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RESUMO 

 

O milho da variedade ‘Al Bandeirante' foi plantado em 21/11/2003 em Ribeirão 
Preto, SP, Brasil. Foram testados seis tratamentos distribuídos ao acaso em 
quatro repetições. Cada parcela experimental foi constituída de uma área de 
400m2. Os parasitóides foram liberados na fase pupal, protegidos em células 
de papelão. Os danos médios nos cartuchos foram estatisticamente menores 
(Tukey, 5%) nos tratamentos onde T. pretiosum foi liberado (durante cinco 
semanas consecutivas, usando 100.000 ou 200.000 vespas/ha/semana, ou 
sete semanas, usando 100.000 vespas/ha/semana) do que naqueles onde 
foram liberados T. atopovirilia (durante cinco semanas consecutivas, 100.000 
vespas/ha/semana), mistura de espécies (100.000 vespas/ha/semana de cada 
espécie) ou na testemunha (sem controle). Não houve diferença significativa 
(Tukey, 5%) entre os tratamentos quanto aos danos médios nas espigas e ao 
número médio de lagartas de S. frugiperda e Helicoverpa zea por espiga. A 
produção média foi maior (Duncan, 5%) quando T. pretiosum foi liberado 
durante sete semanas (100.000 vespas/ha) ou durante cinco semanas 
(200.000 vespas/ha) do que quando T. pretiosum foi liberado durante cinco 
semanas (100.000 vespas/ha/semana) ou que a testemunha. O controle 
biológico de ovos de S. frugiperda por T. pretiosum é promissor na cultura do 
milho no Brasil, mas se faz muito necessária a seleção de linhagens para cada 
região. 

Palavras-chave: Insecta, praga agrícola, Trichogramma, milho, Spodoptera 
frugiperda. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUMMARY 

Comparison of biological control tactics of Spodoptera frugiperda (J. E. 
Smith, 1797) using the parasitoid Trichogramma spp. on corn 

 

The corn of ‘Al Bandeirante’ variety was planted in 11/21/2003 in Ribeirão 
Preto, SP, Brazil. Were tested 6 treatments distributed in 4 replications at 
random. The replications were allocated in 400m2 plots. The parasitoids were 
released in pupae phase protected in cardboard cells. The damage was lower 
(Tukey, 5%) in treatments that released T. pretiosum (during 5 consecutive 
weeks, using 100,000 or 200,000 wasps/ha/week, or 7 weeks, using 100,000 
wasps/ha/week) than those that released T. atopovirilia (during 5 consecutive 
weeks, 100,000 wasps/ha/week), mixed species (100,000 wasps/ha/week of 
each specie) or control treatment (without control). There was no difference 
(Tukey, 5%) between the treatments as ear damage and number of S. 
frugiperda and Helicoverpa zea larvae per ear. The yield was larger (Duncan, 
5%) when T. pretiosum was released during 7 weeks (100,000 wasps/ha) or 
during 5 weeks (200,000 wasps/ha) than T. pretiosum released during 5 weeks 
(100,000 wasps/ha/week) or control. The biological control of S. frugiperda eggs 
by T. pretiosum is promising in the corn crop in Brazil, but it is done very 
necessary the selection of strains for the area where it intends to use this 
control tactics. 

Key words: Insecta, pest, Trichogramma, corn, Spodoptera frugiperda. 

 

 



 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A lagarta-do-cartucho, Spodoptera frugiperda (Smith, 1797) 

(Lepidoptera: Noctuidae), é a principal praga do milho em todas as regiões do 

Brasil (FERRAZ, 1991) e uma das principais pragas desta cultura na América 

do Sul, América Central e México (EMBRAPA, 1997). Ocorre durante todos os 

estádios de desenvolvimento da cultura, ataca o cartucho e as folhas 

diminuindo a área fotossintética da planta, podendo destruí-los completamente, 

e causa perdas de 15 a 37% na produtividade (EMBRAPA, 1997). 

O método de controle mais comumente adotado no Brasil é o químico 

(GALLO et al., 2002). Na concepção de manejo integrado, a meta não é 

simplesmente aniquilar a praga, o mais importante é a redução da população a 

um limite compatível com a produção econômica da cultura e a conseqüente 

manutenção da qualidade ambiental (CRUZ, 1995a, 1995b). 

De maneira geral, a integração de controle químico e biológico é 

limitada pelo uso de inseticidas de amplo espectro de ação (BRUNNER, 1994). 

Porém, progressos têm sido feitos nos últimos anos com o desenvolvimento de 

produtos seletivos, aumentando significativamente as possibilidades da 

integração do controle biológico com inseticidas químicos (CROFT, 1990; 

DUTCHER, 1993). 

O parasitóide Trichogramma spp., principalmente T. pretiosum e T. 

atopovirilia, é promissor no controle de ovos deste noctuídeo. Entretanto, esse 

parasitóide encontra algumas resistências naturais de defesa da praga, que 

são o hábito de oviposição em mais de uma camada e o revestimento da 

postura com cerdas pela fêmea. Existem registros que Trichogramma spp. 
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parasita apenas a primeira camada e os ovos expostos das camadas inferiores, 

permitindo a eclosão de inúmeras lagartas (JOHANNES-TOONDERS et al., 

1987). Entretanto, a associação de Trichogramma spp. com outros agentes de 

controle biológico pode garantir um excelente controle populacional da lagarta-

do-cartucho e para isso estudos com esse parasitóide são necessários. 

Este trabalho teve por objetivo avaliar a eficiência do parasitóide de 

ovos Trichogramma spp. no controle de Spodoptera frugiperda na cultura do 

milho, em diferentes estratégias de controle. 

 



 

 

 

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Bioecologia e danos de Spodoptera frugiperda em milho 

 

A lagarta-do-cartucho, Spodoptera frugiperda (J. E. Smith, 1797) 

(Lepidoptera, Noctuidae), pode ser encontrada nas Américas e em algumas 

ilhas a oeste da Índia (CRUZ, 1995a). Cerca de 26 espécies do gênero 

Spodoptera eram conhecidas no mundo todo até a revisão de Mochida e 

Okada (1974), entretanto, S. frugiperda era encontrada apenas nas Américas. 

A lagarta-do-cartucho é uma das mais importantes pragas da cultura do 

milho no Brasil e atualmente pode ser considerada a praga mais importante do 

país, pois tem causado prejuízos sérios a diversas outras culturas, tais como 

algodão, arroz, cana-de-açúcar, gramíneas em geral etc. 

Alimenta-se de plantas de milho em todos os estádios fenológicos da 

cultura, mostrando preferência pelas folhas do cartucho de plantas novas. Os 

prejuízos podem chegar a 34% na produção, caso esta praga não seja 

controlada (CRUZ, 1995a). 

Com a intensificação do plantio do tipo “safrinha” no Brasil, a lagarta-

do-cartucho passou a atacar plantas novas, cortando-as rente ao solo, como 

faz a lagarta-rosca, Agrotis spp. Também ataca espigas novas, perfurando-as 

na região mediana ou entrando pela região apical, como a lagarta-da-espiga, 

Helicoverpa zea (Boddie) (GALLO et al., 2002). Em algumas regiões do estado 
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da Bahia, a lagarta-do-cartucho tem atacado espigas granadas, próximas ao 

período da colheita (Engº Agro. J. Perri Jr., informação pessoal1). 

As lagartas recém-eclodidas de S. frugiperda se alimentam das folhas 

mais novas do milho, raspando-as. Nessa fase, atacam todas as folhas 

centrais, destruindo-as completamente, e medem aproximadamente 50 mm de 

comprimento. Sua coloração varia de pardo escura, verde até quase preta. 

Apresentam três finíssimas linhas longitudinais branco-amareladas na parte 

dorsal do corpo. Na parte lateral logo abaixo da linha branco amarelada, existe 

uma linha escura mais larga e, inferiormente a esta, uma listra amarela 

irregular marcada com vermelho. Findo o período larval, as lagartas penetram 

no solo, onde se transformam em pupas de coloração avermelhada, medindo 

cerca de 15 mm de comprimento. A mariposa mede cerca de 35 mm de 

envergadura, sendo as asas anteriores pardo escuras e as posteriores branco-

acinzentadas (GALLO et al., 2002; PINTO et al., 2004). 

Segundo Gallo et al. (2002), essa lagarta ataca o cartucho do milho 

chegando a destruí-lo completamente e, nesse caso, chama a atenção a 

quantidade de excreções existentes na planta. Essa praga pode reduzir, 

através da destruição das folhas, a produção do milho em até 20%, sendo o 

período crítico de seu ataque na época próxima do florescimento. 

Portillo et al. (1991) verificaram em milho e sorgo no sul de Honduras 

que dentre várias espécies de lepidópteros que ocorreram nas culturas em 

1988/89, S. frugiperda era a espécie predominante e suas populações foram 

maiores em parcelas livres de plantas daninhas. 

Um levantamento realizado na cultura do milho em Minas Gerais, em 

1993/94, por Matrangolo et al. (1997), mostrou predominância alternada de S. 

frugiperda e H. zea em estilos-estigmas da planta. 

Rizzo e Rossa (1992) estudaram alguns aspectos da biologia de S. 

frugiperda em laboratório (27-30ºC, 65-70% de UR e fotoperíodo de 13:11). A 

duração das fases de desenvolvimento foi de 2-3, 18-24, 11-12 e 31-39 dias, 

                                                 
1 Dow AgroSciences, Jardinópolis, SP. 
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respectivamente para ovo, seis ínstares larvais, pupa e ciclo total, com 

longevidade de 9-12 dias. 

Segundo trabalho de Carvalho (1970), essa praga pode reduzir, 

através da destruição das folhas, a produção do milho em até 20%. Carvalho 

(1970) estudou os danos causados por lagartas de S. frugiperda em milho, 

utilizando-se de um escala visual de notas, em diferentes estágios de 

desenvolvimento. Pôde-se observar que no híbrido simples macho estéril da 

Agroceres a redução na produtividade chegou a 34%. Além disso, pôde-se 

determinar que plantas com cartuchos bastante danificados sofreram perdas na 

produção de 15 a 35%, para plantas com 35 dias, 29 a 60%, para plantas com 

49 dias, e, 34,1%, para plantas com 60 dias após a semeadura. 

Cruz e Turpin (1982) avaliaram o efeito de S. frugiperda em diferentes 

estágios de crescimento da cultura de milho. Cerca de 50 ovos foram 

confinados em cada planta. O estágio mais suscetível à lagarta-do-cartucho foi 

o de 8-10 folhas, ou seja, aproximadamente 40 dias após o plantio. A redução 

da produtividade, para infestações neste estágio, foi de 18,7%. Quando a 

infestação ocorreu nos estágios de 4-6 folhas, pendoamento e 12-14 folhas, a 

redução foi de 6,6; 7,6 e 8,6%, respectivamente. Nenhuma redução foi 

observada no estágio de embonecamento. 

Uma avaliação dos danos causados por S. frugiperda, em milho, foi 

realizada por Silva et al. (1995). Os resultados mostraram que as lagartas 

reduzem maior área foliar nas infestações ocorridas nos estádios de 4 e 8 

folhas, enquanto que no estádio de 12 folhas, as lagartas atacam os pendões e 

migram para outras plantas ou para o solo. As infestações que ocorreram no 

estádio de 4 folhas promoveram os menores rendimentos de grãos, entretanto, 

a época de infestação não afetou a produção das plantas não adubadas, que 

por si só produziram mais que as não adubadas. 
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2.2 Controle biológico de S. frugiperda utilizando o parasitóide de 

ovos Trichogramma spp. 

 

Johannes-Toonders et al. (1987) avaliaram a eficiência de 

Trichogramma spp. no controle de ovos de S. frugiperda, em laboratório e no 

campo, no México. Os autores observaram que o parasitóide não se mostrou 

muito eficiente no controle, devido à característica das massas de ovos, que 

são colocadas em camadas, tornando muitos ovos inatingíveis. Além disso, os 

autores constataram que muitos dos adultos que emergiram eram defeituosos 

e algumas das populações observadas apresentaram baixa fecundidade. 

Noldus et al. (1988) observaram que T. pretiosum não respondeu ao 

feromônio sexual de S. frugiperda testado por olfatômetros e túneis de vento. 

Observações feitas por Sá (1991) demonstraram um baixo parasitismo 

natural de ovos de S. frugiperda por T. pretiosum, variando de 0,06% a 

98,33%, sendo que neste último caso uma única postura, com 120 ovos, foi 

depositada em uma única camada, tendo 118 ovos parasitados. Hoffmann et 

al. (1995) avaliaram o parasitismo natural de T. ostriniae e verificaram 8,6% 

ovos parasitados e 98,5% de adultos emergidos, em média. 

O parasitismo natural de ovos de S. frugiperda por T. pretiosum foi 

estudado em campos de milho, no estado de São Paulo, por Sá e Parra (1994), 

que observaram valores inferiores a 20% em todas as parcelas experimentais. 

Na Colômbia, García e Rojas (1995) citaram que o manejo da fase de 

ovo de S. frugiperda é feito liberando-se Telenomus e Trichogramma nos dez 

primeiros dias do desenvolvimento da cultura, iniciando na emergência das 

plântulas, resultando em um parasitismo de 57 a 85%. 

Cruz (1998) utilizou Trichogramma sp. e Telenomus remus no controle 

da lagarta-do-cartucho em milho, liberando semanalmente 100.000 

parasitóides/ha, intercalando as espécies, e conseguiu um controle satisfatório 

da praga. 
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García et al. (1998) liberaram durante os primeiros quinze dias de 

emergência do milho 100.000 a 300.000 adultos de Telenomus sp. e 1.000.000 

de adultos de Trichogramma atopovirilia e T. exiguum, resultando em 70% de 

ovos parasitados por Telenomus e 7% por Trichogramma. 

Na Venezuela, a liberação de Telenomus associado ao Trichogramma 

resulta numa economia de U$26,98 por hectare no custo total de controle 

(FERRER, 1998). 

A liberação de Trichogramma associado ou não ao parasitóide 

Telenomus, no controle da lagarta-do-cartucho em milho, tem sido 

recomendada por Cruz (1995b) e Cruz et al. (1999), na quantidade de 100.000 

adultos por hectare, no momento do aparecimento dos primeiros ovos ou 

adultos da praga. Para essa liberação, deve-se levar em consideração a 

densidade da praga, a espécies ou linhagem do Trichogramma, a época e o 

número de liberações, o método de distribuição, a fenologia da cultura, a 

presença de outros inimigos naturais e os fatores climáticos (PINTO; PARRA, 

2002). 

Greenberg et al. (1998) constataram a presença de escamas sobre 

posturas de Spodoptera exigua, o que seria uma barreira ao parasitismo por 

Trichogramma. Entretanto, em estudos de campo conduzidos pelos autores em 

algodão infestado artificialmente com posturas de S. exigua, seguido da 

liberação de T. pretiosum e T. minutum, resultou em um parasitismo de 36,8 e 

32,5%, respectivamente, mostrando a possibilidade de uso desses parasitóides 

para o controle da praga. Entretanto, Houseweart et al. (1984) citado por 

Beserra (2000), relataram que uma espécie de Trichogramma, próxima a T. 

nubilale, é bem adaptada à camada protetora de espuma que Malacosoma 

disstria (Lepidoptera, Lasiocampidae) recobre seus ovos, pois possui um 

ovipositor longo capaz de romper essa barreira e parasitar os ovos dessa 

praga. 

O parasitismo de ovos de S. frugiperda por Trichogramma foi baixo, 

como observado por Beserra (2000), e se concentra nas partes inferior e média 

da planta de milho. O autor verificou que T. atopovirilia, apesar de ocorrer em 
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menor quantidade no campo, apresenta maior capacidade de parasitismo do 

que T. pretiosum. 

De acordo com Rueda e Victoria (1993), a dificuldade de se encontrar 

massas de ovos de S. frugiperda parasitadas por espécies de Trichogramma 

pode ser superada utilizando-se um parasitóide que seja mais agressivo e 

consiga romper a barreira física imposta pela presença de camadas e escamas 

nos ovos dessa praga, como por exemplo, T. atopovirilia. Segundo os autores, 

em um total de 1.305 ovos de S. frugiperda coletados, 42,1% foram parasitados 

por esta espécie, e dentre as posturas quatro delas apresentavam parasitismo 

superior a 80%, com a diminuição do parasitismo com o estágio de 

desenvolvimento da cultura. 

Pinto (2004) estudou a associação de liberações inundativas do 

parasitóide Trichogramma pretiosum + T. atopovirilia com a pulverização de 

spinosad (Tracer) no controle de S. frugiperda em milho, em Cravinhos, SP, na 

safra 2003/2004. O autor concluiu que não são necessárias as aplicações 

semanais de spinosad no controle de baixas populações da lagarta-do-

cartucho, Spodoptera frugiperda, e que estas podem ser intercaladas com 

liberações quinzenais de Trichogramma pretiosum mais T. atopovirilia de 

linhagens selecionadas para a região de interesse. 

 

 



 

 

 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi conduzido no ano agrícola de 2003/2004 no Centro 

Universitário Moura Lacerda, localizado na cidade de Ribeirão Preto, SP, 

situada a 620 metros de altitude, e a 21º10’04’’ de latitude sul e 47º46’23’’ de 

longitude oeste. A classificação do clima é subtropical temperado, com média 

anual de 21ºC e precipitação média de 1500 mm por ano. 

Os tratamentos foram dispostos na área plantada em delineamento de 

blocos casualizados, sendo constituído de seis tratamentos com quatro 

repetições. 

A instalação do experimento foi realizada no dia 21 de novembro de 

2003, com a variedade de milho Al Bandeirante, sem qualquer aplicação de 

agrotóxicos. A semeadura foi feita de forma convencional com espaçamento de 

80 cm entre linhas e com cinco a sete sementes por metro linear. As 

adubações de plantio e de cobertura foram feitas após análise de solo, 

seguindo as recomendações técnicas para o estado. 

O cultivo mecânico da área foi realizado com o intuito de controle de 

plantas daninhas que poderiam interferir no desenvolvimento da cultura. Não 

foram utilizados produtos químicos com a finalidade de preservar as atividades 

dos parasitóides. 

Os tratamentos testados foram: 

1) liberação semanal de Trichogramma pretiosum, 100.000 

parasitóides/ha, durante cinco semanas consecutivas; 
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2) liberação de T. pretiosum, 100.000 parasitóides/ha, durante sete 

semanas; 

3) liberação de T. pretiosum, 200.000 parasitóide/ha, durante cinco 

semanas; 

4) liberação semanal de Trichogramma atopovirilia, 100.000 

parasitóides/ha, durante cinco semanas consecutivas; 

5) liberação semanal de T. pretiosum  e T. atopovirilia, 200.000 

parasitóides/ha (sendo 100.00 de cada espécie), durante cinco 

semanas; 

6) testemunha, sem quaisquer táticas de controle de pragas. 

Cada repetição foi alocada em parcelas de 400 m2, separadas entre si 

por 10 m de cultura, que constituía a bordadura. 

As liberações de Trichogramma spp. foram iniciadas quando as plantas 

apresentaram três folhas. Os parasitóides foram liberados na forma de pupa, 

em cápsulas de papelão perfuradas (Figura 1), fornecidas pela Bug – agentes 

de controle biológico Ltda. – Piracicaba, SP. As cápsulas eram colocadas por 

entre as folhas das plantas, próximo ao período de emergência dos insetos. As 

liberações foram realizadas em dois pontos eqüidistantes por parcela 

experimental, que foi equivalente a 48 pontos por hectare (raio de 7,5m). 

Para cada liberação, duas cápsulas, uma contendo T. pretiosum e a 

outra T. atopovirilia, eram separadas e mantidas em temperatura ambiente 

para verificação da data e porcentagem de emergência, sendo essa calculada 

a partir de observações feitas em microscópio estereoscópico, contando-se o 

número de T. pretiosum e T. atopovirilia emergido sob a área de 1cm². A 

porcentagem de emergência ficou ao redor de 85% em todas as datas de 

liberação. 

Foram realizadas avaliações semanais após o surgimento de três 

folhas, em média, nas plantas (cerca de 7 dias após a semeadura). Foi anotado 

o número de lagartas/planta, o número de inimigos naturais (Cycloneda 

sanguinea, Doru spp.) presentes nas plantas e o dano causado pelas lagartas. 
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Os danos foram avaliados segundo escala de notas proposta por Carvalho 

(1970): 0, sem danos; 1, folhas raspadas; 2, folhas furadas; 3, dano no 

cartucho, e; 4, cartucho destruído. As amostragens foram realizadas até a fase 

de pendoamento do milho. 

 

Figura 1. Cápsula de liberação, contendo pupas de Trichogramma spp. no 

interior, sendo presa entre as folhas de planta de milho. Ribeirão 

Preto, SP, 2005. 

 

Quando as espigas estavam formadas e os grãos estavam na fase de 

“pamonha”, foram coletadas, aleatoriamente, cinco espigas de cada parcela. As 

espigas foram levadas ao laboratório e foram anotados o comprimento e a 

largura das espigas, sem palha, o número de larvas de Helicoverpa zea e S. 

frugiperda por espiga, e por conseqüência o número de espigas contendo 

lagartas, e o comprimento e largura do dano causado na espiga pelas duas 

espécies de lagartas. Com esses dados, pôde-se calcular a porcentagem da 

espiga que estava danificada devido à alimentação das lagartas. 
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Para a avaliação da produção, amostras de espigas de cada parcela 

experimental foram colhidas e levadas para o laboratório. Cada amostra foi 

constituída de espigas colhidas manualmente de quatro linhas da cultura, com 

1 m de comprimento cada. No laboratório, as espigas foram quantificadas e 

pesadas e, em seguida, a palha foi retirada e os grãos extraídos das raquis 

(sabugos), sendo pesados. 

Todos os dados obtidos foram submetidos ao teste de 

homocedasticidade para a determinação da melhor forma de análise. As 

médias obtidas foram comparadas entre si pelo teste de Tukey ou Duncan, ao 

nível de 5% de probabilidade, quando os dados foram paramétricos, ou pelo 

teste de Friedman (5%), quando não paramétricos. 



 

 

 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Observou-se diferenças significativas entre os danos causados no 

cartucho pela lagarta, a partir dos 18 dias após a semeadura (Tabela 1). 

Entretanto, os danos não atingiram o nível de controle indicado por Boiça Jr. et 

al. (1992), que indicaram que alguma medida deveria ser tomada quando os 

danos chegassem a nota média 3 (plantas com folhas rasgadas, em escala 

proposta por CARVALHO, 1970). 

A partir dos 18 dias após a semeadura, os tratamentos que utilizaram 

T. pretiosum em cinco ou sete liberações (100.000 e 200.000 adultos por 

hectare, respectivamente) mostraram menos danos nos cartuchos e diferiram 

significativamente da testemunha, não diferindo dos demais tratamentos 

(Tabela 1). Porém, aos 38 dias após a semeadura, com o declínio natural da 

população da lagarta-do-cartucho, observou-se que apenas o tratamento com 

T. pretiosum (cinco liberações de 200.000 adultos cada por hectare), diferiu 

significativamente da testemunha (Tabela 1). 

Aos 50 e 56 dias após a semeadura, os tratamentos que utilizaram T. 

pretiosum (cinco liberações de 200.000 adultos cada por hectare) e T. 

atopovirilia (cinco liberações de 100.000 adultos cada por hectare) diferiram 

significativamente entre si e da testemunha, apresentando os menores valores 

de danos nas folhas (Tabela 1). 

Quanto aos danos causados nas espigas, não houve diferenças 

significativas entre os tratamentos, apesar de a testemunha ter apresentado 

valores superiores que os demais tratamentos quanto à porcentagem média de 
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espigas danificadas por lagartas e quanto ao número médio de lagartas de S. 

frugiperda por espiga (Tabela 2). 

 

Tabela 1. Notas médias atribuídas aos danos causados por lagartas de 

Spodoptera frugiperda em cartuchos de milho, após diferentes táticas 

de liberação de Trichogramma spp. para o controle de Spodoptera 

frugiperda. Ribeirão Preto, SP, 2005. 

Tratamentos 
Dias após a semeadura 1 

7 2 11 18 21 4 31 38 50 56 

T. pretiosum (5 liber.) 
(100.000/ha) 

0,0 a3 1,4 a 2,4 ab 1,9 ab 2,0 ab 1,5 ab 1,1 bc 1,0 bc 

T. pretiosum (7 liber.) 
(100.000/ha) 

0,0 a 1,4 a 1,8 b 1,7 b 1,7 b 1,7 ab 1,1 bc 1,0 bc 

T. pretiosum (5 liber.) 
(200.000/ha) 

0,0 a 1,2 a 2,0 b 1,6 b 1,7 b 1,1 b 0,9 c 0,8 c 

T. atopovirilia (5 liber.) 
(100.000/ha) 

0,0 a 1,4 a 2,2 ab 1,9 ab 2,0 ab 1,7 a 1,3 b 1,2 b 

T. pretiosum + T. 
atopovirilia (5 liber.) 
(100.000/ha, cada) 

0,0 a 1,6 a 2,4 ab 1,9 ab 2,1 ab 1,5 ab 1,2 b 1,2 ab 

Testemunha (sem 
liberação) 

0,0 a 1,9 a 2,7 a 2,3 a 2,5 a 2,0 a 1,6 a 1,6 a 

1 Plantio realizado em 21/11/2003; 
2 Primeira liberação de parasitóides (28/11/2003); 
3 Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey (α>0,05); 

4 Dados transformados em x . 

 

O número médio de espigas por hectare foi estatisticamente superior 

nos tratamentos com T. pretiosum (sete liberações de 100.000 adultos cada 

por hectare) e T. atopovirilia (cinco liberações de 100.000 adultos cada por 

hectare) quando comparado com o tratamento T. pretiosum (cinco liberações 

de 100.000 adultos cada por hectare), não diferindo dos demais, inclusive da 

testemunha (Tabela 3). 
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Tabela 2. Porcentagem média de espigas danificadas e de área da espiga 

danificada, devido à alimentação das lagartas, e número médio de 

lagartas de S. frugiperda e H. zea por espiga. Ribeirão Preto, SP, 

2005. 

Tratamentos 

Espigas 
danificadas Lagartas de S. 

frugiperda/espiga 

Lagartas de 
H. zea/espiga % do 

total 1 

% de 
área 

T. pretiosum (5 liber.) 
(100.000/ha) 

70 a 2 6,22 (13) 3 0,000 a 0,000 a 

T. pretiosum (7 liber.) 
(100.000/ha) 

55 a 5,69 (10) 0,038 a 0,013 a 

T. pretiosum (5 liber.) 
(200.000/ha) 

70 a 7,32 (14) 0,000 a 0,013 a 

T. atopovirilia (5 liber.) 
(100.000/ha) 

75 a 9,51 (16) 0,013 a 0,038 a 

T. pretiosum + T. 
atopovirilia (5 liber.) 
(100.000/ha, cada) 

75 a 10,77 (17) 0,013 a 0,063 a 

Testemunha (sem 
liberação) 

85 a 10,10 (14) 0,063 a 0,050 a 

1 Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey (α>0,05); 
2 Valores em parênteses representam a soma dos ‘rankings’ obtidos no teste não-paramétrico 

de Friedman (α>0,05). 

 

Não houve diferenças significativas entre os tratamentos quanto ao 

peso médio das espigas por hectare (Tabela 3). Entretanto, em relação ao 

peso médio de grãos por hectare, os tratamentos com T. pretiosum com sete 

(100.000 adultos cada por hectare) e cinco (100.000 adultos cada por hectare) 

liberações foram significativamente maiores que a testemunha e T. pretiosum 

com cinco liberações de 100.000/ha, não diferindo dos demais tratamentos 

(Tabela 3). 

Pinto (2004) não obteve bons resultados no controle da lagarta-do-

cartucho utilizando T. pretiosum e T. atopovirilia em associação, o que se 

assemelha ao obtido neste experimento, onde essa associação não foi 

favorável para o controle da praga. 

Os resultados aqui obtidos discordam de Beserra (2000), que indicou 

T. atopovirilia como sendo a espécie mais bem adaptada ao parasitismo de 
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ovos de S. frugiperda que T. pretiosum. Entretanto, nesse experimento não 

foram selecionadas linhagens de ambas as espécies bem adaptadas à região 

de Ribeirão Preto, podendo isso ter influenciado os resultados. 

 

Tabela 3. Número médio espigas/ha e peso médio de espigas e de grãos 

(kg/ha) após diferentes táticas de liberação de Trichogramma spp. 

para o controle de Spodoptera frugiperda. Ribeirão Preto, SP, 2005 

Tratamentos 
Espigas Peso de 

grãos 
(Kg/ha) Número/ha Peso (Kg/ha) 

T. pretiosum (5 liber.) 
(100.000/ha) 

49.219 b 1 7.078 a 3.227 b 

T. pretiosum (7 liber.) 
(100.000/ha) 

70.313 a 10.082 a 4.840 a 

T. pretiosum (5 liber.) 
(200.000/ha) 

63.281 ab 9.145 a 4.875 a 

T. atopovirilia (5 liber.) 
(100.000/ha) 

72.656 a 9.109 a 4.488 ab 

T. pretiosum + T. atopovirilia 
(5 liber.) (100.000/ha, cada) 

61.719 ab 8.953 a 3.961 ab 

Testemunha (sem liberação) 63.281 ab 7.465 a 3.086 b 

1 Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Duncan (α>0,05). 

 

Os resultados indicaram que T. pretiosum foi eficiente no controle de 

populações da lagarta-do-cartucho, S. frugiperda, podendo causar incrementos 

na produção superiores a 50%. E o parasitóide T. atopovirilia é promissor para 

o controle da praga, necessitando, entretanto, de uma linhagem melhor 

selecionada para a região. Novas pesquisas devem ser conduzidas, 

selecionando linhagens para a região de Ribeirão Preto e definindo melhor a 

quantidade e o número de liberações. 

 

 



 

 

 

 

 

5 CONCLUSÕES 

 

Com o resultados obtidos no experimento, pode-se concluir que: 

1. O parasitóide Trichogramma pretiosum é eficiente no controle de 

baixas populações da lagarta-do-cartucho, Spodoptera frugiperda, 

em milho; 

2. O parasitóide T. atopovirilia é promissor no controle da lagarta-do-

cartucho em milho; 

3. A liberação de 100.000 adultos de T. pretiosum por hectare, durante 

sete semanas consecutivas, ou de 200.000 por hectare, durante 

cinco semanas consecutivas, é a melhor tática de controle 

populacional da lagarta-do-cartucho em milho plantado no verão. 
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