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Doru luteipes, inseto da ordem Dermaptera, vulgarmente conhecido co-
mo tesourinha tem-se"mostrado promissor como agente de controle biológico
de pragas de milho, principalmente de Spodoptera frugiperda e Heliothis Zea.
Aspectos biológicos e consumo alimentar destas pragas já foram estudados. O
prescnte trabalho teve como objetivo, verificar o efeito de diferentes t~m-
peratl!ras sobre a viabilidade dos ovos e a duração da fase ninfal do pred'ã+

dor, Q. luteipes, procurando determinar a temperatura ideal para a multipl~
caçao deste agente de controle biológico.

O experimento foi conduzido no Laboratório de Criação de Insetos
LACRI do CNPMS/EMBRAPA. As temperaturas usadas foram de 200C; 250C e 300C.
Posturas do predador obtidas de uma criação de laboratório mantida em temp~
raturas de 250C foram colocadas em placas de petri, contendo ovos inviáveis
de Spodoptera {rugiperda, e uma mecha de algodão umedecida em água para "man
ter o teor de umidade elevado. As posturas do predador, jutamente com a fê-
mea que as gerou, foram distribuidas em incubadoras B.O.D. reguladas de
acordo com cada tratamento (temperatura). Após a eclosão das ninfas, estas
foram mantidas individualizadas nas incubadoras., recebendo sempre que neces
sário os ovos inviáveis da praga. Foram avaliados a viabilidade dos ovos, o
período ninfal e o nÚmero de ínstares do predador.

Os resultados mostraram que na temperatura de 200C a viabilidade

foi de 94,4~ na" temperatura de 250C esta viabilidade caiu para 6ô,2%, e na
temperatura de 300C chegou a cair para 35,4%. A 200C o período ninfal durou
cerca de 49 dias tendo-se 4 ínstares, e não houve mortalidade nesta temper~
tura; na temperatura de 250C houve uma mortalidade em torno de 60% após o
3Q instar, obtendo-se um período ninfal de 33 dias, também com 4 Instares;
e na temperatura de 300C a mortalidade chegou a 90% até o 3Q Instar não se
podendo assim obter um período ninfal coerente.
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