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1. RESUMO 

O parasitoide de ovos, Trichogramma pretiosum é um dos principais inimigos 

naturais da lagarta-do-cartucho, Spodoptera frugiperda, em milho. Existe a 

possibilidade de se selecionar populações do parasitoide mais eficientes no controle 

da praga, por meio de melhoramento genético em laboratório, o que colocaria a 

Instituição em destaque pelo desenvolvimento dessa tecnologia inovadora. Portanto, 

esse projeto tem por objetivos avaliar a resposta à seleção para a fecundidade de T. 

pretiosum e testar a eficácia da(s) população(ões) selecionada(s) no controle de 

ovos de S. frugiperda em plantação de milho. Para tanto, alguns ensaios em 

laboratório serão desenvolvidos e um ensaio de campo. No laboratório, serão 

selecionadas 20 e 40% das fêmeas das mães mais fecundas, para dois ensaios, 

respectivamente. De cada uma das mães mais fecundas serão selecionadas quatro 

e duas fêmeas-filhas, respectivamente, das 20 e 40% das mães mais fecundas. 

Serão mantidas cinco subpopulações de T. pretiosum, duas oriundas de 20% das 

fêmeas mais fecundas e duas de 40%, sendo uma delas mantida em ovos de 

Anagasta kuehniella e outra em ovos de S. frugiperda, e uma população original. No 

campo, as cinco populações serão testadas quanto ao tempo de permanência e 

eficiência no controle de ovos na cultura do milho. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Na cultura do milho, a lagarta-do-cartucho, S. frugiperda (Lepidoptera: 

Noctuidae), é a principal praga em todas as regiões do Brasil e uma das principais 

pragas desta cultura na América do Sul e América Central (MOCHIDA; OKADA, 

1974). Ocorre durante todos os estádios de desenvolvimento da cultura, atacando as 

folhas do cartucho, podendo causar perda de 15 a 37% na produtividade (CRUZ, 

1995). 

O melhoramento genético do parasitoide Trichogramma é algo novo e 

poderia selecionar linhagens mais eficazes no controle de S. frugiperda. A 

herdabilidade de uma característica, ou seja, a proporção da variação fenotípica que 

corresponde à variação genética entre indivíduos de uma população, pode ser 

estimada comparando-se a similaridade fenotípica de indivíduos com diferentes 

graus genéticos de parentesco (ALLENDORF; LUIKART, 2007). Bertin (2016), 
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estudando a seleção artificial de Trichogramma galloi sobre ovos de Diatraea 

saccharalis (Lepidoptera: Crambidae), verificou um deslocamento na frequência do 

número de ovos parasitados da população selecionada em relação à população 

original, conseguindo aumentar o parasitismo com esse procedimento. 

 

3. OBJETIVOS 

Essa pesquisa terá por objetivos avaliar a resposta à seleção para a 

fecundidade de T. pretiosum, visando identificar o potencial de seleção desta 

característica para o melhoramento do parasitoide, e testar a eficácia da(s) 

população(ões) selecionada(s) no controle de ovos de S. frugiperda em milho. 

 

4. METODOLOGIA 

No laboratório, uma população de T. pretiosum foi utilizada sobre ovos de 

hospedeiros alternativo, A. kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae) e natural, S. 

frugiperda. 

Para a quantificação da variação genética no parâmetro fecundidade, será 

utilizado um método simples de isolinhas (“isofemale line” ou “family analysis”). Esse 

método compara a variação na fecundidade entre a progênie proveniente de fêmeas 

(mães) acasaladas aleatoriamente. 

Da população foram escolhidas ao acaso 35 fêmeas (famílias). Cada fêmea 

foi colocada em um tubo com cerca de 100 ovos de A. kuehniella e duas gotículas 

de mel. Os ovos foram submetidos ao parasitismo por 48 h. Foram selecionadas as 

fêmeas-mães que mais parasitaram e dois ensaios foram igualmente conduzidos, 

um utilizando 20% das fêmeas-filhas das mães mais produtivas e outro 40%, pois 

Bertin (2016) comentou que a seleção de 20% das mais fêmeas mais fecundas de T. 

galloi pode ter selecionado genes deletérios que aumentaram a mortalidade da 

espécie. Quatro e duas fêmeas, ao acaso, de cada família foram retiradas e 

individualizadas em tubos, identificando os ensaios de onde vieram (20 ou 40% das 

fêmeas que mais parasitaram). Novamente, o parasitismo foi medido. 

Dos tratamentos onde foram selecionadas 20 e 40% das fêmeas de famílias 

que mais parasitaram, serão mantidas quatro populações, duas em ovos de A. 
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kuehniella e duas em ovos de S. frugiperda. Essa populações serão mantidas por 

várias gerações e em algumas delas serão avaliados os parâmetros biológicos 

descritos anteriormente para 20 fêmeas de 24 h de idade. 

Em área de lavoura de milho, as subpopulações selecionadas serão 

testadas no controle de S. frugiperda.  

 

5. DESENVOLVIMENTO  

Tem-se desenvolvido a parte de seleção e criação de T. pretiosum em 

laboratório. 

 

6. RESULTADOS PARCIAIS 

Até o presente momento foi realizado em laboratório a seleção e 

multiplicação de fêmeas de T. pretiosum, sendo selecionadas as que mais 

parasitaram do material fornecido para o trabalho. Tem-se percebido que as fêmeas 

selecionadas parasitam mais, mas algumas morrem mais rápido. A criação e 

multiplicação tem sendo mantida e está na quinta geração, sendo essas gerações 

todas em ovos de A. kuehniella. 
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