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A cigarrinha das pastagens tern causado serios prejuizDs as pastagens e varias espe-
cies de cereais no Centro-Oeste do Brasil. Devido a introducao de toxina nas folhas
durante a alimenta<;ao, os sintomas dos danas iniciam com clorose nag folhas e termi'11am

com morte das plantas quando a infesta<;ao ocorre nos estadios iniciais da cultura. Es
tudo conduzido no CNPMS demonstrou a alta sensibilidade de plantulas de sorgo a essa
praga. 0 objetivo principal desse trabalho foi avaliar a colecao de genetipos de sor-
go forrageiro em desenvolvimento no CNPMS para resistencia a Deois flavopicta. 0 exp~
rimento em bloeDs casualizados com 3 repeti<;.oes fei conduzido em casa de vegeta<;ao
sob infesta<;ao artificial, no roes de dezembro, epoca em que esse insetoe abundante na
nossa regiao. Urn total de 95 genetipos foi semeado em bandejas de 46x30xl0cm com 9
linhas (1 por entrada) que apes a germinacao foi desbastada para 7 plantulas / linha.
Duas semanas apes 0 plantio, utilizando-se gaiolas de armacao de arame e tela de nylon
(45x28x40cm) ajustadas sobre as bandejas, as plantulas foram infestadas com adultos de
Deois fZavopicta na proporcao de 1 cigarrinha/planta, durante uma semana. Diarianlen-
te, pel a manha, os insetos martos (~ 20%) fcram substituidos. Para a infesta<;ao, os
insetos fcram obtidos em pastagem de brachiaria utilizando-se rede entornologica. Aav~
liacao foi atraves de escala visual de danos (variando de 0 - Sem dano a 9 - plantas
mortas) 1 semana apes a infestacao e porcentagem de mortalidade das plantulas, 2 sem~
nas apos a infestacao. Os resultados revelaram uma alta susceptibilidade a cigarrinha
em cerca de 90% dos genetipos testados. Destacaram-se com baixas notas de dano e bai-
xa porcentagem de mortalidade os genetipos MN 1500 x 1218)73, PU 932247Ax BR 501 e
IS 0187Ax BR 501. Alguns genetipos como Tx3215Ax SOl, BR 50S e GB3B, apresentaram no-
tas de dano relativamente baixas e alta mortalidade de plantulas, enquanto que outras
como OFF TYPE BR 507 apresentaram baixa porcentagem de mortalidade, mas notas altas
de danos. A existencia desses 3 tipos de plantas sugere que ha mais de ummecanismo de
resistencia e que eles sao independentes.
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