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Introdução
 Trichospilus diatraeae Cherian e Margabandhu (Hymenoptera: Eulophidae) é um parasitóide asiático polífago, principalmente, de pupas 

de lepidópteras foi relatado pela primeira vez parasitando pupas de Diatraea venosata Walker (Lepidoptera: Pyralidae) (Bennett et al., 1987). 
Entretanto, o efeito de inseticidas químicos e naturais devem ser avaliados sob agentes de controle biológico para se evitar ou reduzir efeitos 
negativos que possam afetar o seu desempenho de controle (Provost et al., 2002). Os óleos essenciais de mostarda (Brassica juncea), laranja 
(Citrus sinensis) e cravo (Syzygium aromaticum), apresentaram compostos bioativos contra, nematóides, bactérias, leveduras, fungos e 
pragas de grãos armazenados [p, ex., Sitophilus zeamais Mots. (Coleoptera: Curculionidae), Rhyzopertha dominica (Fabricius) (Coleoptera: 
Bostrichidae)], demandando a avaliação da seletividade desses produtos em organismos-não alvo.

Objetivos
 Verificar a seletividade dos óleos essenciais de B. juncea (mostarda), C. sinensis (laranja) e S. aromaticum (cravo) ao parasitoide de 

pupas T. diatraeae.

Material e Métodos
 Cem microlitros dos concentrados (1, 5, 10, 15 e 20%) dos óleos essenciais de B. juncea (mostarda) e S. aromaticum (cravo), e C. 

sinensis (laranja) ou etanol (testemunha) foram aplicados topicamente na superfície de papéis de filtro (9 cm de diâmetro), mantidos por 10 
minutos fora da luz solar direta para a evaporação do solvente. Esses papeis filtro foram introduzidos em placas de Petri de vidro (9 cm de 
diâmetro), onde permaneceram em contato com dez adultos de T. diatraeae de até 48 horas de idade, por repetição, contendo um total de 
cinco repetições por tratamento dos óleos essenciais ou da testemunha. Foi avaliada a mortalidade dos adultos dos parasitoides após 24, 48 e 
72 horas após inicio do experimento. A mortalidade de adultos de T. diatraeae foi corrigida pela fórmula de Abbott (Abbott, 1925). Os valores 
de LC25, LC50, e os limites de confiança de 95% serão calculados por análise de probit (Finney, 1971).

Resultados e Discussão
 A sensibilidade de adultos do inimigo natural T. diatraeae após 72 de exposição foi demonstrada com valores de CL50 dos três óleos 

essenciais. Óleo essencial de C. sinensis (CL50 = 47,96 uL/mL) foi considerado mais seletivo aos adultos de T. diatraeae por exposição de 
contato, seguido pelo óleo de mostarda (CL50= 3,52 uL/mL). O efeito fumigante do óleo essencial de laranja (Citrus sinensis) também foi 
considerado seguro a adultos das joaninhas predadoras Adalia bipunctata L. e Coccinella septempunctata L. (Coleoptera: Coccinellidae), em 
relação a outros cinco óleos essenciais (Kimbaris et al., 2010), devido a alta concentração de monoterpenos hidrocarbonetos, principalmente, 
limoneno, componente majoritário (95,48%) presente nesse óleo essencial. Adultos de T. diatraeae apresentaram maior susceptibilidade ao 
óleo essencial de S. aromaticum CL50 = 0,67 uL/mL (0,27 - 1,18uL/mL), após 72 horas de exposição, por efeito residual de contato.



Conclusão
 O óleo essencial de S. aromaticum (cravo) foi considerado perigoso aos adultos de T. diatraeae, devido a alta suscetibilidade que os 

indivíduos dessa espécie apresentaram sob efeito residual de contato, após 72 horas de exposição.
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