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RESUMO
Trichogramma é um dos mais importantes inimigos naturais e tem sido utilizado com sucesso em diversos programas de controle biológico de pragas em todo o mundo. O objetivo foi obter uma tabela de vida para Trichogramma exiguum em diferentes
gerações, quando criados em ovos dos hospedeiros alternativos Anagasta kuehniella e Sitotroga cerealella. O experimento foi
desenvolvido a 25 ± 1°C, 70 ± 10% de umidade relativa e 14 horas de fotofase, e foi avaliado a duração média de uma geração
(T), taxa líquida reprodutiva (Ro), razão infinitesimal de aumento (r m) e a razão finita de aumento (L). Os resultados mostraram
que T. exiguum foi mais eficiente quando se utilizou o hospedeiro A. kuehniella, mostrando ser esse inseto o mais indicado para
a criação massal desse parasitóide.
Palavras chave: Tabela de vida, Trichogramma, controle biológico, hospedeiro.

ABSTRACT
Trichogramma it is one the most important natural enemies and has been successfully utilized for biological control of several
pests world-wide. The objective was to construct a life table of Trichogramma exiguum in different generations, when reared on
eggs of Anagasta kuehniella and Sitotroga cerealella. The research was development at 25 ± 1°C, 70 ± 10% relative humidity
and 14 hours of photophase and were evaluated the duration of a generation (T), liquid reproductive rate (Ro), infinitesimal rate
of increase (r m) and finite rate of increase (L). The results showed that T. exiguum were more efficient in eggs of A. kuehniella,
showing to be these insect the most indicated to establish a massal rearing.
Key words: Life table, Trichogramma, biological control, host.

O gênero Trichogramma é de grande interesse, principalmente por ser utilizado no controle
de pragas de importância econômica da ordem
Lepidoptera, além de ser facilmente criado em
laboratório (Navarro, 1998; Oliveira et al., 2000).
Espécies de Trichogramma estão associadas a
42 hospedeiros no continente sul-americano,
sendo Trichogramma exiguum Pinto & Platner
(Hymenoptera: Trichogrammatidae) uma das que
possuem maior número, parasitando ovos de doze
espécies, associadas a sete culturas (Zucchi &
Monteiro, 1997).
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Para a avaliação de inimigos naturais, as tabelas
de vida de fertilidade são freqüentemente usadas
(Hansen et al., 1999), sendo de grande valia para a
compreensão da dinâmica populacional das espécies,
representando um excelente método para estudos
biológicos inter e intraespecíficos (Pratissoli &
Parra, 2000). Sendo assim, este trabalho teve por
objetivo obter a tabela de vida de fertilidade de
T. exiguum, avaliando-se o potencial desse parasitóide
em diferentes gerações, quando criado em ovos dos
hospedeiros alternativos Sitotroga cerealella (Oliv.)
(Lepidoptera: Gelechiidae) e Anagasta kuehniella
(Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae).
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Trichogramma exiguum utilizados na realização
do experimento foram coletados em ovos de A.
kuehniella em plantios comerciais de tomate, em
Piaçú, distrito de Muniz Freire, Espírito Santo. Esta
espécie foi mantida no Laboratório de Entomologia
do Centro de Ciências Agrárias da Universidade
Federal de Espírito Santo (CCA-UFES), localizado
em Alegre, ES, por 30 gerações em ovos dos hospedeiros alternativos A. kuehniella e S. cerealella,
em câmaras climatizadas com temperatura de
25 ± 1nC, 70 ± 10% de umidade relativa e 14 horas
de fotofase.
Para a realização do experimento, foram individualizadas 25 fêmeas em cada uma das gerações
avaliadas em ambos os hospedeiros. Cada fêmea
recém emergida foi acondicionada em um tubo de
vidro (4,0 x 0,7cm) contendo mel, sendo o mesmo
fechado com filme plástico de PVC. Para cada
fêmea, foram oferecidos 40 ovos do hospedeiro
no qual estava sendo mantida, que foram colados
com goma arábica diluída a 10% em um retângulo
de cartolina (0,5 x 3,5cm) azul celeste, sendo os
ovos de A. kuehniella inviabilizados em lâmpada
germicida por 50 minutos.
A cada 24 horas de parasitismo, essas cartelas
foram substituídas por outras contendo ovos não
parasitados. Esse procedimento foi repetindo até a
morte de cada fêmea de T. exiguum. As cartelas já
submetidas ao parasitismo, foram acondicionadas
em tubos de vidro (8,5 x 2,4 cm) e mantidas nas
mesmas condições da criação massal do parasitóide
até a emergência dos adultos.
A metodologia utilizada para obter a tabela
de vida de fertilidade foi baseada na descrita por
Silveira Neto et al. (1976), onde avaliou-se a duração
de uma geração, o parasitismo (%), a viabilidade
(%) e a razão sexual do mesmo, na 10n, 20n e 30n
geração de laboratório, quando criado em ovos dos
hospedeiros alternativos A. kuehniella e S. cerealella, para calcular a taxa líquida de reprodução
(Ro), a razão infinitesimal de aumento (Rm),
razão finita de aumento (L) e duração média de
uma geração (T).
A duração média de uma geração (T) de T.
exiguum, quando criado em ovos de A. kuehniella por trinta gerações variou de 11,44 a 11,92
(Tabela 1). Estes valores são próximos aos encontrados por Zhang et al. (2001) para Trichogramma
clilonis Ishii, Trichogramma pretiosum Riley e
Trichogramma ostriniae Pang & Chen criados
em ovos de Plutela xylostella (L.) (Lepidoptera:

Plutellidae) e por Haile et al. (2002) para
Trichogramma bournieri Pintureau & Babault e
Trichogramma sp. nr. mwanzai Schulten & Feijen
quando criados em ovos de S. cerealella. Quando
se utilizou o hospedeiro S. cerealella essa variação
foi de 10,48 a 10,99 (Tabela 1). Estes valores são
próximos aos encontrados por Zhang et al. (2001)
para Trichogramma neridai Pintureau criado
em ovos de Plutela xylostella (L.) (Lepidoptera:
Plutellidae) e por Pratissoli et al. (2004) para T.
pretiosum e Trichogramma acacioi Brun, Moraes
& Soares, em ovos de A. kuehniella. Estes valores
indicam que o hospedeiro A. kuehniella proporciona ao parasitóide uma duração média de uma
geração (T), aproximadamente, um dia maior que
o hospedeiro S. cerealella.
A taxa líquida reprodutiva (Ro), que é um importante parâmetro para avaliar uma criação, pois não
sofre influencias abióticas, sendo uma característica
inata da população, apresentou melhores resultados
quando se utilizou o hospedeiro A.kuehniella, com
valores de 63,88; 42,23 e 61,13 na 10n, 20n e 30n
geração, respectivamente (Tabela 1). Estes valores
são próximos aos encontrados por Park & Oatman
(1982) para T. brevicapillum Pinto & Platner e
T. pretiosum em ovos de T. ni. No entanto, quando
T. exiguum foi criado em S. cerealella, observou-se
os menores valores para a taxa líquida reprodutiva
(29,03; 35,05 e 16,44 na 10n, 20n e 30n geração, respectivamente), que são próximos aos encontrados por
Pratissoli et al. (2004) para T. pretiosum, também
em ovos de S. cerealella, e por Scholler & Hassan
(2001) para Trichogramma evanescens Westwood
sobre Ephestia elutella (Hübner) (Lepidoptera:
Pyralidae). Os maiores valores apresentados pelo
parasitóide, quando criado em A. kuehniella, ao
longo das gerações, mostra que este hospedeiro
proporciona um maior potencial de produção de
fêmeas, o que pode contribuir para uma maior
eficiência nos programas de controle biológico,
pois são as fêmeas as responsáveis pelo parasitismo
dos ovos das pragas.
A razão infinitesimal de aumento (rm) variou de
0,33 a 0,36 em A. kuehniella e de 0,29 a 0,32 com
o hospedeiro S. cerealella, para as três gerações
avaliadas (Tabela 1). Pratissoli et al. (2004) relataram
valores de 0,35 e 0,32 para T. acacioi e T. pretiosum,
respectivamente, quando mantidos em ovos de A.
kuehniella. Haile et al. (2002) relatam valores de
0,31 para Trichogramma bournieri Pintureau &
Babault e 0,30 para Trichogramma sp. nr. mwanzai

75

Tabela de vida de fertilidade de Trichogramma exiguum (Hymenoptera: Trichogrammatidae)

Tabela 1
Duração da geração (T), taxa líquida reprodutiva (Ro), razão infinitesimal de incremento (rm), e razão finita de
aumento (L) de Trichogramma exiguum (Hymenoptera: Trichogrammatidae) em ovos de Anagasta kuehniella
(Lepdopitera: Pyralidae) e Sitotroga cerealella (Lepdopitera: Gelechiidae) em diferentes gerações. 25 ± 1nC, umidade
relativa de 70 ± 10% e fotofase de 14 horas

Gerações

T (dias)

10

10,05

rm

L

65,47

0,42

1,52

Ro
Anagasta kuehniella

20

9,90

43,59

0,34

1,41

30

10,00

66,35

0,42

1,52

10

10,00

32,90

0,35

1,42

20

10,20

41,00

0,36

1,44

30

9,80

20,73

0,31

1,36

Sitotroga cerealella

Schulten & Feijen quando criados em ovos de S.
cerealella. Essas diferenças na razão infinitesimal
de aumento, ao longo das gerações, são devidas ao
valor do intervalo de tempo entre cada geração (T)
e valor de Ro (Birch, 1948). Estes valores demonstram que o hospedeiro A. kuehniella proporciona
uma maior razão de aumento populacional que
o hospedeiro S. cerealella, tornando o primeiro
hospedeiro mais indicado para um incremento
populacional e criação massal.
Os valores observados para a razão finita de
aumento (L) do parasitóide foram de 1,44; 1,39 e
1,41 para A. kuehniella e de 1,38; 1,38 e 1,33 para
S. cerealella, para a 10n, 20n e 30n geração, respectivamente (Tabela 1). Estes resultados apresentam
relação direta com a taxa líquida reprodutiva e com
a razão infinitesimal de aumento, pois estes são os
principais fatores que influenciam no valor de L.
Os valores encontrados para T. exiguum criado em
ovos de A. kuehniella foi maior que o relatado por
vários autores, assim como Zhang et al. (2001),
para Trichogramma chilonis Ishii, T. nerudai, T.
pretiosum e T. ostriniae criados em ovos de P.
xylostella, por Haile et al. (2002) para T. bournieri
e Trichogramma sp. nr. mwanzai em ovos de S. cerealella, próximos aos relatados por Pratissoli et al.

(2004) utilizando T. acacioi em ovos A. kuehniella
e por Scholler & Hassan (2001) para Trichogramma
evanescens Westwood sobre Ephestia elutella
(Hübner) (Lepidoptera: Pyralidae). Os valores
observados para a razão finita de aumento de T.
exiguum criado em S. cerealella, foram próximos
aos relatados por Pratissoli et al. (2004) T. pretiosum em ovos A. kuehniella, por Haile et al. (2002)
para T. bournieri e T. sp. nr. mwanzai em ovos de S.
cerealella e superiores aos observados por Zhang
et al. (2001), para Trichogramma chilonis Ishii,
T. nerudai, T. pretiosum e T. ostriniae criados em
ovos de P. xylostella. Estes valores indicam que a
razão finita de aumento pode variar de acordo com
a espécie utilizada, e mostra que T. exiguum possui
uma grande capacidade de adicionar indivíduos/
fêmea/dia nas diversas gerações avaliadas, sendo
os melhores resultados encontrados no hospedeiro
A. kuehniella.
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