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PARASITISMO EM COCHONILHA PARDINHA Selanaspaws 
anticutalw (HEMIPTERA-HOMOPTERA, DIASPIDIDAE) 

POR Aphyt.L sp. (HYMENOPTERA, APHELINIDAE) 

Maria Aico Watanabe l 
 Chiriki Yoshiil  

A cochonilha pardinha Setenaoiduz akticutatta (Mor 
gan, 1889), vem infestando pomares de citros nos municr= 
pins de Bebedouro, Terra Roxa, Araraquara, Viradouro, Ca 
tanduva, Paralso, Taluva, Taiacu, Barretos, Jaboticabal, 
Monte Azul Paulista, Piranji, Guariba, Pitangueiras, Ca 
jobi, Olimpia, Uchoa, Novo Horizonte, Mogi-Guacu, Porto 
Feliz e Tata. Este inseto suga a seiva das folhas, ino-
culando junto com a saliva substancia tOxica, que provo-
ca queda das folhas e frutos, at um total depauperamen-
to das arvores. Esta cochonilha vem causando serios pre-
julzos a citricultura (PRATES et alii, 1985). MURAKAMI 
et alii (1984) realizaram estudos sobreoparasitismo por 
Aoidiookagto iounautyi, Encauia sp., Aphitbs sp., Ma 
tieta sp., e Akthenophaws sp., em cochonilhas ChtyZompha 
tu/S Lepidosaphez beckii, Paktatonia ziziphi, Pin-
naispiz copid,(14time, Cacao vitid&s, Putvinatia gavez-
cenA, Toupteut citticiduz, AphiA citticota e A.goszypp4, 
em pomares de citros da regiao do Distrito Federal. Nao 
foram encontrados trabalhos sobre a porcentagem de para-
sitismo em Setenaoiduis aluticutatto. 

Este trabalho teve como obietivo avaliar a porcenta 
gem de parasitismo na cochonilha pardinha, no municipio 
de Brotas-SP, que nao consta da lista de PRATES et alii. 
Para tal, foi escolhido um pomar com 1200 hectares plan-
tados com laranjeiras da variedade Pera Valencia. Em 4 
epocas dos ands de 1989 e 1990, foram feitas coletas de 
folhas infestadas, em pontos escolhidos ao acaso no po-
mar, evitando-se as arvores localizadas nas margens das 
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estradas. As folhas foram trazidas ao laboratOrio e exami 
nadas ao microscopio estereoscopico para a identificagao 
das carapagas com perfuragOes de saida dos parasitoides. 
Parte das folhas coletadas foram mantidas em placas de Pe 
tri, para a observacio da emerggncia dos parasitades, em 
sala de criagio regulada a 26°C. 

A menor porcentagem de parasitismo (2,11%) foi cons-
tatada em julho/89 e a maior (21,9%) em abril/90. A va-
riagao da porcentagem de parasitismo ester provavelmente 
relacionada com as aplicagOes de Methidathion, segundo o 
administrador do pomar. Acredita-se tambgm que haja efei-
to de fatores climiticos, como a temperatura e as precipi 
tag-6es. Os parasitades emergidos foram identificados pe-
lo Dr. Charles F. Robbs como sendo Aphy,tbs sp. 

0 produto Aldicarbe, eficiente contra Setenaspiduz e 
seletivo para o seu inimigo natural AphytiA, que fora re- 
comendado por PRATES et alii, em 1985, ester 	atualmente 

• 
com seu use proibido. Outros produtos que possam vir 	a 
substitu-lo, mesmo que eficientes e seletivos,irio one-
rar, como qualquer outra formulacio, o custo de produgio, 
com a necessidade de compra do defensivo e dos equipamen-
tos de aplicagao e despesas com a mio-de-obra. 

0 controle biolOgico,apresenta-se assim, comouma boa 
alternativa para reduzir os prejuisos causados pela cocho 
nilha pardinha. E preciso ainda a realizagao e levantamen 
tos em outros pomares para: a) caracterizagio do nivel de 
parasitismo no Estado; b) determinagao do nivel ideal de 
parasitismo para o controle efetivo; c) tomada de decisao 
sobre a necessidade de introdugao de inimigos naturais; 
d) adocio de medidas de protegao aos inimigos naturais na 
tivos. 

Em 1962, na regiio do Rio de Janeiro-RJ e Recife-PE, 
foram introduzidos os parasitades Aphy.as tepidoutphu 
Compere, A. hotoxanthu4 De Bach e A. tignanemoi.4 Compere, 
para o controle da cochonilha Onthezia pnaetonga, 	(Dou- 
glas, 1891). Esses himenOpteros foram recuperados 	mail  
tarde, o que comprova o sucesso da introdugao. A introdu- 
gio do parasitSide A. toseni, especifico contra Setena4- 
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pidu4, esti sen#o programada pelo futuro quarentenirio, 
a ser instalado no Centro Nacional de Pesquisa de Defesa 
da Agricultura da EMBRAPA, em Jaguariiina-SP. 
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