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o objetivo do trabalho foi avaliar a qualidade de populações sexuadas de
Trichogramma pretiosum Riley, 1879, em laboratório, utilizando-se o teste de vôo
recomendado pela Organização Internacional de Controle Biológico (IOBC). Os
parasitóides foram obtidos em coletas de campo, sobre ovos de Helicoverpa zea
(Bod., 1850), em milho, e mantidos em laboratório em ovos do hospedeiro
alternativo Anagasta kuehniella (Zeller, 1879). Numa primeira etapa, realizou-se a
comparação entre o modelo padrão, recomendado pela IOBC (com algumas
modificações) e um modelo adaptado e denominado ESALQ. Para cada modelo,
avaliou-se a qualidade de três populações de T. pretiosum, mantidas em laboratório
por três, 35 e 72 gerações, respectivamente. Independente da geração, ambos os
modelos não registraram diferença na qualidade, entre as populações estudadas,
tomando-se por base a porcentagem de parasitóides que apresentaram aptidão para
vôo, após a emergência. O modelo ESALQ permitiu uma melhor discriminação
entre "voadores" e "não voadores". Numa segunda etapa, utilizou-se o modelo
ESALQ para monitorar, durante 21 gerações, a qualidade de três populações
sexuadas de T pretiosum, iniciadas respectivamente com um, cinco e dez casais. A
população iniciada com um casal apresentou qualidade inferior em comparação às
populações iniciadas com cinco e dez casais. O teste de vôo mostrou-se eficiente na
determinação da qualidade de populações de T. pretiosum, em condições de
laboratório, e as modificações realizadas no modelo padrão favoreceram uma melhor
separação de "voadores" e "não voadores" do parasitóide, podendo o modelo
ESALQ ser indicado como substituto do modelo padrão, recomendado pela IOBC.
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