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Resumo

No processo de criação massal de parasitóides de moscas-das-frutas, é imprescindível que se irradie as larvas
hospedeiras antes do parasitismo, de modo a impedir a emergência de moscas das larvas não parasitadas. A irradiação
éfeita nas larvas nuas, nofinal do 30instar larval, usando uma dose mínima que impeça a emergência das moscas, mas
não prejudique o posterior desenvolvimentodos endoparasitóides.A dose utilizadapara larvas de Ceratitis capitata é de
60 Gy e pode variar de espécie para espécie. Portanto, o objetivo deste trabalhofoi determinar a menor dose de (Co-60)
para impedir a emergência de adultos de A. fraterculus em criação de D. longicaudata . Foram utilizados tratamentos
com as doses de 5, /O, 15, 20, 30, 40, 50 e 60 Gy mais testemunha, em 6 mL de larvas de A. fraterculus. De cada lote,
para cada tratamento, foi retirada uma amostra de 200 pupas para avaliar o número de moscas emergidas (E),
semi-emergidas (SE) e deformadas (D). Foram utilizadas 8 repetiçõespor tratamento. As porcentagens médias de E, SE
e Dforam de 87.56, 0.12, 9.56; 81.81, 0.56, 13.81 e 37.88, /0.25, 22.75 para as doses de O,5, e /O Gy, respectivamente.
A DL50foi de 8,69 Gy, e a DL90foi de J1,07 Gy. Doses maiores ou iguais a 20 Gy impediram em 100% a emergência
dos adultos. Recomenda-se então aplicar a dose de 20Gy em larvas de A. fraterculus para a criação do parasitóide D.
longicaudata.
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