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a pulgão do milho é um inseto sugador de seiva e transmissor de

doenças principalmente o vírus do mosaico. a objetivo do t raba l ho foi estu-

dar a biologia do inseto em cul tivar de milho Clll-S e sorgo BR 300 no 1<190-

ratório em duas temperaturas.

Foram semeadas em vasos 20 sementes de cada cultivar, na casa de ve

getação do CNPMS/EMBRAPA.a experimento iniciou 30 dias após ° plantio. ~n-

fas com idade conhecida de 4 horas foram individualizadas em copos pl ast icos

contendo uma secção de folha que foi trocada diariamente. Foram ut il iaedos

10 indivíduos em cada tratamento a 20 e 2S
o
C (incubadora B.a.D. modo 347 FG

UR de 70~lO% e Fotofase de 14 horas).

Em todos os tratamentos os indivíduos apresentaram 4 instares. No

tratamento com Clll-S, ã 2S
o
C, nenhum indivíduo completou ° período ninía l .

A 20°C nas cultivares CIll-S e BR 300 o periodo pré-reprodutivo foi de ü,4

e 3 <lias, período reprodutivo de 18 e 18,2 dias, período pás-reprodutiWl 6,

37 e 12 dias, número de ninfas por fêmea 18,1 e 73,1. Longevi.dade de 24,1 e

30,1, ciclo total de 37,6 e 38,2 e mortalidade de 20 e 0% respectivamem:e.

Na cultivar BR 300 a 250C obteve periodo pré-reprodutivo de 6,3 dias, perío-

do reprodutivo de 16,6 dias, periodo pÓs-reprodutivo de 8,4, número de ai n-

fas por fêmea 65,2, 10ngevidade de 25,1 dias, ciclo total de 31,4 e mortali-

dade de 10%.
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