
Malatiom (2 e 41 e Permetrina [0,05 e 0,1 mg de ingrediente ativol
ml de calda na dosagem de 50% (DRso) e 100% (DR,ool da dosagem
recomendada, respectivamente) utilizados no controle de lagartas
desfolhadoras de eucalipto ao predador Podisus rostra/is (3° e 5°
estadios), na Universidade federal de Vic;:osa em 1996. a
delineamento experimental foi inteiramente casualizado com quatro
repetic;:oes. Para as ninfas de 3° e 5° estadio os inseticidas mais
seletivos, nas duas dosagens, foram a Deltametrina (0 e 1,94) (0 e
3,55%1 e a Permetrina (11,24 e 27,98%1 (3,55 e 3,79%, DRso e
DR,oo' respectivamente), respectivamente. a Fenitrotiom matou
100% dos indivfduos nas duas dosagens.

AVALlAc;AO DE Trichogramma atopoviri/ia COMO AGENTE DE~
CONTROLE BIOL6GICO DE Spodoptera frugiperda.

L. Prezotti, F.N.P. Haji & O.T. Honda. EMBRAPA-CPATSA, Caixa
Postal 23, CEP.: 56300-000, Petrolina-PE.

A utilizac;:ao de parasit6ides do genero Trichogramma, no
controle de S. frugiperda, geralmente e pouco eficiente em func;:ao
do Mbito de oviposic;:ao dessa praga. Porem na Colombia, resultados
promissores tem side obtidos ~om a eSpBcie T. atopovirilia. No Brasil,
essa especie foi constatada em ovos de Helicoverpa zea e S.
(rugiperda, em milho, entretanto, estudos s6 foram realizados com
H. zea. a presente trabalho objetivou avaliar a especie T. atopovirilia
como agente de controle de S. (rugiperda, visando sua integrac;:ao
em programas de manejo dessa praga. Para efeit.o de comparac;:ao,
os testes foram realizados tambem com a especie. T. pretiosum. a
experimento foi conduzido em duas etapas. Na primeira, ovu;; de S.
tr:ugiperda e S. cerealella, colados em extremidades opostas de
cartelas de papel (2 x 2 cm), foram ofertados a 30 femeas
individualizadas de cad a especie do parasit6ide. A cad a 30 minutos,
nas primeiras 4 horas, observou-se 0 posicionamentodas femeas no
tuba para avaliar a preferencia hospedeira. Na segunda etapa, massas
de ovos de S. (rugiperda foram ofertadasindividualmente a 401emeas
de cada especie do parasit6ide, por um perfodo de 48 horas, iJ.\(aliando-
se em seguida a longevidade, n2 de ovos parasitados, porcentagem
de emergencia e razao sexual. a teste de preferencia hospedeira
revelou forte atratividade da especie T. atopovirilia por ovos de S.
(rugiperda (media de 5,43 contatos contra apenas 1,97 em ovos de
S. cerea/ellal. fate nao observado para a especie T. pretiosum (2,3
contatos contra 2,1 em ovos de S. cerealella). as resultados da
segunda etapa demonstraram uma maior adequac;:ao de T. atopovirilia
ao hospedeiro S. (rugiperda, observando-se uma media de 26 ovos
parasitados e razao sexual de 0,82 contra apenas 12 ovos parasitados
e razao sexual de 0,41 para T. pretiosum. Estudos de campo ainda
sac necessarios, entretanto os resultados de laborat6rio demonstram
que T. atopovirilia e um promissor agente a ser integrado no manejolL
de S. (rugiperda.
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o I?- / AVALlAc;AO DE Sitotroga cerea/ella E Anagasta ~uehniella COMO "i-./I HOSPEDEIROS AL TERNA TlVOS PARA CRIAc;AO MASSAL DE
Trichogramma atopoviri/ia.

L. Prezotti. F.N.P. Haji. O.T. Honda & J.F. Grana Jr .• EMBRAPA-
CPATSA, Caixa Postal 23,' CEP.: 56300-000, Petrolina-PE.

a parasit6ide T. atopovirilia foi descrito por Oatman &
Platner, em 1983, como uma nova especie da Guatemala e tem
demonstrado bom desempenho no parasitismo de diversas pragas,
inclusive Spodoptera (rugiperda, que em func;:ao do Mbito de
oviposic;:ao, dificulta a ac;:ao de parasit6ides desse genero. Na
Colombia, essa especie tem apresentado resultados promissores no
controle de S. (rugiperda com fndices medios de parasitismo de 42%,
em liberac;:oes no infcio da cultura. Em vista disso, a EMPRAPA-
CPATSA realizou a importac;:ao de T. atopovirilia, da Colombia,
visando avaliar 0 seu potencial no controle da referida praga. Como
o controle biol6gico aplicado, envolve a criac;:aomassal do parasit6ide,
realizou-se esse experimento para avaliar a adequac;:ao de T.
atopoviri/ia aos hospedeiros alternativos A. kuehniella e S. cerea/ella.
a experimento foi conduzido em duas etapas. Na primeira, ovos de

A. kuehnie/la e S. cerealella, colados em extremidades opostas de
cartelas de papel (2 x 2 cml. foram ofertados a 30 femeas
individualizadas do parasit6ide. A cada 30 minutos, nas primeiras 4
horas, observou-se 0 posicionamento das femeas no tuba para avaliar
a preferencia hospedeira. Na segunda etapa, ovos dos hospedeiros
alternativos foram colados em cartelas (7,0 x 0,8 cm) e ofertados,
por um perfodo de 48 horas, as femeas do parasit6ide, individualizadas
e alimentadas com mal. Do total de 80 femeas utilizadas, 40
receberam ovos de S. cerea/ella e 40 receberam ovos de A. kuehniella,
avaliando-se posteriormente a longevidade das progenitor as e
descendentes, n2 de ovos parasitados, porcentagem de emergencia
e razao sexual . as resultados demonstraram que ambos os
hospedeiros testados sac adequados a criac;:ao de T. a topovirilia ,
entretanto, 0 mesmo apresentou preferencia por ovos de A. kuehnf~lIa
(media de 5,2 contatos contra 2,0 em ovos de S. cerealella). Essa
preferencia tambem foi revelada no parasitismo, 28% superior em
ovos desse hospedeiro.

EFEITO DOS TRICOMAS GLANDULARES DA BATATEIRA So/anum
berthau/tii NA Ac;AO DE Scymnus (Pullus) argentinicus
(COLEOPTERA: COCCINELLIDAEI SOBRE 0 PULGAO Myzus persicae.

D. C. Gamarra. V. H. P. Bueno. J. C. Moraes & C. M. Kato, Depto.
de Fitossanidade (UFLAI. C. Postal 37, 37000-200, Lavras, MG:

a trabalho teve por objetivo avaliar a influencia dos tricomas
glandulares da batateira Solanum berthaultii na mortalidade e consumo
alimentar dos diferentes fnstares e adulto de Scymnus (Pul/us)
argentinicus sobre Myzus persicae. a trabalho foi conduzido no
laborat6rio de Controle Biol6gico do Depto. de Fitossanidade da UFLA,
sob uma temperatura de 25 ± 1°C, 70 ± 10 % de U. R. e
fotoperfodo de 12 horas. As plantas de S. berthaultii e S. tuberosum
foram multiplicadas em casa de vegetac;:ao e mantidas nesta ate
atingir 15 cm de altura. Posteriormente, foram instaladas no
laborat6rio e sobre estas colocadas 40 ninfas do 3° e 4° fnstares de
M. persicae. Em seguida as plantas foram isoladas com a ajuda de
um recipiente plastico, cilfndrico (30 cm de altura x 20 cm de
diilmetro) e liberado 4 individuos de um mesmo fnstar/adulto de S.
(Pullus) argentinicus. a delineamento experimental utilizado foi de
Blocos Casualizados em esquema fatorial de 2 x 5; sendo duas
batateiras S. berthaultii (Acesso PI 310297) e S. tuberosum (cv.
Achat) e cinco (4 fnstares larvais e adultol.com 6 repetic;:oes. Avaliou-
se a percentagem de mortalidade do predador e a capacidade de
predac;:ao nos perfodos de 24 e 48 horas. Observou-se como resultado
uma mortalidade de S. (Pullus) argentinicus de 58,33; 30,21 e 15,63
% e de 84,38; 45,83 e 23,95 % nos perfodos de 24 e 48 horas,
para 0 10, 2 ° e 3 ° fnstares respectivamente,em S. berthaultii, devido
provavelmente a ac;:aodos tricomas glandulares. Na batateira sem
tricomas glandulares (S. tuberosum) nao foi registrada mortalidade
nenhuma do predador. Oservou-se tambBm uma reduc;:ao significativa
da capacidade diaria de predac;:ao em S. berthaultii para todos os
fnstares e adulto de S. (Pul/us) argentinicus em relac;:ao ao consumo
observado em S. tuberosum.

POTENCIAL DE CONSUMO DE Chrysoper/a externa (NEUROPTERA:
CHRYSOPIDAEI UTILIZANDO avos DE Tuta abso/uta
(LEPIDOPTERA: GELECHIIDAEI.
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a objetivo deste trabalho foi avaliar a viabilidade da trac;:a-
do-tomateiro como presa de Chrysoperla externa (Hagen). Larvas
de C. ex terna , de 1· gerac;:ao, foram alimentadas com ovos de S.
cerealella e com ovos de T. absoluta (trac;:a-do-tomateiro) durante
todo 0 perfodo larval, em 8 repetic;:oes. as tratamentos foram
mantidos a 25° ± 2° C, 75 % ± 10% UR e fotoperfodo de 14L: 1OE.
as parametros avaliados foram: n° de ovos consumidos em cada
fnstar, perfodo larval, n° de pupas produzidas, peso fresco da pupa
no terceiro dia, nOde adultos, perfodo de pre-oviposic;:ao, nOde ovos


