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BIOLOGIA E POTENCIAL DE Donl. Zuteipes (SCUDDER1876) NOCONTROLEDE

Spodopteroa frugiperda

Estudos no laboratório foram conduzidos no CNP-Milho e Sorgo, em
"Sete Lagoas, Me, vis ando conhecer a biologia e o potencial de [).)P.< ZuteipG8
como predador de ovos e larvas de Spodopteroa fruqiperda. E~tJdou-se tam-
bém, em condições dI! campo, o efeito' de diversos inseticidas sobre .esce
pl sdado r, Dos estudos b io eco Io gico s , observou-se que as pos cu r as têm em
média 26,6 ovos e as fêmeas ovipositam mais de uma vez, mesm' quando não
fecundadas. O períoao de incubação é em média 7,31 dias. A duração da fa
se ninfal variou de 37,1 a 50,1 dias de acordo com o tratamento usado. A
fase adulta, que é a mais longa, variou em média de 83,7 dia~. para indi
viduos alimentados com ovos a 143 dias para indivíduos a l í een.vado s com
larvas. O inseto eo s t rou um bom potencial como predador de S. frugiperda,
apresentando um consuno diário na fase ninfal de 12, 10 e 8 l srvas , con-
fOlme estas foram oferecidas isoladamente, com folhas de milh, e com die
ta. Na fase' adulta, o consumo diário foi na mesma sequência anc e r i.or , 21-;-
19 e 10 larvas, embora tenha s ido observado que, quando não hzv ia out r a
fonte de alimento, alguns indivíduos çonsumiram até 80 'larvas diariamen-
te. O consumo de ovos só foi avaliado na fase ninial, sendo éO média 13
ovos por dia, quando estes eram fornecidos com dieta a r't i f ic ia l , Com re-
lação a expe r iment o de campo onde foram testados diversos ii.s et ic í das ,
observou-se que os produtos utilizados, pennetrina, de ltamethrin e meto-
mil, além de serem eficientes no controle de S. frugiperda, praticamente
não ~f~taram o predador D. Zuteipes.
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