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Resumo:

Algodoeiros com densos tricomas podem reduzir ou aumentar a injúria e a abundância dos insetos fitófagos 
dependendo das características morfológicas desses tricomas e da espécie de inseto fitófago envolvido nessa 
interação. A cochonilha P. solenopsis é uma espécie invasora, bissexual, com múltiplas gerações por ano e 
responsável por perdas consideráveis a produção do algodoeiro em diversos países do mundo, incluindo o 
Brasil. O objetivo desta pesquisa foi comparar o desenvolvimento, a sobrevivência e a reprodução da 
cochonilha, Phenacoccus solenopsis (Hemiptera: Pseudococcidae) em algodoeiros com alta e baixa pilosidade. 
O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com dois tratamentos e 100 repetições. Os 
tratamentos consistiram de ninfas e adultos de P. solenopsis alimentados com discos de folhas de algodoeiros 
com alta (BRS 293) e baixa (BRS 286) pilosidade. Foram determinados o tempo de duração e a sobrevivência 
dos estágios imaturos de P. solenopsis e, na fase adulta, os períodos de pré-oviposição, oviposição, pós-
oviposição, longevidade, fecundidade, número de ovos/dia, número de ovos/fêmea/dia. Os resultados 
demonstraram que a sobrevivência dos estágios imaturos de primeiro (53%), segundo (77,3%) e terceiro 
(60,5%) ínstares de P. solenopsis em discos de folhas de algodoeiro com alta pilosidade foi menor que nos 
primeiro (56%), segundo (94,6%) e terceiro (79,2%) ínstares em discos de folhas de algodoeiro com baixa 
pilosidade. A duração do primeiro (7,33 dias), segundo (7,17 dias) e terceiro (7,19 dias) ínstares ninfais de P. 
solenopsis foi maior na cultivar de algodoeiro com alta pilosidade que no primeiro (6,09 dias); segundo (5,03 
dias) e terceiro (5,50 dias) ínstares dessa cochonilha em algodoeiro com baixa pilosidade. No entanto, os 
períodos de pré-oviposição, oviposição, pós-oviposição, longevidade, fecundidade, número de ovos/dia, número 
de ovos/fêmea/dia dessa cochonilha não diferiram entre as cultivares testadas.
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