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CONTROlO INTEGRADO DA "lAGARTA DAS PASTAGENS" 
MYTH/MNA UN/PUNCTA (HAWORTH) 

Por: OLIVEIRA *, L. & TAVARES, J . 

Universidade dos A~ores, Departamento de Biologia, 9500-Ponta Delgada 
No Arquipelago dos A~ores, desde 1970 e com maior incidencia na ilha de S. Miguel, devido ao 

aumento da area de pastagem, com vista ao desenvolvimento da bovinicultura, uma das especies de 
Noctuideos, Mythimna unipuncta (Haworth) (Lepidoptera, Noctuidae), assinalada na regiao desde 1870 
por GODMAN, tornou-se num grave problema economico, estimando-se os seus prejuizos em cerca de 
8% da produ~ao anual das pastagens (TAVARES, 1989). 

Uma vez que a area de pastagem tem vindo a aumentar tanto a baixa como a alta altitude, 
passaram a existir, principalmente no primeiro caso, condi~6es bioticas e abioticas optimas para 0 

desenvolvimento permanente da praga. 
Nestas condi~6es, M. unipuncta pode apresentar cinco gera~6es anuais, tres das quais durante 

o Verao e Outono (Figura 1), que frequentemente ultrapassam, 0 nivel economico de ataque, obrigando 
os agricultores a efectuarem tratamentos curativos a base de insecticidas. Tendo em conta as 
caracteristicas do apascentamento di recto , este nivel esta dependente da massa vegetal, considerando
se que, na terceira semana apos 0 apascentamento, 0 n[vel economico de ataque e atingido com 40 

larvas/m2 em diferentes estados larvares. 
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Figura 1: Numero medio de larvas/m2, colhidas semanalmente, nas Arribanas-S. Miguel, 
durante 0 ana de 1988. 

No entanto, a utiliza~ao indiscriminada de insecticidas vem agravar 0 equillbrio das gera~6es 
futuras, uma vez que sao conhecidos os efeitos negativos destes produtos de sfntese sobre a cadeia 
trofica e 0 ambiente. 

A alternativa para 0 combate a praga e a utiliza~ao do controlo integrado, quer com 0 emprego 
dos inimigos naturais, quer com uma melhor gestao da pastagem. 

Desde 1978, uma equipa de investigadores da Universidade dos A~ores vem estudando a 
bioecologia desta praga, salientando-se, no que diz respeito a sua protec~ao integrada, 0 seguinte: 

A - Inimigos naturais: 
- Trichogramma cordubensis Vargas & Cabello (Hymenoptera, Trichogrammatidae) -

Parasita oofago de Lepidopteros, anteriormente assinalado para Espanha e Norte de Africa, foi 
capturado, pela primeira vez em S. Miguel-A~ores em Julho 1989 (PINTUREAU et al., 1990). 
Posteriormente, em Junho de 1991, foi capturada uma popula~ao na ilha do Pico. Actualmente, decorrem 
varios estudos, com vista a avalia~ao do seu impacto na regula~ao das popula~6es de varias pragas e, 
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ainda, a um possivel refon;:o da sua popula<;:ao natural, a partir de individuos produzidos em laboratorio 
sobre um hospedeiro intermediario, Ephestia kuehniella Zeller (Lep., Pyralidae). 

- Apanteles militaris (Walsh) (Hymenoptera, Braconidae) - Parasita larvar de Noctuideos em 
especial de M. unipuncta, foi assinalado nos A<;:ores por FAGUNDES (1975) e por GARCIA & TAVARES 
(1980). Encontra-se distribuido por todas as IIhas do Arquipelago. Com 0 apoio financeiro da Secretaria 
Regional da Agricultura e Pescas, esta em curso 0 seu estudo com vista ao refor<;:o das popula<;:oes 
naturais (OLIVEIRA, 1990). 

Saliente-se que a ac<;:ao deste parasita (Figura 2) come<;:a quando a biomassa da praga atinge 
um nfvel significativ~, ou seja, na gera<;:ao de Agosto e, posteriormente na de Setembro-Outubro, 
baixando depois ate desaparecer, com 0 decrescimo da biomassa larvar da praga. Dado que estas duas 
gera<;:oes sao as mais importantes, em quantidade de praga, interessa defender estes auxiliares 
biologicos ou mesmo refor<;:a-Ios com uma popula<;:ao produzida em laboratorio, visando reduzir 0 nivel de 
M. unipuncta na gera<;:ao seguinte. 
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Figura 2: Numero de larvas de M. unipunctalm2 e de casulos de A. militarislm2 observados 
semanalmente na Altlprado-S. Miguel, nos meses de Junho a Outubro de 1989. 

- Meteorus communis Cress. - Outro insecta Braconideo parasita das larvas de M. unipuncta, 
que se encontra distribuido em todas as ilhas dos A<;:ores, mas cuja ac<;:ao e reduzida. 

- Iridomirmex humilis May - Vulgarmente conhecida por "formiga argentina", e uma optima 
predadora dos ovos e das larvas nos primeiros estados (ANUNCIADA, 1983), impedindo assim a eclosao 
das larvas da praga e consequentemente a destrui<;:ao da pastagem. 

- Sturnus vulgaris granti - Vulgarmente conhecido por "estorninho", e um importante predador 
das larvas da "Iagarta das pastagens", assim como muitas outras aves. Encontra-se distribuido por todas 
as Ilhas e a sua presen<;:a, em bando, sobre uma pastagem e um indicio da existencia de uma forte 
biomassa da praga. 

- Calosoma sp. - Sao Coleopteros predadores de larvas de Noctufdeos. Estudos anteriores 
demostraram que estes insectos podem alimentar-se com mais de cinquenta larvas por dia. 

- Bacterias, Virus e Fungos - Sobre estes agentes patogenicos, esta em curso a sua 
inventaria<;:ao e a quantifica<;:ao da mortalidade induzida sobre M. unipuncta sendo frequente, durante 0 

Verao e apos alguma percipita<;:ao, a observa<;:ao de larvas mortas com os sintomas, caracterfsticos, 
destes patogenicos. 

B - Praticas culturais: 
- Apascentamento - Durante 0 periodo de maior desenvolvimento da praga, do Verao ao inicio 

do Outono, deve-se efectuar os apascentamentos com a maior regwlaridade, ow seja, com intervalos 
inferiores a um mas, pois 0 gado, ao conswmir a vegeta<;:ao, esta tambem a ingerir involwntariamente uma 
parte da popula<;:ao (ovos e larvas, sobretudo as mais jovens) e a destruir, por esmagamento, muitos 
ovos, larvas e pupas. Este facto e salientado na Figura 3, atraves dos resultados obtidos depois de um 
tratamento quimico (*) e depois de um oportuno apascentamento (#), em que 0 numero de larvas passou, 
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de niveis muito elevados, para apenas algumas larvas por metro quadrado. Se tivesse sido posslvel um 
apascentamento uma semana antes do tratamento, este teria side evitado, assim como todos os 
inconvenientes desta utiliza9ao. 
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Figura 3: Numero medio de larvas/m2, colhidas semanalmente nos Lourais-S. Miguel , nos 
meses de Junho a Setembro de 1991, assinalando os tratamentos aplicados: * Tratamento quimico, # 
Apascentamento imediato. 

- Corte para ensilagem e 1eno - Deste modo, obtem-se bons resultados com 0 corte mecanico 
da erva para ensilar, uma vez que a erva fica homogeniamente cortada e as larvas sao destruidas e 
recolhidas juntamente com a erva. No caso do corte ser para feno, esta eficacia e mais reduzida, pOis as 
larvas apenas sao esmagadas pela passagem das maquinas agricolas. 

- Amostragem - Salientamos, no entanto, que somente a observa9ao regular da pastagem 
durante 0 Verao e no inicio do Outono pode permitir uma interven9ao atempada, isto e, quando 0 numero 
de larvas por metro quadrado esta proximo do nivel economico de ataque e as larvas ainda se 
encontram nos estados jovens (TAVARES, 1982), e nao quando atingem 0 ultimo estado larvar, altura 
em que consomem grandes quantidades de gramfneas, podendo destruir toda a pastagem. 

- Queima - Finalmente, um outro metodo eficaz, mas que deve ser implantado com prudencia, 
e a queima regular, durante 0 inicio da noite, das aparas dos bardos, nos meses de Junho a Agosto, 
dado que elimina uma parte dos adultos da praga que atraidos pela luz, acabam por ser consumidos pelo 
fogo. 

A utiliza9ao dos insecticidas deve ser efectuada apenas quando todas as outras alternativas 
nao possam ser apilcadas. 
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