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OFEITO DB IIUTINA NO DDSEMPIìNHO REPRODUTIVO DO PRBDADOR
podisus nigrispiturs (Dallas) (Heteroptera: Pentatoruidae)
ßUTIN EFFBCT ON THD REPRODUCTM PERFORMANCB OF Parüsus

nígrispittus (Dallas) (Heteroptera: Pentatomidae)
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Folam conduzidos experimentos em rluas gerações de Po disus nigrispittus provenientes

do laboratririo de criação massal da UFV conl o objetivo de determinar o efeito do

flavon(ride tutina em adultos do predador. Ninfas da lu e 2" geração de P. nigrispirtus
foram alimentadas, desdc o início do 2'instar, com lagaltas de,4nticarsia gennnîalis
Húbner (Lepidoptera: Noctuidae) alimentadas co¡n dietas: nornral (sem adição de r.utina),
conr 0,6570 ou 1,3070 de rutina. Ao atingircm a fase adulta, os indivíduos foram separados
em casais, acondicionados em gerbox, e observados diariamente, até a morte da fêmea,
em relação à sua feftilidade e fecundidade. Lagartas de 3'l4'ínstur, que serviram como
alirnento, foram fornecidas ¿d. /1b., seguindo cada tratamento. Nas duas gerações foram
avaliados: per'íodos de pré-oviposição e oviposição (dias), número de massas de ovos,
nírmero cle ovos por massa, número total de ovos, durâção da fase de ovo, percentagem
de eclosão e longevidade de adultos. Quando os predadores consumiram lagafias criadas
em dieta contendo rutina, observou-se tendência ao alongamento do período de pré-
oviposição e oviposição, tanb na lu, quânto na 2' gertçio. Não houve diferenças
estatísticas entrc os tratamentos em relação ao número de massas de ovos e núnrero
nlédio de ovos por casal, e¡n ambas gerações do predador. Em relação ao nrimero de
ovos por mrssa, na 2u gelação de P nigrispinus,foi verificado uma diferença altamente
significativa; predadores que consumirarn Iagartas criadas em dieta normal (32,70) ou
acrescida de 0,657o de rutina (3 1,80) aprcsentatam o maior número de ovos por massa
em relação aos alimentadas com dieta mais 1,307o de rutina (24,80). A duração da fase
de ovo, a porcentagem de eclosão de ninfas e a longevidade de adultos não foram afetados
pela rutina. Os resultaclos suger em que, nas col'ìccntl ações testâdas, rutina não provocou
alterações marcantes no desempenho reprodutivo de P nigrispinus.
Palavlas-chave: Controle biológico, interaçöes tritróficas, flavonírides.

AçÃO DO ITXTRATO DB NIM (A za¿irachta ¡n¿ica) sotìRtì o ÁcARo-R^JAtx)
Tetranychus urticae E O ÁCARO PIÌEDAIX)R Neoseilus irlr¡¿as (;\CAlll:
TBTRANYCHIDAIT, PHYTOSEIIDAB) BM MAMOEIITO (Carica papaya).
ACTION OF NEEM BXTIIACT ( zadirachkt ìndica) ON THIì TWO-SpOT't.[t)
SI'IDER Ml'l'E'lbtranychus urticae AND 'I'HB PIìBI)ATOIÌY Mrl,l.ll Ncoscilus
drzeas (ÄCARI: TETRANYCHIDAIT, PHYTOSEIID,{It) IN t'Ãp|yA (Caricu
papaya).
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O controle quírnico é o método mais utilizado no manejo do ácaro r.aj ado, 'lþt¡.rtnyt lttts
urticae Koch (Acari: Tetlanychidae), em ntamoeiro, Caricu pupayu. Una altcl.nalivir
ao controle químico é o nranejo integrado, o qual já vem sendo estudarkr, e avalia a
possibilidade do uso do ácaro predador Neoseiulus itlaeus (Acari: Phytosciidac), rle
fungos entonropatogônicos e de extrato de Nim, Azarll rachtu intlico. O Ni nt ó hojc visto
como um biocida botânico com ampla ação sobre diversos insctos, ácaros, fLrngos
fitopatogênicos, nematóides. Contudo, o seu impacto sobre inintigos naturais na cultura
do mamoeiro não tem sido avaliado. O trabalho apresentado estuda o efèito do cxtrato
de Nim sobre T. u r t icoe e s\as interações com o predador N. i tloc u s ent laborattirio (2.5

!20C,15 !2/oUR e l2 horas de fotofase). Foram testadas as concenrraçÕes dc 0,.5;
0,75 e l 7o de extrato emulsionado de Nirn. Avaliou-se a moltalidade de ovos c lônrcas
de T. urticae, o efeikr da aplicação di¡eta sobre fêmeas de N. itktcus e o scu cfbi to
indireto para o predador alimentado corn presas que foram pulvcrìzaclas conl o extritto
de Nim. A ação ovicida e acaricida do extlato de Ninl sobre Tl urticue ft¡isignificativa
nas concentraçõcs de 0,75 a lVa c ITo,rcspectivame¡ltc. Foi contabilizadâ ntor.talidadc
de 1007o de fêmeas de N. l/d¿rr.r tratadas direta e indiretamente com extrato clc Ni¡r a

I 7o. Observou-se inibição alirnental e canibalismo nas fêmeas de N. ¡¿lr¡¿¿rs alinrenta<las
com'LurticaepulverizadoscomextratodeNim. Conclui-sequesãonecessírrioscstudos
complementares sobre o impacto do uso de extrato de Nim sobre os inimigos naturais dc
T. urticae na cultttra do ntamoeiro.
Palavras-chave: Tetranycltus urticue, Naosciulus itlueus, Azadiruch¡a irulicu, Mzttc.jo
integrado.

SEROLOGIA APLICADA NA DBTERMINAçÃO DB INIMIGOS NATURAIS
I)ll,Spodopte ra frugi¡te rcla (J. E. S}lITH, 1797) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE).
SEIIOLOGY APPLIED ON THlt DBTDRMINATION OF Sporlopr e ra Jrug i pe r da
(J. E. SMITH, 1797) (LBPIDOPTIIRA: NOCTUID^D) NATURAL BNEMIBS.
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Cresce no Brasil o uso de parasitóides para combater pragas da lavoura. A produção em
escala desses insetos, galantida pelas chantaclas "biofírbricas", movimenta grandes so-
nras financeiras, pessoal e conhecimento. Um outro contingente d€ combatentes, ainda
pouco utilizados, são os predadores, principalmente devido às dificuldades em se avali-
ar sua eficiôncia. Nesse colìtexto, a serologia, técnica fundamentada em teações especi
ficas entre antígcnos e seus anticol'pos, âpresentâ-se como ferramenta útil, facilitando a
investigação das relações presa/predador. Nesse tr.abalho objetivou-se a utilização da
serologia na deterrninação de predadorcs de Spodopteru frugiperda, Esse inseto, co-
nhccido tambénl conìo lagarta-do-cartucho-do-niilho, é lesponsável por prejuízos que
poden atingir ató 347o da produtividade deste grão. Lagaltas do 5" ínstar cle S. fi'ugipenh,
obticlasjunto ao laboratório de Biologìa de Insetos do Dcpartanlcnto de Entontologia da
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiloz e do laboratório de Bioensaios da Uni-
velsiclade Fecleral de São Carlos, forant macer:¡das em soluçiro salina 0,85%,
centrifugadas a 7.000 rpn durante 7 minutos e injeradas próximo ao linfonóclulo da

¡tcrrra traseira clc Lrnl coclllo aclulto. Foraru rcalizaclas tluas inoculaçires, ent um intervak¡
de l-5 dias, e o antissoro foi obtido através de sangrias periódicas no animal. O título
m¡íximo do antissoro foi de I :8, obtido no sexto dia subsequente à segunda imunização.
Os testes serológicos foram realizados por dupla difusão em gel de ágar. Os testes
homólogos, feitos corn todos os estágios de desenvolvimento do inseto, foram positivos
itpenas para ovos, 3", 4', 5" e 6" ínstarcs, pupas e adultos. As reaçõcs com rnaior núnrero
tlc linhas precipitadas, cntre duas e quat¡o, ocolleÍam com lagal.tas a partir clo 5" irstar.
Esses resultados positivos dentonstlam a possibilidade de utilização da técnica na deter-
rninação dc precladorcs claquele inseto.
Palavras-chave: técnica serológica, controle biológico, lagarta-clo-cartrrcho.

AçÃo Do óI-ro n¡ NIM sorìRE o ÁcARo VBRMELHO Do c¡{t,.IÌrtrRo
(Oligonychus r/rcis) E SEU PRDDADOR (Iphiseìodes xuluagai)
ACTIVITY OF NBEM OII- ON COFFBE RED MITE (Oligonychus /rcis) ANt)
ON ITS PREDATOR (Iphiseiodes zuluagai)
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O aumento na detnanda de pl.odutos orgânicos e o aparccimcnto de rcsistôncia dc pr.âgas

a pesticidas convencionais tônl rludado o conrpo|tanlento (k)s produtorcs, cstitlìulando
o uso de produtos alternativos no controle de pragas, como extratos e í)leos dc ¡tlantas
oorn potencial rnseticida/acaricid¿t. A Azadiruchtu il¿llc¿¡, conhecicla como nirn, ó umu
das espécies de plantas que mais tcm sido pesquisacla para o c(ntrolc clc pragas. No
entanto, ainda não se conhece a ação específica do nim sobre o ácaro verntelho do
caf'eeiro, Oligotttchus ilicic (McGregor) (Acali:Tctr.anychidae) c sobrc o scLr principal
predador, o lplùsciodes zuluagai (Dcnmark & Muma) (Acari: I,hytoseidae). I)ara
vcrificar o efeito do rileo de nim sobrc a mortalidaclc de O. ilicis e I zalrrrrgai', lìrranr
concluzidos expelimentos enr laborattirio. Folhas de café folam imcrsas enr rileo dc nint
(NccnrAzalr M-T/S) ern duas curccntl aça)cs (0,25 Q' c I ,00./) e cnt itcuî (corìtrolc). No
primeiro expelinìento, foram transferidas 4 casais de O. ilicis por lolha tratad¿ì. No
segundo, fo¡am transferidos 20 fìtrmasjovens de O. l/r'cls p:rra:ts folhas r- aprís 24 hours
foi introduzida uma fêmea de I. zuluugni por folha. Cada unt (los cxpcrintcntos lì)i
composto de seis repetições. A ntortalidade dos ácaros enr ambos exper.imentos lìti
avaliada diariamente durante seis dias. Os experimentos f'oram conduzidos cm contliçircs
controladas: 2.5 + l"C de temperatura, 70 ¡ lOo/o de UR e fotofase de 14 horas. A
mortalidacle das fêmcas de O. lltcis cnr tockrs os ¡re¡ ítxkrs fìri cstatisticanìcnte scmcllìîntc
nas duas conccntlações tlo iileo de ni¡u: liru-O,2-59â (100 + 0.09â) e rrirrr-1,(X)91' (93,fì +
I 2,5 7o). Entretanto, essas taxas de mortal icladc foram significativantentc nlirir rrcs qtrr rs
das fêmeas no corrtrcle (6,2-5 t I 2,5 %,). No cxpcrimcnto conduzido con't l. z.uluu prti,l't>i

observado l00(i/o ¡le sob¡evivência eÍn todos os tratamenk)s. Através dos resultackrs
verifìcou-se o efèito acaricitla do rileo de nim ao 0. illcis e a scletividade u> l. Ttrluugtti.
Estudos adicionais são necessários para determinar a possível açaro deste produto cn'ì

outros menrbros da teia alimentar fol macla no cafeeirt) pal a que se possa rccontentlti-lo
como estratégia no manejo ecokigico dc pragas.

Palavras-chave: Azadirachttt irrrllca, Tetlanychidae, Phytoseiidae.
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