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Introduzida no país desde 1996. Phyllocrristis citrella Stainton (Lepidoptera: 
Gracillariidae), tem sido uma ameaça à citricultura nacional. Seu controle a longo 
prazo, com a utilização de produtos químicos é contestável, devido a problemas de 
custo, eficiência e riscos ambientais. O objetivo desse trabalho foi avaliar a flutuação da 
praga c de seus inimigos naturais em três sistemas: Produção Convencional (PC), 
Produção Integrada (PI) e Produção Orgânica (PO). Foram utilizados pomares planta
dos com a variedade Valência de 12 anos de idade nos municípios de Aguaí e Mogi
Guaçu. estado de São Paulo. Os levantamentos quinzenais foram conduzidos no perí
odo de abril de 2003 a fevereiro de 2005. Foram amostradas dez plantas ao acaso. 
coletando-se do terço médio dez folhas de brotações novas de cada sistema. O material 
foi acondicionado em sacos de papel identificados, c armazenados no interior de caixa 
ténnica. No laboratório as câmaras pupais de P. citre/la foram dissecadas e observadas 
com auxílio de microscópio estereoscópico, para identificação e quantificação dos 
parasitóides Galeopsomyia Jausta (Hymenoptera: Eulophidae) e Agerriaspis citricola 
(Hymenoptera: Encynidae). Os resultados mostraram nos três sistemas que P. citre/la 
ocorreu com maior freqüência nos meses de outubro a dezembro de 2003 e 2004. e A. 
c i tricota de novembro a janeiro de 2003/2004 e 2004/2005 em função do aumento da 
população da praga. Nos três sistemas A. citricola apresentou um pico atípico em 
j unho/2003, e no PC uma flutuação expressiva em todo ano de 2003. A freqüência de 
G. fausta foi baixa nos três sistemas exceto em fevereiro/2004 no Pl. O sistema PO e 
PC foram os que apresentaram flutuação mais unifonne da praga e dos parasi tóides, 
entretanto PC apresentou uma densidade populacional mais e levada da praga, e 
consequcntemente dos parasitóides em relação ao PO. 
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