DESENVOLVIMENTO DE  LINHAGENS DE Trichogramma sp. EM OVOS DO HOSPEDEIRO NATURAL Helicoverpa zea
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INTRODUÇÃO

Diversas espécies de insetos danificam a cultura do milho, mas não são prejudiciais à cultura como a lagarta-do-cartucho, Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) e a lagarta-da- espiga, Helicoverpa zea (Boddie), a primeira associada ao cartucho da planta, e a segunda, à espiga. Eventualmente a lagarta de uma espécie ocupa o nicho da outra.
A lagarta-da-espiga do milho é considerada uma das pragas de maior importância econômica para agricultura mundial [4], chegando a causar danos de 14% em milho doce [2].
Recentemente, este problema foi constatado nas regiões de Santo Augusto e Cruz Alta/RS, onde o ataque da praga em determinadas áreas de produção de sementes pode ser observado em 100% das espigas [3]. Uma alternativa para o controle dessa praga seria o emprego de inimigos naturais. Nesse sentido, pesquisas iniciais vêm sendo desenvolvidas na região para utilização de parasitóides de ovos do gênero Trichogramma.  Entretanto, para implantação de um programa de controle biológico, trabalhos básicos de seleção de espécies e/ou linhagens, biologia das espécies, capacidade de parasitismo e dispersão, precisam ser desenvolvidos. O sucesso de um programa de controle biológico depende do controle de qualidade empregado em todas as fases de produção massal do inimigo natural. A seleção de espécies e/ou linhagens desse parasitóide de ovos é uma das etapas básicas para condução deste estudo, a qual pode ser avaliada através da duração do ciclo, razão sexual, longevidade, fecundidade, e capacidade de parasitismo [6].
Este trabalho teve como objetivo, estudar os diferentes aspectos da biologia de espécies e/ou linhagens de Trichogramma coletadas em lavouras de milho ou proveniente de criações laboratoriais, utilizando-se o como hospedeiro os ovos de Helicoverpa zea.

2. MATERIAL E MÉTODOS

	O estudo foi conduzido no Laboratório de Biologia de Insetos da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Universidade Federal e Pelotas, sob condições controladas de fotofase (14 horas), temperatura (251ºC) e umidade relativa (7010%).
	Os parasitóides foram multiplicados em ovos de Anagasta kuenhiella, seguindo-se a metodologia descrita por [6], sendo coletados em lavouras de produção de sementes de milho de Santa Rosa/RS (Trichoramma pretiosum linhagem 1 e T. Atopovirilia linhagem 2) e da criação de manutenção da ESALQ (T. atopovirilia linhaem 3). 
	Para desenvolvimento do estudo, ovos de Helicoverpa zea com idade de 0-24 horas foram expostos ao parasitismo por um período de 24 horas, em tubos de vidro (2,5 x 8,5 cm). Ovos de H. zea foram obtidos da criação-estoque do laboratório, com idades de um, dois, três e quatro dias.  Foram ofertados 10 ovos da praga para cada fêmea do parasitóide com idade de 24 horas, sendo as mesmas previamente alimentadas com mel. Após este período, as fêmeas sobreviventes foram eliminadas e os ovos incubados em BOD, nas mesmas condições para avaliação dos parâmetros biológicos. Quatro dias após a retirada das fêmeas, período em que o ovo assume uma coloração escura característica do estágio de pupa do parasitóide, foram contados o número de ovos parasitados. 
	Foram analisados os seguintes parâmetros biológicos: duração do ciclo, viabilidade, razão sexual, proporção e número de parasitóides por ovos da praga.  O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 20 repetições. Os dados foram submetidos à análise de variâncias e as médias comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.


3.RESULTADOS E DISCUSSÃO

As médias das variáveis estudadas encontram-se na (Tabela 1). Não houve diferença significativa para duração do ciclo entre as espécies e/ou linhagens consideradas no trabalho.  Experimentos conduzidos por Navarro & Marcano [5] com T. pretiosum e T. caiaposi demonstraram que a duração do período de ovo-adulto para essas duas espécies em ovos de H. zea é de 10,66 e 13,00 dias, respectivamente. Diferenças nos parâmetros biológicos podem ocorrer entre espécies e/ou linhagens do parasitóide envolvidas, onde as características intrínsecas do ovo podem influenciar a biologia do parasitóide [8] [9].
	A viabilidade também foi semelhante entre os tratamentos e se aproximou dos resultados obtidos por Sá (1991) [11], que registrou 95% de parasitismo de ovos de H. zea. 
A razão sexual foi semelhante para as espécies e/ou linhagens testadas, 0,5 recomendado por Almeida [1] e considerado o mínimo para liberação em condições de campo em programas de controle biológico de pragas.
	O número médio de parasitóides gerados por ovo de H. zea foi semelhante aos obtidos por Sá [11], Rivero [10] e Tironi [12]. Entretanto, Pratissoli & Oliveira [9] quando ofertaram 40 ovos de H. zea por fêmea de T. pretiosum por um período de 24 horas, o número de parasitóides gerado por ovo da praga foi de 1,19 à 25ºC. 

Tabela 1. Duração do cio (dias), viabilidade (%), razão sexual, proporção sexual e número de parasitóides originados /ovo de Helicoverpa zea.

Espécie e Linhagem
Duração*
Vaibilidade*
Razão Sexual*
Parasitóides/ovo*

Fêmeas
Machos



Trichogramma pretiosum (1)
8,230,04
8,230,05
91,571,34
0,650,08
2,670,09 b
Trichogramma atopovirilia (2)
8,230,04
8,260,04
92,311,98
0,680,02
 2,420,07 ba
Trichogramma atopovirilia (3)
8,360,05
8,240,05
92,311,29
0,680,02
2,22,0,08 a
4.CONCLUSÕES

Pelo fato de T. pretiosum (linhagem 1), T. atopovirilia (linhaem 2) e T. atopoviriia (linhagem 3) apresentarem o mesmo comportamento sobre o hospedeiro natural, qualquer uma delas pode ser liberada isoladamente ou associadas em condições de campo, no mesmo momento de liberação.  
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