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A cigarrinha do rnilho, Dalbulus maidis, e, relativarnente, pouco estudadaernnossas con
dicoes. Os insetos adultos e ninfas sugarn a seiva das folhas na regiao do cartucho e
a postura e feita na nervura central. Esses insetos, alem de reduzirodesenvolvimento
das plantulas, tanto da parte aerea como do sistema radicular, transmitem a agente fi
topatogenico do enfezamento do rnilho. A ocorrencia dessa doen~a no Brasil tern sido
mais comurn no milho plantado tardiamente ou em sucessao (safrinha). 0 objetivo deste
trabalho foi estirnar a densidade de D. maidis ernplantas de rnilho durante todo 0 ana
para viabilizar futuros estudos de avaliacao da importancia e manejo dessa especie.
No CNPMS, durante 4 anos, forarn plantadas mensalrnente, 15 linhas de 20m de rnilho pa-
ra, semanalmente, se estimar a densidade populacional da cigarrinha no cartucho das
plantas. Nos 2 prirneiros anas, utilizaram-se dais rnetodos de levantamento: rede ento-
mologica e a amostragem individual de plantas atraves de urn saco plastico. Neste caso
amostraram-se 30 plantas por levantamento. Os resultados indicaram que 0 metodo de
amostragem individual de plantas e mais precise e deve ser preferido quando se prete~

de quantificar a popula~ao desse inseto. Essa especie constituiu entre 70 e 90% da co
munidade de insetos no cartucho do milho. A densidade populacional desse inseto, nes-
ses 4 anos de levantamento, permaneceu em torno de 1 cigarrinha/planta de maio a feve
reiro. A partir de mar~o, a popula~ao pas sou de 1 para mais de 10 insetos / cartucho
ate meados de abril. A coincidencia dos picas populacionais desse inseto, nos meses
de mar~o e abril, aurnenta a possibilidade da ocorrencia do enfezamento do milho safri
nha.
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