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TECNICO
OCORR~NCIA DE Lasioderma serricorne FM BABACU NO ESTADO DO PlAuT

Paulo Henrique Soares da Silval
Joao Roberto Pereira 01iveira2

Lasioderma serricorne (Fabricius, 1792) e um inseto da
ordem Coleoptera, ,'amilia Anobi~dae, conhecic) vulgarmente como
"caruncho do fumo". 0 adu1to tem a forma ova1ada, de co1oracao
castanho avermelhada, recoberto por pelos claros. Seu comprimento
varia de 2,2 a 3mm, sendo as femeas maiores. Suas antenas sao ser
readas e muito nitidas.

De acordo com Gallo et al. (1978) 0 n~mero midio de ovos
por femea esta em torno de 40 a 50, sendo o· cic10 comp1eto de 60
a 90 dias. £ uma praga cosmopolita e segundo Silva et al. (1968)
ataca varios produtos armazenados, tendo sido constatada em Tere
sina-PI a~acando 0 mesocarpo, amendoas e torta da amendoa do baba
~u em condicoes de armazenamento.

o mesocarpo pode ser atacado no fruto ou separado dele.
No fruto, a penetracio dos insetos se da pela parte basal onde 0

epicarpo i mais tenro. Ap5s a penetracio, alimentam-se do conte~
do do mesocarpo construindo galerias em todos os sentidos, onde
tambem se reproduLem.

A amendoa separada do fruto e a torta, subproduto da in
dustrial izacao da amendoa, tambem sao atacadas ap5s 0 armazenamen
to, servindo de substrato tanto para alimentacio como para repr2
ducao destes insetos.
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o mesocarpo, amendoas e torta atacadas exalam mau cheiro
com 0 aumento da infesta~io devido afermenta~io dos detritos da
alimenta~io com os dejetos dos insetos.

Como medida de controle ~ara esta praga, Gallo, et al.
(1978) recomehdam 0 expurgo i base de fosfina.
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