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çÃO DE PLANTAS NA CULTURA DO MILHO.
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No Bras iI,_a_produti y'~d_ademédia da cu ltura do mi lho é mui to baixa
o que se deve em grande parte a reduzida população de plantas nas lavouras.
Isto pode ser resultado de virios fatores incluindo-se as pragas. Este tra-
balho teve por objetivo fazer o levantamento da importância das pragas sub-
terrâneas na redução da população de plantas de milho a nível de produtor.

O trabalho foi desenvolvido num esforço conjunto entre o CNPMS/EM
BRAPA e a EMATER-MG-regional de Sete Lagoas. Os produtores de Sete Lagoas,
Matozinhos e Papagaio~ foram estratificados em pequenos, médios e grandes
segundo a irea plantada com milho. Em cada município fqram sorteados 10 pr~
dutores seguindo a proporção de cada estrato. Cada proprietário respondeu
um questionirio e ~m ca~a lavoura (entre 15 e 20 dias após o plantio) foram
amestrados 5 pontos uniformemente distribuídos. Aleatoriamente, foram levan
tados a população de plantas em 2 subamostras de 10 metros de linha, onde
em uma delas, eram cavadas 2 valas de 1 x 0,2 x O,l5m (uma ao acaso e outra
~nde havia falha). O solo era peneirado e os insetos coletados. Avaliando-

'-cie também as plântulas e sementes ali pr~sentes.
Os resultados indicaram que os produtores procuram semear mais de

6"sementes/m'com espaçam~nto de I,OOm entre linhas. tntretanto, apenas em
10% das lavouras encontraram-se mais de 4 plantas e/ou sementes/mo Não foi
observada nenhuma lavoura onde a população de pl ant as variou .dentro dos li
mites recomendados e em alguns casos destacaram-se a irregularidade do

.·"stand" e o efeit'O marcan t e da erosão. Predominou a população de cup í ns e
coleópteros, tanto adultos como larvas. Destas, destacaram-se larva arame e
bicho-bolo. Observou-se também a ocorrência (!l/m) do percevejo preto
Cyrtomenus mirabiZis (Perty, 1836). Registrou-se também a ocorrência da la-
garta elasmo e lagarta do cartucho. Observou-se que em média cerca de 50%
tanto de sementes como de plãntulas Bpresentavam algum tipo de dano.
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