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Resumo

A joaninha Eriopis connexa é um importante agente de controle biológico, que atua na regulação de diversas
incluindo algumas de milho e sorgo como pulgões, ovos e lagartas neonatas de Lepidoptera. Para sua u
comercial em programas de controle biológico há necessidade de criação em escala. Objetivou-se nesse I
avaliar 18 diferentes tipos de dietas para criação de larvas do predador, em sala climatizada (25±1°C, 70±10
fotofase de 12 horas), em delineamento inteiramente casualisado. Cada uma das quatro repetições foi repre
por 10 larvas. As dietas foram: A. Ovos de A. kuehniella (congelados por um dia ou por seis meses); B. (
Spodoptera frugiperda (frescos - sem ou com escamas, congelados por um dia ou por seis meses); C. L
neonatas de S. frugiperda; D. Dieta à base de "pet food" triturada e E. Dietas contendo mel e levedo de cerv
presença ou ausência de sulfato ferroso, germe de trigo e farelo de soja. Maior % de adultos (diferer
significativa) foi obtida alimentando as larvas do predador com ovos frescos de S. frugiperda com (11
viabilidade) ou sem escamas (95%), ou ovos congelados por apenas um dia, tanto de A. kuehniella com
frugiperda (92,5%). Nessas dietas, o ciclo total dos insetos foi de 18,9, 18,9,20,6, e 19,1 dias, respectiv.
Alimentando-se as larvas com ovos de S. frugiperda, com seis meses de congelamento, obteve-se 73,8% de
e um ciclo total de 20,7 dias. As dietas com componentes vegetais usadas isoladamente não proporcior
desenvolvimento adequado de E. connexa. Larvas alimentadas com lagartas neonatas de S. frugiperda, ove
kuehniella (seis meses de congelamento) oferecidos isoladamente ou associados às dietas foram inadequade
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