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RESUMO - Este trabalho apresenta o levantamento dos himenópteros parasitos de Fhthorimaea oper-
culeila (Zeiler, 1873) (Lepidoptera, Gelechlidae), no município de Quitandinha, Estado do Paraná. 
Os parasitos encontrados foram: Apantele: su bandinus Blanchard, 1947 (Braconidae); Arrenociavus 
koehleri (Blanchard, 1940) (Encyrtidae); Campoplex haywardi Blanchard, 1946 (ichneumonidae) e 
Campoletis grioti (BIa.nchard, 1946) (Ichneumonidae). Os mais freqüentes foram A. subandinus e A. 
koehteri, com uma percentagem de ocorr6ncia de 42,2 e 38,8, respectivaznente. 
Termos para indexaço: Apanteles subandinus. Arrenoctai'us koehler4 Campoplex haywardi Campo-
Ietisgriori 

HYMENOPTEROUS PARASITES OF PHTHORIMAEA OPERCULELLA 

ABSTFIACT - 	This papar deala with a survey for hymenopterous parasitas of Phthorirnaea opercu- 
lelia in the municipality of Guitandinha, State of Paraná, Brazil. The parasitas were identified as: 
Apante/es subandinus Blanchard, 1947 (Braconidae);ArrenocIavuskoeheri (Blanchard, 1940) (Encyr-
tidae); Campoplex haywarcfi Blanchard, 1946 (Ichneumonidae) and Campoletis grioti (Blanchard, 
1946) (Ichneumonldae). The first two parasitas were the most frequent ones, with a percentage of 
occurrence of 42.2 and 38.8, respectively. 
Index terms: Apanteles subendinus. Arrenoclavus koetilerl, Campop Fax haywerdi, Campoletis grioti. 

INTRODUÇÃO 

A constatação de parasitos das espécies de inse-
tos que podem ser consideradas pragas das culturas 
com interesse econômico, como é a cultura do fu-
mo, constitui conhecimento precioso, quando se 
pretende estabelecer qualquer programa de Contro-
le integrado. 

Vários pesquisadores têm se dedicado ao estudo 
destes parasitos em Phthorimaea opercuiella. As-
sint, Mendes (1939) constatou um parasitismo de 
70%, sendo 37,2% por Eulophidae, 23,9% por 
Copidosoma sp. e 8,9% por Apanteles sp. Hayward 
(1942) verificou um parasitismo de 65%, constituí-. 
do pelas espécies Bassus tandilensis Blanchard, Co-
pidosoma (eoehleri Blanchard, Apanteles subandi-
nus Blanchard e Campoplex haywardi Blanchard, 
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com predominância das duas primeiras. Stanev & 
Kaitazov (1962) observaram que 20% das lagartas 
de P. operculella estavam parasitadas por Apanteles 
scutellaris Mues., Campoplex phthorimaea (Ashm.) 
e Hetnitejes sp. Ramachandran & Rao (1972) obser-
varam um parasitismo de 28%, 30% e 19,7%, respec-
tivamente, nos anos de 1965, 1966 e 1967, sendo 
mais freqüentes as espécies Chelenornuscurvimacu-
tatus Cam., Bracon gelechiae Ashm., e Pristomerus 
vulnerator (Panz.). 

Esta espécie tem apresentado um parasitismo 
bastante diversificado, segundo Riek (1973) que 
cita Paralitornastix koehleri parasitando suas la-
gartas, e Huffajer & Messenger (1976) e Clausen 
(1977) que fazem referências às espécies A. suban-
dinus, C. koehleri e C. haywardi, dentre outras que 
parasitam P. operculefla. GalIo et al. (1978) mdi-
cairi A. subandinus para o controle biológico desta 
importante praga. 

Neste trabalho procurou-se fazer o levantamen-
to dos parasitos de P. operculell4 na cultura de fu-
mo, visando avaliar sua potencialidade no controle 
das popuIaçes desta espécie. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram realizadas amostragens em culturas de fumo, da 
cultivar Amarelinho, no município de Quitandinha, PR, 
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no ano dc 1978. com  o objetivo de determinar os parasi-
tos dc P. opercuklla Iniciaimente, as amostragens foram 
leitas em 20 plantas de fumo; a partir da terceira amostra-
gem, usaramie 40 plantas devido ao baixo fndice de infes-
taçfo da praga. 

As lagartas coletadas no campo foram levadas para o 
laboratório 1  mantidas individualmente em placas-de-Petri 
e alimentadas com folha de fumo da cultivar Amarelinho. 

Estas lagartas eram observadas diariamente, registran-
do-se a ocorrência de parasitos e o desenvolvimento destes 
até a emergência dos adultos para posterior identificação. 

A identificaço especifica dos parasitos foi feita pelo 
Dr. Luis De Santis, da Universídad Nacional de La Plata, 
Argentina. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os parasitos encontrados nas lagartas de P. 
operculeila são: 

Apanteles subandinus Blancliard, 1947 - Braco- 
nidae 

Arrenoclavus koehleri (Blanchard, 1940) - En- 
cyrtidae 

Campoplex haywardi Blanchard, 1946 - Ichneu- 
nionidae 

Campoletis grioti (Blancliard, 1946) - Ichneu- 
monidae. 

Os valores registrados na Tabela 1 revelam um 
parasitismo médio de 40%; pode-se considerar este 
índice satisfatório no controle natural de P. oper- 

culelia. 
Verificou-se que A. subandinus foi a espécie de 

maior freqüência, com 42,20% de parasitismo, se- 
guido por A. koehleri com 38,80%, enquanto que 
as espécies C. haywardi e C. grioti apresentaram 
um índice de parasitismo inferior a 15% (Fig. 1 

e Tabela 2). 
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FIG. 1. Total de lagartas de Phthor!maea operculeila e 
percentagem de cada um dos parasitos, nas amos-
tragens realizadas no munic(pio de Quitandinha, 
PR, no ano de 1978. 

TABELA 1. Percentagem de parasitisnio de Fhthorimaea operculella, em cultura de fumo, no município de Quitandi-
nha,PR0  no ano de 1978. 

Número da 	Data da N? de plantas Total de lagartas N? lagartas Parasitismo 
coleta 	coleta emostradas coletadas parasitadas 1%) 

1 	09.11.78 20 18 2 11,11 
2 	16.11,78 20 33 9 27,27 
3 	23.11.78 40 64 18 28,13 
4 	 01.12.78 40 67 38 56.72 

5 	09.12.78 40 43 23 53,49 

Total 160 225 90 

Média/amostragem 45 18 40,00 
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 ID NO  r , . - Ii)  

Dentre os parasitosidcntificados,A. subandinus 
. A. koehleri e C. haywardi ja haviam sido citados' 

por Hayward (1942), e Silva et ai. (1968), mas, 
quanto à espécie C. grioti, no foi encontrada qual- 
quer referencia anterior citando-a como parasito 

j de P. operculeila em cultura de fumo. 
Ir) 
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