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o algodao

(Gossypium hirsutum L.) e uma das culturas anuais mais importantes do
Brasil, sendo a principal fonte de renda para diversos sistemas agrfcolas de cunho
familiar, principalmente no Nordeste brasileiro. Seu cultivo e atacado por uma vasta
gama de pragas, e muitas vezes realizado em cons6rcio com outras culturas
anuais, no entanto pouco se conhece a respeito dainfluencia do cons6rcio sobre a
fauna de inimigos naturais de pragas desta cultura. 0 objetivo deste trabalho foi
avaliar a ocorrencia de famflias de microhimen6pteros parasit6ides em cultivo de
algodao consorciado com outras culturas anuais, no Norte de Minas Gerais. 0
estudo foi realizado no campo experimental da Universidade Estadual de Montes
Claros (UNIMONTES), no municfpio de Janauba, MG, em 2008. Foram cultivadas
parcelas de algodao (Gossypium hirsutum L.) consorciado com: P1 - gergelim
(Sesamum indicum L.), P2 - sorgo (Sorghum bicolor L.), P3 - feijao caupi (Vigna
unguiculata L.) e P4 - feijao guandu (Cajanus cajan L.), e cultivos solteiros de: P5 Algodao, P6 - gergelim, P7 - sorgo, P8 - feijao caupi e P9 - feijao guandu. Os
microhimen6pteros parasit6ides foram capturados quinzenalmente por meio de
armadilhas tipo Moericke contendo uma solu<;ao de agua e detergente a 10/0,
mantidas no campo por 48 horas. Cad a parcela recebeu um total de cinco
armadilhas por coleta. Foi coletado um total de 6.074 especimes de
microhimen6pteros distribufdos em 19 famflias, sendo as mais abundantes
Encyrtidae (1.786), Scelionidae (1.229), Mymaridae (1.188) e Trichogrammatidae
(386). 0 sistema consorciado que apresentou maior riqueza de famflias foi 0 P4,
com 17 famflias, seguido por P7 (16), P9 e P2 (15). 0 que apresentou maior
abundancia foi 0 P7 com 672 especimes, seguido por P2 e P4 com 587 cada e P9
com 530 especimes. Com exce<;ao de P9, a familia encyrtidae foi a mais frequente •
em todos os sistemas consorciados, em seguida as famllias Mymaridae e
Scelionidae se revezavam como as mais frequentes. Nas parcelas solteiras
Mymaridae foi a mais frequente para P3 e P8, Encyrtidae para P6 e P5 e
Scelionidae para P1. Com exce<;ao do cons6rcio com 0 guandu, 0 algodao quando
consorciado apresentou uma menor abundancia de especimes, demonstrando que
a consorcia<;ao do algodao com as demais culturas nao favoreceu a abundancia de
parasit6ides.

