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MANEJO EFICIENTE 
DE CIGARRINHA NA 
CULTURA DO MILHO



INTRODUÇÃO

Nas últimas safras, as lavouras de milho têm apresentado um 
alto índice do complexo de enfezamento. Isso vem deixando 
os agricultores em alerta em relação à cigarrinha-do-milho, 
praga responsável pela transmissão dos fitopatógenos 
agentes causais do complexo de enfezamento.



ENTENDENDO A CIGARRINHA

A cigarrinha Dalbulus maidis é o inseto que atua como vetor dos 
fitopatógenos que causam as doenças do complexo de enfezamento 
do milho (enfezamento-pálido, enfezamento-vermelho e a virose          
da risca).
                                                                                                                         
Ao se alimentar de uma planta doente, a cigarrinha é capaz 
de adquirir os agentes causais do enfezamento do milho.                                                                                                                                           
                                                                                                                    
Quando a cigarrinha se move da planta doente para uma planta 
sadia para se alimentar, pode ocorrer a inoculação dos agentes 
causais do enfezamento, completando o processo de transmissão 
da doença. 

CARACTERÍSTICAS QUE POTENCIALIZAM O PODER DE DANO 
DA CIGARRINHA

Alta capacidade de reprodução: em um ciclo de 7 semanas,   
uma fêmea é capaz de produzir de 400 a 600 ovos;

Praga altamente migratória: inseto que tem o hábito de se 
deslocar entre as plantas da lavoura, ampliando sua capacidade 
de transmissão e dificultando seu controle e monitoramento.



AMBIENTE

O plantio em diversas épocas e o aumento da presença de plantas 
tigueras, consequência do plantio do milho RR, fazem com que as 
plantas de milho estejam presentes o ano todo.

Por esse motivo, a população de cigarrinha vem crescendo a cada 
safra, aumentando a incidência do complexo de enfezamento, 
uma vez que, ao ter um maior número de vetores circulando nas 
lavouras, o risco de disseminação da doença aumenta.

Além de permitirem a multiplicação da cigarrinha, as plantas de 
milho remanescentes e doentes servirão como fonte de inóculo 
para novas lavouras, acelerando o processo de disseminação do 
complexo de enfezamento.



IMPACTOS

Os enfezamentos são doenças que afetam a fisiologia e a nutrição 
das plantas e, consequentemente, o desenvolvimento da lavoura, 
podendo reduzir de forma expressiva a produção de grãos            
e sementes.



DANOS

Os danos indiretos causados pela cigarrinha no milho são altos, 
podendo chegar a até 90% de perda na produtividade, além de 
favorecer o aparecimento do milho ardido, causando depreciação 
do grão colhido e a contaminação dos silos.

É fundamental entender que a severidade dos danos indiretos 
causados por esta praga não é proporcional ao número de 
indivíduos presentes na lavoura, e sim à concentração dos 
fitopatógenos que estes insetos carregam (bactérias e/ou vírus), 
ou seja, uma pequena população com alta concentração de 
fitopatógenos é capaz de ocasionar danos de alta severidade na 
lavoura.

Redução da absorção e assimilação de 
nutrientes pela planta
Redução na capacidade de produção de 
fotoassimilados



Grãos malformados e chochos

Redução no tamanho de espigas e espigas 
com falhas

Espigas improdutivas

Ocorrência de superespigamento

Encurtamento de entrenós

Redução no tamanho da planta



COMPLEXO DE ENFEZAMENTO

O complexo de enfezamento é composto por três doenças com 
três agentes causais (fitopatógenos) distintos, mas que são 
transmitidos pelo mesmo inseto-vetor a uma planta de milho,           
a cigarrinha Dalbulus maidis (Hemiptera: Cicadellidae). 

As doenças e fitopatógenos que compõem o complexo de 
enfezamento são: enfezamento-pálido, causado por um espiroplasma 
(Corn stunt spiroplasma-CSS); enfezamento-vermelho, causado por 
um fitoplasma (Maize bushy stunt phytoplasma-MBSP); e a virose da 
risca, causada por um vírus (Maize rayado fino virus-MRFV).

A transmissão destes fitopatógenos pode ocorrer em plântulas    
de milho e em estágios iniciais de desenvolvimento da cultura.    
No entanto, estes fitopatógenos se proliferam nos tecidos do 
floema, porém as plantas apresentam sintomas de enfezamento 
apenas na fase de produção da cultura.



PRINCIPAIS FATORES QUE INFLUENCIAM 
A INCIDÊNCIA DOS ENFEZAMENTOS

• Abundância da população de cigarrinhas;
• Taxa de infectividade das populações de cigarrinhas 

(concentração dos fitopatógenos);
• O nível de tolerância do híbrido de milho;
• A temperatura ambiente – ciclo da praga;
• Se há ou não fontes de cigarrinhas (outras lavouras de milho   

por perto, plantas voluntárias de milho, etc.).

ENFEZAMENTO-VERMELHO (FITOPLASMA)

Sintomas:

• Avermelhamento intenso e generalizado da planta;
• As plantas infectadas apresentam encurtamento de internódios;
• Proliferação de espigas;
• Crescimento das espigas e dos grãos prejudicado, podendo 

apresentar enchimento incompleto;
• As plantas doentes morrem precocemente;
• Plantas secam rapidamente ou tombam.



ENFEZAMENTO-PÁLIDO (ESPIROPLASMA)

Sintomas:

• Formação de estrias esbranquiçadas irregulares nas folhas,        
a partir da base;

• As plantas infectadas apresentam encurtamento de internódios;
• Os grãos podem se apresentar pequenos ou chochos, devido  

ao seu enchimento incompleto;
• As plantas doentes ficam enfraquecidas e secam rapidamente, 

de maneira precoce e atípica.



VIROSE DA RISCA – RAIADO FINO

Sintomas:

• Grande número de pontos cloróticos, que se fundem tomando 
aspecto de riscas curtas;

• Aparecem em plantas jovens no campo e permanecem visíveis 
mesmo nas plantas em fase de produção;

• Espigas e grãos menores que o tamanho normal.



ENTENDENDO A DIFERENÇA ENTRE A CIGARRINHA       
E AS PRINCIPAIS PRAGAS DO MILHO

Os danos causados pela cigarrinha-do-milho são indiretos,            
sendo a praga um vetor de fitopatógenos, e estes os responsáveis 
pelos danos.

Para um bom manejo da cigarrinha, assim como de outros vetores, 
a melhor estratégia de controle é manter a população em níveis 
baixos, minimizando a infestação da lavoura, bem como sua 
disseminação para outras áreas.

Portanto, diferentemente de outras pragas, como percevejos 
e lagartas, não existe um nível de controle econômico para as 
cigarrinhas, sendo muito importante que as populações sejam 
controladas o quanto antes, desde as primeiras infestações.



 CIGARRINHA
PERCEVEJO-

BARRIGA-
VERDE

SPODOPTERA

TIPO DE DANO

Indireto Direto Direto

Transmissão de 
fitopatógenos

Sucção de 
seiva, conteúdos 
celulares e danos 

nos tecidos

Destruição dos 
tecidos e órgãos 

vegetais

RELAÇÃO 
ENTRE 

TAMANHO DA 
POPULAÇÃO 

E DANOS 
CAUSADOS

Não há.                    
Dependerá da 

concentração dos 
fitopatógenos 
presente na 
população

Direto: quanto 
maior a 

população,  
maior o dano

Direto: quanto 
maior a 

população, 
maior o dano

NÍVEL DE 
CONTROLE

Complexo Simples Simples

O dano depende 
de vários fatores          

de difícil mensuração 
(população do vetor, 
inóculo/população 

infectada, eficiência 
de transmissão, 

tolerância do híbrido 
e outros)

Relação direta 
entre população 

e danos

Relação direta 
entre população 

e danos



• Utilizar híbridos com níveis de tolerância maiores aos             
danos da praga;

• Realizar plantio em janela de menor pressão da praga, 
evitando semeaduras tardias, com maior presença de 
cigarrinhas; 

• Evitar utilizar sistema de produção com semeadura 
escalonada;

• Eliminar plantas tigueras;

• Utilizar tratamentos de sementes efetivos para o controle       
da praga;

• Fazer acompanhamento das lavouras, realizando aplicações 
de inseticidas desde o início do ciclo da cultura.

RECOMENDAÇÕES PARA UMA 
BOA PRÁTICA DE MANEJO



Os principais danos causados pela cigarrinha impactam diretamente 
a produtividade, com perdas pela redução da absorção de nutrientes 
e da fotoassimilação, bem como distúrbios relacionados à produção 
de espigas. Dessa forma, ao controlar esta praga, você permite que        
o híbrido escolhido possa desenvolver todo o seu potencial produtivo, 
trazendo maior rentabilidade para sua lavoura. Sem se esquecer de 
que, ao controlar a praga, minimizamos a infestação de outras áreas  
e o impacto econômico.

BENEFÍCIOS

MANEJO DE CIGARRINHA NO MILHO

Talisman® até 2 aplicações por safra
 
• Intervalo entre aplicações: 3 a 4 dias 
  (híbridos sensíveis) / 5 a 7 dias (híbridos tolerantes); 
• Rotacionar com outros produtos também eficientes para cigarrinhas;
• Manter as aplicações no período mais sensível aos danos da praga;
• Utilizar tratamentos de sementes efetivos para o controle da praga.



SOLUÇÕES FMC PARA O MANEJO DE   
PERCEVEJOS E CIGARRINHA NO MILHO

HERO®

Dessecação pré-colheita 
(soja)

Redução da população de 
percevejo-barriga-verde com 
contribuição significativa 
no manejo do milho safrinha

Tratamento de sementes

Proteção e controle 
de percevejos na 
palhada, fase inicial 
de desenvolvimento da 
cultura do milho safrinha

HERO® ROCKS®



TALISMAN®

TALISMAN®

ROCKS®

HERO®

Proteção ampliada

Controle sobre cigarrinhas, 
percevejos e pulgões, 
otimizando o manejo             
de pragas

Aplicação no palito (logo após 
a emergência da plântula)

Altamente eficaz e veloz no 
controle de percevejos 
adultos, que migram da 
cultura da soja e de culturas 
vizinhas para o milho safrinha

TALISMAN®HERO®



Controle imediato, resultado que                      
você vê na hora

Alta eficácia no controle de percevejos 
adultos, evitando a proliferação da praga

Ação redobrada, controlando os percevejos 
por caminhamento e contato

Maior proteção com controle em todo                               
o ciclo da praga (ovos, ninfas e adultos)

Alta performance e residualidade,
contribuindo para um manejo eficiente

Manejo de percevejos, cigarrinha                                         
e outros insetos, como o pulgão

MAIOR QUALIDADE DE GRÃOS,
RESULTADO DO MANEJO MAIS EFICAZ



MAIOR QUALIDADE DE GRÃOS,
RESULTADO DO MANEJO MAIS EFICAZ

SE O PROBLEMA É 
CIGARRINHA NO MILHO, 
VOCÊ PRECISA DE UM 
MANEJO EFICIENTE

ESCOLHA

TALISMAN
E IMPULSIONE SUA 

PERFORMANCE 
DE CONTROLE

MODO DE AÇÃO 
DIFERENCIADO

IMPORTANTE 
FERRAMENTA PARA

 O MANEJO DE 
RESISTÊNCIA

PROTEÇÃO 
AMPLIADA

OTIMIZA O MANEJO 
DE PRAGAS, 

CONTROLANDO 
TAMBÉM PERCEVEJOS 

E PULGÕES

MAIOR 
PROTEÇÃO

MANUTENÇÃO DA 
POPULAÇÃO DE 
CIGARRINHA EM 
NÍVEIS BAIXOS
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ESTE PRODUTO 
É PERIGOSO À 

SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AO MEIO 
AMBIENTE; USO AGRÍCOLA; VENDA SOB 
RECEITUÁRIO AGRONÔMICO; CONSULTE 
SEMPRE UM AGRÔNOMO; INFORME-SE 
E REALIZE O MANEJO INTEGRADO DE 
PRAGAS; DESCARTE CORRETAMENTE AS 
EMBALAGENS E OS RESTOS DOS PRODUTOS; 
LEIA ATENTAMENTE E SIGA AS INSTRUÇÕES 
CONTIDAS NO RÓTULO, NA BULA E NA 
RECEITA; E UTILIZE OS EQUIPAMENTOS DE 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL.

www.fmcagricola.com.br

Acesse agora e cadastre-se 
em nossa plataforma:
www.juntosfmc.com.br
 
Basta apontar a câmera do aparelho 
para o QR Code ao lado.


