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BIoux;IA E POTENCIAL 00 mEDADOR Doru luteipes CCM) lIGENl'E DE <DN'lROLE

BIOLÓGICO DE Heliothis zea.

1 2Cruz, I. ; Alvarenga, C.O. . . ed 3& F~gue~r o, P.E.F.

A lagarta-da-espiga, H. zea e uma iportante praga do milho, principalmen
te das cultivares doce. Quando a lagarta se encontra no interior da espi
ga o controle químico se torna ineficiente. Além do mais às vezes é an-
tieconômico e ainda pode apresentar resíduos além do permitido por lei.
O controle biolÓgico, principalmente através de um parasitóide ou de um
predador, que iriam procurar suo nrp.Sn. sp.riamuito importante contra
H. zea. D. luteipes, (~: Ftlrfiml icre) t em-se mostrado p:an:i.s3:Jr ro a:rrt::ro-

le da lagarta-do-cartucho, Spodoptera frugiperda. Tanto ninfas como adu~
tos se alimentam de ov~s e larvas desta praga. Além do mais em condi-
ções de campo, sua postura é realizada ou no cartucho ou na espiga da
planta, sugerindo neste caso, predação também de H. Zea. O presente tr~
balho foi realizado no CNPMS/EMBRAPA, em Sete Lagoas/MG, tendo como obj~
tivo conhecer a biologia e o potencial de Doru luteipes como predador de
ovos de H. zea, em condições de laboratório. Para isto, ninfas àe 1 dia
de idade foram individualizadas em placas de Petri, contendo algodão em-
bebido em água, e ovos de H. zea. Foram avaliados os aspectos biolÓgllxE
e o consumo diário de ovos da praga pelo predador. O período ninfal me-
dio foi de 34 dias (26-52); o número de ínstares foi 4. O consumo de
ovos de H. zea durante o períodO ninfal do predador variou de 563 a
1301, com uma média de 812. O consumo médio diário foi de 24 ovos por
ninfa. O ciclo (excetuando-se o período de incubação) variou de 79 a 318
dias, com média de 210 dias, sendo que cada indivíduo consumiu neste pe-
ríodo cerca de 7457 ovos (consumo diário de 42 ovos). O período de incu-
bação Doi em média 7,5 dias. A viabilidade dos ovos foi em média, res-
pectivamente 88 e 40%, quando a fêmea permaneceu ou nao com o macho. O
número médio de ovos por fêmea foi de 38.
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