seguir, cont~m informa<;oes que
auxiliam 0 produtor no controle e
manejo das pragas do milho no
campo.

A lagarta-elasmo vem tornan-
do-se, juntamente com a lagar-
ta-do-cartucho, uma das princi-
pais pragas da cultura do milho,
em condi<;oes de campo. Tern si-
do observado que esta praga
ocorre com maior freqQencia em
solos arenosos e em periodos se-
cos ap6s as primeiras chuvas.
Tambem tern sido problematica
para as culturas em solos sob ve-
geta<;ao de cerrado, sobretudo
no primeiro ano de cultivo.

A forma adulta da lagarta-
elasmo e uma pequena mariposa,
medindo cerca de 20 mm de en-
vergadura, apresentando colora-
<;aocinza-amarelada. A postura e
feita nas folhas, bainhas ou has-
tes das plantas hospedeiras, onde
ocorre a eclosao das larvas, num
periodo variavel, de acordo com
as condi<;oes climaticas. A larva,
inicialmente, alimenta-se das fo-
Ihas, descendo em seguida para
o solo, e penetrando na planta a



altura do cola, no qual faz uma
galeria ascendente que termina
destruindo 0 ponto de crescimen-
to da planta.

As lagartas completamente
desenvolvidas medem cerca de
15mm de comprimento e tem co-
lora9ao verde-azulada com es-
trias tranversais marrons, purpu-
reas ou pardo-escuras. Findo 0
perrodo larval - em media 21
djas, as larvas transformam-se em
crisalida, pr6ximo da haste da
planta ou nas proximidades desta
no solo, e, ap6s aproximadamen-
te 8 djas, emergem os adultos.

Os majores prejurzos para a
cultura do milho sac causados
nos primeiros 30 dias ap6s a ger-
mina9ao. Portanto, para se iden-
tificar a presen9a da lagarta-elas-
mo no campo, deve-se proceder Lallarta.do.carlucho.

um levantamento, considerando
aquele perrodo de tempo.

Devido ao ataque, ocorre pri-
meiramente. a morte das folhas
centrais, cujo sintoma e denomi-
nado "cora9ao morto". Sendo
puxadas com a mao, as folhas se-
cas do centro se destacam com
facilidade. Posteriormente, ocorre
o perfilhamento ou a morte da
planta. Uma folha emolada, ata-
cada por elasmo, quando chega a
abrir, apresenta oriffcios bem re-
dondos, dispostos em Iinha reta.

Junto ao orificio de entrada
encontra-se um tubo construrdo
pela lagarta, com teia, terra e
detritos vegetais, dentro do qual
se abriga. Uma caracterrstica
marcante desta praga e que as
lagartas sac bastante ativas e sal-
tam quando tocadas.

Os inseticidas registrados e
recomendados para controlar es-
ta praga podem ser aplicados
junto ao adubo por ocasiao do
plantio (Aldrin, 1,75 kg p.a./ha)
ou em pulveriza9ao dirigindo-se
a calda inseticida para a regiao
do cola da planta. Para esta apli-
ca9ao, recomenda-se a utiliza9ao
de produtos a base de Endrin (0,18
litros do p.a./ha), Carbaryl (1,7
kg p.a./ha), Malathion (0,75 I
p.a./ha) ou Triclorphon (1 kg
p.a./ha).

LAGARTA-ROSCA

Varias especies de lagarta-
rosca atacam a cultura de milho,



porem, a especie A. Ipsllon tern
side a mais comum. As plantas
atacadas por lagarta-rosca sac
totalmente improdutivas. Tern si-
do observado que a cada ana
agrfcola aumenta a infesta9ao de
lagarta-rosca em areas cultivadas
com milho. Como sac varias espe-
cies envolvidas, e 0 controle qUf-
mico e diffcil, pode-se considerar
este grupo de pragas como seria
amea9a ao born "stand" na cul-
tura do milho.

o adulto e uma mariposa ge-
ralmente de colora9ao marrom-es-
cura, com areas claras no primei-
ro par de asas, e colora9ao clara
com os bordos escuros, no segun-
do par. Mede cerca de 35 mm de
envergadura. As posturas sac fei-
tas na parte aerea da planta e
cada f~mea tern urn potencial pa-
ra colocar, em media, 750 ovos,
durante a sua vida. Ap6s a eclo-
sao, as lagartas dirigem-se para 0
solo, onde permanecem protegi-
das durante 0 dia, s6 saindo ao
anoitecer para se alimentarem. A
larva deste inseto alimenta-se da
haste da planta, provocando 0
seccionamento da mesma - que
pode ser total quando as plantas
estao com uma altura de ate 20
cm, pois ainda sac muito tenras
e finas.

As larvas, quando completa-
mente desenvolvidas, medem cer-
ca de 40 mm, sac robustas, cilfn-
dricas, lisas e apresentam colora-
9ao variavel, predominando a cor
cinza-escura. A fase larval dura
cerca de 25 e 30 dias, transfor-
mando-se na fase pupal no pr6-
prio solo, onde permanece por
cerca de 2 a 3 semanas de onde
emergem os adultos.

o milho, geralmente, s6 e ata-
cado pela lagarta-rosca ate 50 cm
de altura. Deve-se procurar por
plantas apresentando 0 colma
seccionado na regiao do coleto.
o ataque de lagarta-rosca provo-
ca tres sintomas diferentes: ini-
cialmente as lagartas provocam
seccionamento parcial do colmo
e, quando a lesao e grande, surge
o chamado "cora9ao morto", com
a consequente morte da planta;
quando a lesao e pequena surgem
manchas semelhantes as causa-
das por "deficiencias minerais";

HERBICIDAS % do Dosagem Observa~oes

Nome Comum Produto Comercial p.a. (kg/ha do p.a.)

(Atrazine 20 1.20al.60 Aplica~ao em pre-emergAn-
+ Primextra 500 FW + + cia; para uso em areas com

Metolachlor) 30 1.80 a 2,40 incidAncia de folhas largas.

Atrazinax 50 50 Aplica~ao em pre-emergAn-
Gesaprim 500 FW 50 cia; para usa em areas com

Atrazine Siptran 50 FW 50 1.26 a 1.62 incidAncia de folhas largas.
Atred FL 50 Flow. 50 capins e trapoeraba.

+ Herbit,in 80 80 +
Alachlor La~o CE 48 2.10 a 2.70

Cyanazine 81adex 50 SC 50 1.50 a 2.00 Aplica~ao em pre-emergAn-
+ + cia; para usa em areas com

Metolachlor Dual 720 EC 72 2.16 a 2.88 incidAncia de capim marme-
lada e outras gramlneas
anuais; a mistura nao e re-
comendada para solos are-
nosos.

Atrazinax 50 50 Aplica~ao em pre-emergAn-
Gesaprim 500 FW 50 cia ou em p6s-emergAncia

Atrazine Siptran 50 FW 50 1.00 a 1.50 precoce (2 - 3 DAE); con-
Atred FL 50 Flow. 50 trole de folhas largas e gra-

+ Herbitrin 80 80 + mlneas anuais.
+

Pendimethalin Herbadox 500 E 50 1.00 a 1.25

25 Mistura pronta; aplica~ao
(Atrazine Triamex 50 FW + em pre-emergAncia para a

25 controle de folhas largas e
+ 2.00 a 3.00 gramlneas anuais; nao re-

25 comendada para areas com
Simazine) Extrazin FW + capins perenes.

25

Atrazinax 50 50 Mistura de tanque dos dois
Gesaprim 500 FW 50 produtos em partes iguais;

Atrazine Siptran 50 FW 50 1.00 a 1,50 controle em pre-emergAn-
Atred FL 50 Flow. 50 cia de folhas largas e gra-
Herbitrin 80 80 mlneas anuais; nao Taco·

+ + mendada para areas com
Simazinax 50 50 capins perenes;
Gesatop 500 FW 50

Simazine Sipazina 50 FW 50 1.00al,50
Pludiserb 80 PM 80
Herbazin 500 8R 50

Atrazinax 50 50 Aplica~ao antes do plantio
Gesaprim 500 FW 50 e incorpora~ao ao solo com

Atrazine Atred FL 50 Flow. 50 1.00 a 1.50 grade de arrasto, logo ap6s
Siptran 50 FW 50 a pulveriza~ao; a mistura e

+ Herbitrin 80 80 + indicada para areas proble-
mas. com incidAncia de sor-

Butylate Sutan 72 E 72 2,88 a 4.32 go alepo. capim angolinha,
canelao, marmelada, tiriri-
ca. etc.; plantio do milho
em seguida.

Atrazinax 50 50 Aplica~ao em pre-emergAn-
Gesaprim 500 FW 50 cia em areas onde corda-

Atrazine Siptran 50 FW 50 2,00 a 3.00 de-viola e problema.
Atred FL 50 Flow. 50
Herbltrin 80 80



a lagarta-rosca pode tambem pro-
vocar urn "perfilhamento", que e
indesejavel, pois surgira uma
touceira total mente improdutiva.
Uma larva e capaz de destruir de
4 a 6 plantas. As lagartas abri-
gam-se no solo em volta das plan-
tas recem-atacadas, numa faixa
lateral de 10 cm e numa profun-
didade de 7 cm. Quando tocadas,
as lagartas enrolam-se tomando
o aspecto de uma rosca.

Muitas vezes 0 ataque de A.
Ipsilon e confundido com 0 de
E. Iignosellusj porem pode ser fa-
cilmente distinguido uma vez que
a lagarta-elasmo faz orificio e pe-
netra no colmo, enquanto a lagar-
ta-rosca alimenta-se extern amen-
te sem penetrar na planta.

Os mesmos produtos reco-
mend ados para 0 controle da la-
garta-elasmo sac tambem eficien-
tes no controle da lagarta-rosca.

A lagarta-do-cartucho e con-
siderada uma das principais pra-

CURSO DE BOVINO·
CULTURA Ref. 059 .
De elel/ado nivelllknj·
co e obJeuyo, esta obra
abordaassuntoslmpor·
tantes, destacando·se
entre eles a Imporlan-
cia dos bovlnos, ape·
cuima brasllelra. reo
gloes pastorls brasllel'
ras, descm;ao externa
complet3 dos bovmos.
nutfl~ao. reproduc;ao.
msemmac;ao artificial.
macae de belerros,
gada de corle, gada
rnlsto, doem;:as, etc.
CrI5.800.00

CONSERVACAO 00
SOLO. REFLORESTA·
MENTO E CLiMA Ref.
060 . Estudo do solo.
erosao. conservalfao,
reflorestamento. euca
lipiD, pinus, arboma·
CaD urbana. cIImafolo·
913, elC.
Crl 4.400,00

GAOO LEITEIRO Ref.
061 - Rac;as. tlpas. nu·
tru;ao. paslagens, reo
produc;ao, genellca, pe
cuaria de corte, Instala
t;:oes e eqUipamentos.
gestacao. saude e
doenca. medlcamentos
e aphcacoes. cUldados
com bezerros. etc.
CrI5.900,00

gas do milho nas Americas. A
larva deste inseto pode atacar to-
dos os estadios de crescimento
da cultura, assumindo grande im-
porUmcia no Mexico, America
Central e America do SuI.

No Mexico, foi verificada uma
reduc;:ao de 37,7% na produc;:ao
de milho devido ao ataque desta
lagarta.

No Brasil, esta reduc;:ao variou
de 15 a 34%, dependendo do es-
tadio de crescimento da cultura.

o inseto adulto e uma maripo-
sa medindo cerca de 35 mm de
envergadura, e apresentando uma
colorac;:ao pardo-escura nas asas
anteriores, e branco-acinzentada
nas asas posteriores. As posturas
sac feitas em massa, possuindo
em media 150 ovos. 0 perfodo de
incubac;:ao de ovos e de aproxima-
damente 3 dias.

As larvas recem-eclodidas ali-
mentam-se da pr6pria casca do
ovo. Ap6s est a primeira alimenta-
c;:ao,permanecem em repouso por
urn tempo variavel de 2 a 10 ho-
ras. Quando encontram hospedei-
ro adequado, elas comec;:am a se

MANUAL PRATICO E TEC-
NICO DE AGRICULTURA -
ICEA - Ref. 65 - Seu
autor, eni" ai'" Ody
Silva, dividiu esta 2'
edi\lo em trls partes. A
primeira, trata das elas-
sifiea\les dos dejensi-
vosaarieolas,seaundoa
Qulmiea e a DlSD (dose
letall. A seiundaparte
enfoea 21 eulturas eeo-
nOmieas, dentre as eul-
tivadas no territ~rio na-
clonal. A lercelra parte
aborda a mal"ia oril-
mea e suas fun~oes
fundamentais paraoso-
IUOaO,~~nra. - CrS

MECANIZACAO
AGRiCOLA· PREPA·
RO 00 SOLO ILanca·
menta novol Ref. 062
Conleudo emmente
mente priltlCO, com m·
formacoes utels aDs
agrlcultores. abordan
do, entre outros. os as
sunlos: agflcultura e
mecamza~ao. desbra
vamento. arar;ao, gra·
dea~ao. enxadas rOlall
vas, subsolagem, mfor·
mai;oes gerais, e gUla
de Industnas produlo,
ras de Implementos do
solo Crl 3,800,00

MANUAL DE PASTA·
GENS Ref. 063 . 1m·
portancla das pasta·
gens, escolha. de forra·
gelra. sistema de pas
lorelO, dlVlsao de pas
tagens, adubacao e ca·
lagem, sobra para pas
lagens. zoneamento
ecologlco. 69 grami·
neas, 38 legummosas.
outras forragelras, con·
servacao de lorragens,
silo. sllagem, feno, fe·
nacao,elc.
5,900,00

fRUTICULTURA Ref.
064 - Importancla eco
nomlca, pomares, for·
maCao. semenles. VI'
velros. tralos, planta·
cao com estacas. en·
xertos, tratos culturals.
formacao das arvores.
podas. embalagens, CI'
trus. vanenadps, adu·
baC3{/, reglslro.culhpl·
la, etc. Crl 4.400,00

alimentar dos tecidos verdes, ge-
ralmente comec;:ando pelas areas
mais suculentas, deixando apenas
a epiderme membranosa, provo-
cando 0 sintoma conhecido como
"folhas raspadas". A medida que
as larvas crescem, comec;:am a
fazer oriffcios nas folhas, pod en-
do destruir completamente as
plantas mais novas; 0 ataque po-
de ocorrer desde 0 estadio de
"seedling" ate 0 da formac;:ao das
espigas.

A lagarta, completamente de-
senvolvida, mede cerca de 40 mm,
e com colorac;:ao variavel de par-
do-escura, verde ate quase preta
e com urn caracterfstico Y inver-
tido na parte frontal da cabec;:a. 0
perfodo larval depende das con-
dic;:6es de temperatura, sendo
que, nas nossas condic;:6es, dura
em torno de 15 dias. Findo este
perfodo, a larva geralmente vai
para 0 solo, onde se torna pupa.
o perfodo pupal varia de 10 a 12
dias nas epocas mais quentes do
ano.

Larvas de primeiro instar ge-
ralmente consomem 0 tecido ver-
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de de um lado da folha, deixando
intacta a epiderme membranosa
do outro lado. Isto e uma boa in-
dica9ao da presen9a de larvas
mais jovens na cultura do milho,
uma vez que sac poucos os inse-
tos que apresentam habitos se-
melhantes e na area atacada pela
lagarta-do-cartucho. A presen9a
da larva no interior do cartucho
da planta pode ser indicada pela
quantidade de excrementos ainda
frescos existentes na planta, ou
abrindo-se as folhas e observan-
do lagartas com cabe9a escura e
um caracteristico Y invertido na
parte frontal da cabe9a.

o controle da lagarta-do-car-
tucho pode ser feito mediante 0
uso de varios produtos quimicos.
Segundo pesquisas realizadas no
Brasil, 0 insucesso no controle
deste inseto nao esta relacionado
com 0 produto quimico em si,
mas sim com 0 metodo de aplica-
9ao. 0 polvilhamento e a pulveri-
za9ao com bico tipo cone nao
sac eficientes, tendo em vista a
localiza9ao das lagartas protegi-
das dentro do cartucho. A formu-
la9ao granulada seria ideal no
controle do inseto. Produtos a
base de Diazinon granulado (1,4
kg do principio ativo por hectare)
t~m side bastante eficientes no
controle a esta praga. Nao se po-
dendo contar com uma granuleira,
em areas onde nao e possivel a
aplica9ao manual, devem-se apli-
car produtos por via Ifquida, po-
rem utilizando-se bicos com jatos
em leque dirigidos para 0 cartu-
cho da planta. Recomenda-se, pa-
ra tal aplica9ao, os produtos Car-
baryl (0,85 kg do principio ativo
por hectare), Diazinon (0,6 kg
p.a.lha), Metomil (0,36 I p.a.lha),
Trichlorphon (0,7 kg p.a.lha) ou
Endron (0,24 I p.a.lha).

A lagarta-da-espiga e consi-
derada uma das mais importantes
pragas de milho nos Estados Uni-
dos, causando mais danos que
qualquer outro inseto. Naquele
pais, os prejuizos causados por
ela chegam ate 14% em milho
doce. No Brasil, ja se verificou
uma redu9ao de 8,38% na produ-
9ao do milho Hmd 7974, sendo

que 2,09% foi devido a alimenta-
9ao nos graos; 1,99% devido ao
apodrecimento dos graos, e 4,3%
devido a alimenta9ao dos estilos-
estigmas, impedindo a forma9ao
dos graos.

Alem do prejuizo direto cau-
sado pela lagarta-da-espiga, seu
ataque favorece a infesta9ao de

. outras pragas importantes, tais
como 0 caruncho, e a tra9a.

o inseto adulto e uma maripo-
sa com cerca de 40 mm de enver-
gadura; as asas anteriores sac de
colora9ao amarelo-parda, com
uma faixa transversal mais escu-
ra, apresentando tambem man-
chas escuras dispersas sobre as
asas. As asas posteriores sac
mais claras, com uma faixa nas
bordas externas.

um verde-claro ou rosa para mar-
rom ou quase preta, com partes
mais claras. 0 periodo larval varia
de 13 a 25 dias, findos os quais as
larvas saem da espiga e vao.para
o solo para se tornarem pupa. 0
periodo pupal requer de 10 a 15
dias.

o ovo da lagarta-da-espiga
mede cerca de 1,0 mm de dieme-
tro, com a forma hemisferica,
apresentando saliencias laterais,
e podendo ser visualizado atraves
de um exame minucioso do "tufo
de cabelos", com uma lupa ou
mesmoa olho nu. Ap6s a eclosao,
as lagartas penetram nas espigas
deixando um orificio bem visivel.
Na fase de milho verde, pelo des-
palhamento, geralmente se en-
encontra uma lagarta no interior

A femea fecundada pae os
ovos em qualquer parte da planta,
mas de preferencia nos "cabelos"
(estigmas) da flor feminina, "bo-
neca". Cada femea deposita em
media 1.000 ovos durante sua vi-
da. Os ovos sac geralmente de-
positados individualmente, e so-
mente um ou dois por planta.
Ap6s 3-4 dias da-se a eclosao
das larvas que come9am a alimen-
tar-se imediatamente. A medida
que elas se desenvolvem, pene-
tram no interior da espiga e ini-
ciam a destrui9ao dos graos em
forma9ao. A larva completamente
desenvolvida mede cerca de 3,5
cm e com colora9ao variavel de

da espiga infestada.
Ate 0 presente momenta tem-

se verificado ser inviavel 0 con-
trole quimico desta praga em cul-
tura destinada a produ9ao de
graos. Entretanto, se dentro de
uma situa9ao particular for ne-
cessario 0 controle, pode-se usar
inseticida a base de Carbaryl,
Trichlorphon e Metoxicloro, to-
dos na base de 1,0 kg do princi-
pio ativo por hectare .•

Artigo elaborado por Ivan
Cruz, Jamilton P. Santos e Jose
M. Waquil do Centro Nacional de
Pesquisa de Milho e Sorgo da
Embrapa.


