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DEsEt-WOLVU'iENTO POPULACIONAL DA MOSCA 00 SOR60
Contarinia

sorghicola

(Coq., 1898)~

WAQUIL,

A mosca
(Diptera:
produção

do sorgo,

Contarinia

~ecidomyiidae)

sorghicola

constitui

da mosca

e uma limitada

capacidade

ra a oviposição.

Portanto,

insetos

somente

para ~~eito

populac ionais dep end.em da biologia

'.Para se estudar

.

cas de .pLan t o .Em

cada época,

na fase de antese,

foram

tos por um per!odo

de 2 horas.

í

diaria~ente

viduos.

Estes

mais

populacional

A partir~o

re'l
açoea

da mosca
e

do

5

de

iP2

.sorgo ~

± 300 adul

a

in

cerca de 80 espiguetas

e

dia 'i~guinte
no minimo70

do sorgo varia em função

completando

de uma mesmá épooa,
o oiolo

indi

sa foi baixa

no verao"

em torno de 3%JI

a oviposição

de gerações

onde se observa

çãounioament·e· das oondições

de larvas e~ diapau
e atingiu

po pu l-aoi-onal-

ambientais.

in

gastando

17%
de

por p ex-i odo e maiores"

e a flutuação

épo

2. O ciclo bi9,.

Em oo ndi ço ee de campo onde há pan i eul.ae

de i roe expostas

da

oom 18 dias e outros

31 dias para isto~ 3. A frequência

posição

distâncias'p,!!

cerca de 5 panlculas

onde se ob~ervava

da mosoa

varia dentro

4.

odes1ocamen

observ~ções

tende a se a Lonqa» nos meses mais frios.

abril.

de vida

dadósindicam:

1. O oiolo biológioo

divtduos

curto

de especulaçãoJospicos

totsm feitas

foràm colhidas

para o laborat~rio

lógioo

na

regiões <h mu!!,

infestadas 'artificialmente

levadas

13

problemas

do inseto e de suas

o'desenvoivimento
de campo

oa

a curtas

1890)

e ambiente •

sorgo .em condições

festação,

e em outras

de v;o. Isto restringe

desses

CNPMS/EMBRAPA

(Coq~illctt,

do sorgo tem um perlodo

to de populações

c~~ os hospedeiros

-

um dos sirios

de grãos de sorgo no Brasil

do. Os adultos

J. M.

fioa

em
ho ep e

há supeE..
em

fu!!;.

