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I~TERAÇÃO ALIHENTO E OVOS DE Sitotroga cerealella OLIVIER. 1819 E DE
Scrobipalpuloides absoluta POVOLNY, 1987 SOBRE A LONGEVIDADE DE FÊHEAS DE
Trichogramma pretiosum RILEY, 18791

ALENCAR, J.A. DE2: HAJI, F.N.P.3; OLIVEIRA, J.V.4

O alimento, assim como a especie de hospedeiro são fatores que po-
dem reduzir a longevidade de Trichogramma spp., limitando, consequentemente.
a efici~ncia do parasit~ide em programas de controle biol~gico. Visando es-
tudar esses aspectos em relaç~o a !. pretiosum vs Sitotroga cerealella e
Scrobipalpuloides absoluta. instalou-se no laborat~rlo de entomologia do
CPATSA-EHURAPA, em PetroJina-PE, um experimento para cada hospedeiro. ado-
tando-se o delineamento inteiramente casualizado, com quatro tratamentos e
cinco repetições. Cada experimento consistiu da .ind i vi.duali za çao de ovos
parasitados por !. pretiosum. em c~psulas gelatinosas transparentes (2.2cm x
0,7cm). contendo pequenas perfurações. logo ap~s a emer~ência dos adultos.
fez-se a sexagem, separando-se 100 fêmeas. Este total foi dividido em qua-
tro grupos de 25 fêmeas para cada hospedeiro, ,sendo: grupo I - n~o alimenta
do e n~o ofertado ovos para parasitar: grupo 2 - n~o aI imentado e afertado
ovos para parasitar; grupo 3 - alimentado com mel puro e nao ofertado ovos
para parasitar; grupo 4 - alimentado com mel puro e ofertado ovos para pa-
rasitar. O trabalho foi conduzido em condições ambientais n~o controladas,
com observações feitas de 12 em 12 horas e com a temperatura variando de
20,5 a 32.00C. Os resultados mostraram que nos tratamentos onde as f~meas
n~o receberam alimento. a longevidade foi reduzida. diferindo significati-
vamente dos demais tratamento~ao nível de 5% de probabilidade pelo teste
de Tukey para fêmeas oriundas de ambos hospedeiros. Fêmeas de !. pretiosum
criadas em ovos de S. cerealella e de S. absoluta parasitando ou n~o, apre-
tantaram longevidade semelhante.
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