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A produção de descendentes é uma característica biológica importante para a 
multiplicação de parasitoides em laboratório, podendo ser influenciada pelo 
tamanho e peso do hospedeiro que pode afetar o desenvolvimento de imaturos e 
a aptidão da progênie resultante. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência 
do peso de pupas do hospedeiro Diatraea saccharalis (Lepidoptera: Crambidae) 
sobre o desenvolvimento e progênie do parasitoide Trichospilus diatraeae 
(Hymenoptera: Eulophidae). Pupas de D. saccharalis com peso entre 0,100-0120 
g, 0,121-0,140 g, 0,141-0,160 g, 0,161-0,180 g, 0,181-0,200 g e 0,201-0,220 g 
foram expostas ao parasitismo por sete fêmeas de T. diatraeae com 24 horas de 
idade, durante um período de 24 horas. Após este período, as fêmeas de T. 
diatraeae foram retiradas e as pupas permaneceram individualizadas em tubos de 
vidro (14,0 x 2,2 cm) e temperatura de 25 ± 2ºC, umidade relativa de 70 ± 10% e 
fotofase de 14 horas até a emergência de adultos. O peso de pupas de D. 
saccharalis nos diferentes intervalos avaliados não afetou o número de pupas 
parasitadas e de pupas com emergência de T. diatraeae, a duração do ciclo de 
vida e a razão sexual do parasitoide. A progênie de T. diatraeae variou de 242 ± 
51,76 (0,120-0,140 g) a 543,33 ± 30,64 indivíduos (0,200-0,220 g). A longevidade 
de fêmeas e machos de T. diatraeae foi menor em pupas com peso entre os 
intervalos de 0,180-0,200 g e 0,200-0,220 g. Conclui-se que a progênie de T. 
diatraeae foi diretamente proporcional ao aumento do peso de pupas do 
hospedeiro D. saccharalis. O intervalo de peso de pupas de D. saccharalis entre 
0,160 g e 0,220 g proporcionou a maior produção de descendentes de T. 
diatraeae. A longevidade de adultos de T. diatraeae reduzium para indivíduos 
emergidos de pupas com peso superior a 0,180 g. 
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