
MANEJo DA LAGARTA ELASMo, Elasmopalpus lignosellus, NA CULTURA DO MILHo ATRA
VlS DA UMIDADE DO SOLO.

A lagarta elasmo, Elasmopalpus lignosellus, e uma praga subterranea
que ataca as plantulas de milho logo abaixo da superficie do solo, fazendo
uma galeria no interior do colmo e causando a morte da planta. Tern sido
observado que 0 dano da lagarta elasmo esta associado a solos arenosos, ·,de
facil drenagem, com periodos de seca. Por Dutro lado, solos com alta urnida-
de saD mencionados como urnfator que causa mortalidade da praga, reduzindo
o seu ataque. 0 objetivo deste trabalho foi estudar 0 efeito da umidade do
solo sobre 0 ataque da lagarta elasmo na cultura do milho. Avaliou-se 0

efeito de seis laminas de agua sobre 0 dano causado pela lagarta elasmo, com
idades de 4, 10 e 15 dias. Atraves de irriga~ao por aspersao, aplicaram-
-se diariamente as laminas de agua no solo, coletando-se amostras de solo an
tes e apos a irriga~ao, para determinar a umidade. 0 delineamento estatis-
tico foi de blocos aD acaso com 3 repeti~oes. Os resultados obtidos para as
tres idades de lagartas, mostraram uma rela~ao quadratica entre 0 conteudo
de umidade do solo e a percentagem de plantas de milho atacadas pela praga,_ 2
que foram descritas pelas equa~oes: v= 707,82017 - 42,347X + 0,6354X (la-

2
gartas com 4 dias) , V= 187,0563 - 10.•984X + 0,161OX (lagartas com 10 dias)

. 2

e V= 21,5839 + 2,5242X - 0,0~692X (lagartas com 15 dias) , onde V repr~
senta a percentagem de plantas atacadas e X 0 conteudo de umidade do solo.
Concluiu-se nesse trabalho, ser possivel controlar a lagarta elasmo em s~~
temas irrigados manejando a umidade do solo.
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