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A justament un any que rebérem, del nostre estimat company E" professor Llovet, unes rnostres de tigzs i panotxes de moresc pro- 

cedent de Castelló d ' h p ú r i e s  i atacat per una nombrosa fauna d'in- 
sectec amb predomini del LepidOpter que dóna n.om a aquesta nota. 
La funesta papallona va. adquinnt els caricters d'una plaga seriosa 
ja que en molts camps ha fet perdre més d'una tercera part de la ca- 
llita de moresc. Aital calamitat s'ha manifestat a la comarca, ecpe- 
cIalment a partir de les fortes inundacions que sobrevingueren durant 
I'hivern del 1932-33. . ~ 

Sesamia outeria fou denunciada al sud-oest de Franca l'any 1923 
així com al nord d'Africa, Po&ugal, Illes Madera i Italia. A la Penín- 
sula Iberica fou trobada l'any 1902 per I'Enginyer Agrbnom de 1'Estat 
espanyol senyor Leandre Navarro a Astúries, i postenorment ha estat 
estudiada pel nostre. distingit amic 1'Euginyer Agronom de Madrid 
senyor Delgado de Torr-s, v inpda de Canaries, Galícia, Guipúscoa. 
Aragó, Alacant. Castella la Nova i Andalusia. Pel que fa referencia 
a Catalunya, ha estat assenyalada a les riberes del Llobregat pel pro- 
fessor Hase, de Bzrlín-Dahlern, el 1927, aman d'una visita que ens 
féu per tal d'estudiar la Pyrausta nubialis. 

El treball mes interessant que bem trobat sobre el ~epidopter  que 
ens ocupa és obra de I'esmentat Enginyor senyor Delgado de Torres 
i aparegué al Boletín de Patología vegetal y ~nfornología agricola, 

publicat el mes de desembre del 1929. El lector desitjós de coneixzr la 
part d'entomologia aplicada. trobari a I'esmentat article una clara 
exposició de l'estat actual dels nostres con-ixements sobre Sesamia 
outeria, així com dels pocs mitjans de lluita coneguts fins ara. 

Tots els autors estan d'acord sobre el fet que la biologia de Sesa- 

mia outeria és poc coneguda. Aixo, przcisament, ens anima a tancar 
sengles parelles en insectaris. per veure si podíem aportar, oportuna- 
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ment. clarícies sobre els punts encara foscos del seii cicls bioldgic. 
Les nostres observacions no estan, malaudarament, finides, perO hem 
tingut la fortuna de fer dues observacions que volem fer públiques 
avui. 

Delgado de Torres diu en el treball que hem esmentat que l'única 
fase del Lepiddpter qu: desconeix és la d'ou i que aquests, segons 
Codart, són grocs, esferoidals i deprimits, amb la superfície finament 
estnada. Nosaltres hem estat més afortunats que el nostre ,distingit 

amic, ja que una de Izs 9 9  féu la, postapocs dies després de tan- 
car-la. tal com ho prova la fotografia que illustra aquest treball. Els 
ous són blanc-groguencs com el marfil i la forma llur és hemisferica, 
amb una cara plana coberta per fines i nombroses estries radials que 
continuen sobre la part convelja del casquit esferic. El seu diametre 
no ultrapassa gaire el millímetre i el nombre d'ous procedents amb 
tota seguretat d'una sola posta fou de 120 i foren dipositats en poques 

hores sobfr les fulles del moresc. La 9 morí tot seguit. 
Els autors que hem pogut consultar no han trobat parasits sobre 

Sesamia outeria. També en aquest extrem hem estat afavorits per la 
sort; efectivament, una de les erugurs estava parasitada i hem tingut 
la fortuna d'obtenir l'insecte perfecte, que és un preciós Dipter de 
la família Dolichopodidae, el qual, com que fins ara no ens ha estat 
possible de determinar, degut a la manca d'obres especialitzades, 
sera objecte d'una prdxima comunicació des Taquestes planes. 
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RESUMEN 

Este srticulo constituye una nota previa leferente a la biolosia de Seaamia 
vut&<t, Lepidóptero que viene ocasionando serios daños en los maizales y que el 
autor tiene en estudio hace un año. 

En él se trata de la pueste de las 9  9  que  tiene lugar en julio y se verifica 
sobre las hojbs en cantidad de 120 huevos que son depositados en  pocas horas. 
Estos huevo3 son hemisféricos con sup&ficir finamente surcada par estiias ra- 
diales en la cara plana. 

Trátase asimismo de un Diptero cuya larva depreaa la de Senomio y de la 
cual se ha obtenido el imego que resulta pertenecer a la familia Dolichopodidae. 

Próximamente se completará esta hpoitsción con el estudio del ciclo biológico 
del insecto en nuestros climas. 

CUMMARY 

Thir article constitutes a previo". note in referente lo the S e s a d a  o u t d a  
biolosy. Lepidopteran which is causins serious damage in the Indian-eorn field. 
and wbich the authoi has been studying for a yesr. 



In it he dealo with the layine of the eggs which takes place in the month of 
July and is carried out on the leaves the quantity being 120 eggs snd these are 
laid o, deposited within s few hours. These eggs hemispherical. Finely furia 
wed by r'adial groovis. 

A Dipteren is likevise dealt with the larva ~f which preys "pon that of the 
Seaornio and of which he kas obtaiaed the irneso which turns out to beiong to  the 
Dolichopodidee famiiy. 

Befoie long the author will complete this matter with a study of t h e  biological 
cycle of the insect in our own climes. 


