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RELAÇÕES ENTRE AS DENSIDADES DE VESPIDAE E DO BICHO MINEIRO NO CAFEEIRO
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O bicho-mineiro Leucoptera coffeella (Guérin-Mèneville & Perrottet, 1842) (Lepidoptera: Lyonetiidae) constituí
um dos principais problemas fitossanitários da cafeicultura brasileira. É comum esse inseto-praga alcançar o
nível de controle nas condições dos ecossistemas cafeeiros. Até a década de 40, a regulação das populações
desse inseto ocorria mediante controle biológico natural e técnicas culturais. Com o surgimento dos inseticidas
clorados, as técnicas de controle cultural e biológico foram abandonadas e, em muitos casos, o uso contínuo
de inseticidas causou desequilíbrios ecológicos e, em conseqüência, um colapso nos sistemas de controle de
insetos-praga. Uma alternativa para minimizar os prejuízos causados pelo uso indiscriminado dos produtos
químicos é o uso e incremento do controle biológico. Vários estudos nessa área têm revelado as vespas como
os inimigos-naturais chaves do bicho-mineiro, elas atuam raspando as minas e se alimentando das larvas que
se encontram no interior destas. Assim este trabalho teve por objetivo estudar as relações densidades
dependente entre as hymenoptera: vespidae predadoras e as intensidades de ataque do bicho mineiro do
cafeeiro. Este trabalho foi realizado em lavouras comerciais de café da variedade catuaí no município de
Viçosa, MG. As lavouras foram divididas em talhões uniformes de modo a garantir a cobertura das lavouras e
eliminar tendências direcionais.monitoraram-se durante um ano as intensidades de ataque do bicho mineiro
(em termos de minas/folha ) e as taxas de predação desta praga por hymenoptera: Vespidae (em termos de
minas predadas/folha ), realizou-se analise correlação de pearson entre as intensidades de ataque do bicho
mineiro do cafeeiro e as taxas de predação dos himenópteros: Vespidae. Verificou-se que o número médio de
minas de L. coffeella nas folhas apicais, medianas e basais do cafeeiro apresentou correlação positiva com o
número médio de minas predadas sendo r = 0,63, 0,67 e 0,64 respectivamente. Verificou-se que o número
médio de minas predadas por Vespidae por par de folhas foi maior nos meses de janeiro, fevereiro e março nos
três dosseis da planta (ápice, meio e base) com médias variando de 1,5 à 3 minas predadas por folha.
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