
ÓLEOS ESSENCIAIS PODEM REDUZIR O PARASITISMO DE UM PARASITOIDE DE 
OVOS DE ANTICARSIA GEMMTALIS HÜBNER (LEPIDOPTERA: NYMPHALIDE)?
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Introdução
 O controle biológico apresenta papel fundamental nos programas alternativos que objetivam a redução do uso de agrotóxicos e engloba 

o uso de predadores, parasitoides e patógenos para suprimir as populações de pragas (Soares et al. 2011).  A relação estreita dos parasitoides
com hospedeiros insetos, pragas comuns em culturas agrícolas, constitui uma atividade controladora que minimiza a população de herbívoros, 
contribuindo para a sustentabilidade do equilíbrio ecológico (Scatolini & Penteado-Dias, 2003). O parasitoide de ovos Telenomus sp. 
(Hymenoptera: Scelionidae) possui potencial para ser agente de controle biológico de lagartas desfolhadoras em cultivos de soja (Glycine max)
(Pereira,2009). Assim como o uso de inimigos naturais, os óleos essenciais veem sendo utilizados como método alternativo para o controle de 
insetos-praga os quais têm inúmeras vantagens quando comparados ao emprego de inseticidas sintéticos(LABINAS & CROCOMO,2002).

Objetivos
 Objetivou-se verificar a influencia de subdoses de três óleos essenciais e um inseticida comercial no parasitismo de Telenomus sp. 

(Hymenoptera: Scelionidae) aplicados nos ovos de A. gemmtalis antes do parasitismo.

Material e Métodos
 O trabalho foi realizado no Laboratório de Controle Biológico de Insetos da Universidade Federal de Viçosa. Indivíduos do parasitóide 

Telenomus sp. e ovos de A. gemmatalis foram obtidos da criação massal. As doses subletais de CL25 para ovos da espécie-praga dos óleos de 
andiroba (10,1 µL/mL), cravo (0,3 µL/mL), mostarda (10,1 µL/mL), dos produtos comerciais a base de nim (0,06 µL/mL) e do químico 
sintético deltametrina (0,03 µL/mL), utilizadas foram obtidas em ensaios preliminares, como tratamento controle foi utilizado o etanol.

 Desses tratamentos 50 µL foram aplicados sobre ovos de A. gemmatalis aderidos em grupos de 20 por cartela (1,5 x 3 cm), com cinco 
repetições. Após a aplicação as cartelas foram colocadas em tubos de vidro (8,4 x 2,5 cm) com duas fêmeas de Telenomus sp., com 24 horas 
de emergência. Os ovos foram submentidos ao parasitismo por 24 horas. Os parâmetros duração, percentagem de parasitismo, progênie e 
razão sexual foram comparados pelo teste Scott-Knott (P<0,05).

Resultados e Discussão
 Os óleos essenciais de cravo, mostarda e andiroba aumentou o período de desenvolvimento de ovo-adulto de Telenomus sp. O 

percentual de parasitismo foi reduzido com aplicação de subdoses dos óleos essenciais de andiroba (10,1 uL/mL), mostarda (10,1 uL/mL) e do 
produto comercial de deltametrina (0,03 uL/mL p.c.) em ovos de A. gemmatalis, com parasitismo de 5,0, 17,0 e 17,0 %, respectivamente.

 Por outro lado, a maior quantidade de progênie dos parasitoides foi observada quando ovos de A. gemmatalis tratados com óleo 
essencial de cravo (0,3 uL/mL) e com etanol (controle), com 12,4 e 13,6 indivíduos, respectivamente. A razão sexual não foi afetada pela 
utilização dos tratamentos.

Conclusão
 A aplicação de subdoses dos óleos essenciais de andiroba, mostarda e do produto comercial de deltamentrina e antes do parasitismo, 

apresentaram efeitos negativos no potencial do parasitoide de ovos Telenomus sp.
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