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O milho é uma das culturas mais cultivadas no mundo e de maior importância no Brasil, no 
entanto sua produtividade pode ser comprometida por diversos fatores como, por exemplo, as 
doenças que são disseminadas por insetos vetores. Dentre os insetos transmissores de 
doenças na cultura do milho destaca-se a cigarrinha do milho (Dalbulus maidis), sendo o 
enfezamento a principal doença transmitida por este inseto praga, podendo reduzir 
significativamente a quantidade de nutrientes absorvida pelas plantas de milho, com 
consequente redução na produção. Assim, este trabalho teve o objetivo de avaliar a densidade 
populacional de Dalbulus maidis e ocorrência de enfezamento em híbridos de milho. O estudo 
foi conduzido na área experimental da Universidade Federal São João Del Rei (UFSJ), 
localizada em Sete Lagoas – MG. O solo da área experimental é um Latossolo Vermelho 
Distrófico e o clima é tropical estacional de savana. Avaliou-se a densidade populacional da 
cigarrinha Dalbulus maidis e a ocorrência de enfezamento em 12 híbridos de milho (ADV 9275 
PRO, RK 3115, RK 3014, BM 855, GNZ 7210 CV, RB 9080, RB 9004 PRO2, BM 812, GNZ 
7210 PRO2, LG 6038 PRO2, LG 3055 PRO3, KWS 9100). O delineamento experimental foi em 
blocos casualizados com três repetições, sendo cada parcela constituída de três linhas de 
cinco metros de comprimento, espaçadas 0,5 m entre si. A adubação de base foi feita com a 
aplicação, no sulco de semeadura, de 800 Kg ha

-1
 do formulado NPK 04

-1
4-08. Os genótipos de 

milho foram semeados manualmente com densidade equivalente a 75 mil sementes ha
-1

 no dia 
30 de novembro de 2017. Realizou-se adubação de cobertura em V4 com 300 Kg ha

-1
 de 

sulfato de amônio, distribuídos em filete nas entrelinhas. Foi avaliada a população de 
cigarrinhas Dalbulus maidis aos 45, 51, 58, 65, 72 e 79 dias após a emergência do milho 
utilizando armadilhas Bio Trap Placas Adesivas Amarelas. As armadilhas foram instaladas no 
meio de cada parcela em estacas de ferro, sendo as mesmas localizadas a 1 metro de altura. A 
contagem de Dalbulus maidis ocorreu no laboratório de criação de insetos (LACRI) da 
Embrapa Milho e Sorgo. A avaliação da ocorrência de enfezamento foi realizada no estádio de 
enchimento de grãos. Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias 
foram comparadas pelo Teste de Scott knott a 5% de probabilidade utilizando o programa 
estatístico Sisvar. Verificou-se que em média 90,8% das plantas de milho apresentaram o 
sintoma de enfezamento, no entanto não houve diferença significativa entre as médias de 
Dalbulus maidis nos híbridos de milho e entre médias de porcentagem de plantas com 
sintomas de enfezamento. 
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