
Diagn6stico da ocorrencia de TricllOgramma sp. (Hymenoptera: Trichogrammatidae) em o\'os de GrapllOlita molesta
(Busk, 1916) (Lepidoptera: Tortricidae) em pessegueiro - Paloma Guazzelli Della Giustina1; Lucieli Santini Leolat02; Regis Sivori Silva dos Santos3

Figura 1. Posturas de Grapholita molesta fixadas, com seu substrato, em folhas de
pessegueiro (A); posturas de G. molesta parasitadas (B). Vacaria, RS.

IntrodUl;iio - A Grapholita molesLa e
uma das principais pragas do pesseguei-
rooAs lagartas atacam as extremidades dos
ramos, junto as axilas das folhas mais no-
vas, causando 0 murchamento e a morte
dos ponteiros. Nos frutos, as lagartas pe-
netram, preferencialmente, pela regiao pr6-
xima ao pedunculo, destruindo a polpa na
regiao carpelar (FACHLNELLOet aI.,2009).

o controle do inseto tem sido realiza-
do com 0 usa de inseticidas fosforados,
piretr6ides e carbamatos, 0 que tem gera-
do alguns entraves como a contamina<;ao
ambiental, os desequilfbrios biol6gicos e
os resfduos dos pesticidas nos frutos.

Uma alternativa, seria a utiliza<;ao do
controle biol6gico para G molesla. Em Frai-
burgo, SC, estudos conduzidos em poma-
res comerciais de macieiras mostraram pa-
rasitismo natural em 30% dos ovos da la-
garta enroladeira Bonagota salubricola
(Lepidoptera: Tortricidae) por Tricho-
gramma pretiosum, abrindo perspectivas
para utiliza<;ao desse parasit6ide no con-
trole biol6gico (MONTEIRO et aI., 2004).

Especies do genera Trichogramma
parasitam ovos de inumeras pragas agrf-
colas e florestais, principalmente da ordem
Lepidoptera, sendo atualmente utilizados
no controle biol6gico de pragas-chave de
34 culturas em mais de 30 paises, estando
entre os inimigos naturais mais criados e
utilizados no mundo (SMITH, 1986).

Apesar disto, observa-se que nao exis-

segueiro da Esta<;aoExperimental de Fru-
ticultura de Clima Temperado (EFCT) da
Embrapa Uva e Vinho em Vacaria, RS, en-
tre agosto de 2010 a maio de 2011.

Posturas de G molesta, provenientes
de cria<;aoartificial, foram levadas para 0

campo. Para cada avalia<;ao, uma garrafa
PET con tendo posturas foi recortada em
20 partes contendo, cad a uma, 10 ovos
(200 OVOSpOI'repeti<;ao).Os recortes con-
tendo os ovos foram fixados em folhas de
pessegueiro, aleatoriamente, com 0 auxf-
lio de um grampeador, permanecendo pOI'
dois dias (Figura IA). Ap6s, 0 material foi
retirado e colocado em estufa incubadora
tipo B.O.O (25°C temperatura; 70 ± 10%
UR; 16h fotofase:) e observado, diariamen-
te, ate completar 0 desenvolvimento fisio-
16gico dos ovos, ou a emergencia de para-
sit6ides.

Ressultaos e Discussiio - Ao longo do
estudo foram realizadas 41 avalia<;5es,
sendo levados ao campo 8.200 ovos onde
se verificou parasitismo medio de 3,73%
par Trichogramma sp. A ocorrencia de
parasitismo foi observada desde 0 infcio
do estudo (agosto de 20 10) quando 5%
dos ovos levados ao campo foram parasi-
tados Figura 1B e 2. As menores ocorren-

cias de parasitismo foram verificadas nos
meses de setembro, outubro e janeiro,
onde menos de 1% dos ovos foram para-
sitados (Figura 2). 0 pico de incidencia do
parasitismo OCOITeuentre novembra e de-
zembro quando foram observados indices
de 33% e 25,5% de ovos parasitados, res-
pectivamente, (Figura 2), resultados pr6-
ximos ao relatados pOI'MONTEIRO et aI.,
2004, para B. salubricola em macieira. Nos
meses de fevereiro, mar<;oe abril, quando
ja nao mais existiam frutas no pomar, fo-
ram verificados nfveis de parasitismo de
13%; 10,5% e 9%, respectivamente.

A influencia da eleva<;ao da tempera-
tura afeta, significativamente, a atividade
das femeas de Trichogramma (PAK e
VAN HELNINGEN, 1985), podendo acarre-
tar modifica<;5es nas taxas de parasitismo,
dura<;ao do ciclo ovo-adulto, razao sexu-
al, longevidade e fecundidade. Esses efei-
tos ja foram constatados pOI'diversos au-
tares (MACEOA et aI., 2003; KALYEBI et
aI., 2006) e pode explicar, em parte, os re-
sultados obtidos no presente estudo, uma
vez que os maiores fndices de parasitismo
foram detectados nas temperaturas mais
elevadas (Figura 2).

Conclusoes: Existe ocorrencia natu-
ral de parasitismo de ovos de G molesta
por Trichogramma sp. em pomar de pes-
segueiro em Vacaria, RS. Os indices de
parasitismo variaram em fum;iio da epoca
do ano, atingindo 33% de parasitismo dos
ovos em novembro de 2010.
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Uma alternativa, seria a utiliza<;ao do
controle bio16gicopara G molesta. Em Frai-
burgo, SC, estudos conduzidos em poma-
res comerciais de macieiras mostraram pa-
rasitismo natural em 30% dos ovos da la-
garta enroladeira Bonagota salubricola
(Lepidoptera: Tortricidae) por Tricho-
gramma pretiosum, abrindo perspectivas
para utiliza<;iio desse parasit6ide no con-
trole biol6gico (MONTEIRO et aI., 2004).

Especies do genera Trichogramma
parasitam ovos de inumeras pragas agrf-
colas e florestais, principalmente da ordem
Lepidoptera, sendo atualmente utilizados
no controle biol6gico de pragas-chave de
34 culturas em mais de 30 paises, estando
entre os inimigos naturais mais criados e
utilizados no mundo (SMITH, 1986).

Apesar disto, observa-se que nao exis-
tern informa<;5es sobre parasitismo natu-
ral em ovos de G molesta, fato decorrente
da dificuldade de se encontrar as postu-
ras desta praga no campo. Com 0 dornfnio
da cria<;iioartificial da especie abre-se esta
possibilidade, assim, este trabalho teve
como objetivo verificar a ocorrencia de
parasitismo em ovos de G. molesta por
Trichogramma sp. em pomar de pesse-
gueiro no municipio de Vacaria, RS.

Material e Metodos - 0 estudo foi rea-
lizado em urn pomar experimental de pes-

lClIHIUU C CUlucauu ern eSlUJa lllcuoaaora
tipo B.O.D (25°C temperatura; 70 ± 10%
UR; 16h fotofase:) e observado, diariamen-
te, ate completar 0 desenvolvimento fisio-
16gico dos ovos, ou a emergencia de para-
sit6ides.

Ressultaos e Discussao - Ao longo do
estudo foram realizadas 41 avalia<;5es,
sendo levados ao campo 8.200 ovos onde
se verificou parasitismo medio de 3,73%
por Trichogramma sp. A ocorrencia de
parasitismo foi observada desde 0 infcio
do estudo (agosto de 2010) quando 5%
dos ovos Ievados ao campo foram parasi-
tados Figura IB e 2. As menores ocorren-
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por Trichogramma sp. em pomar de pes-
segueiro em Vacaria, RS. Os indices de
parasitismo variaram em fun~ao da epoca
do ano, atingindo 33% de parasitismo dos
ovos em novembro de 2010.
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Figura 2. Distribuic;ao
temporal do parasitismo em
ovos de G. molesta em po-
mar de pessegueiro e varia-
c;ao da temperatura media.
Vacaria, RS, agosto de 2010
a maio de 2011
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Dois importantes eventos acontecem este ann no Brasil em ambito internacioal e
com duas frutas muito consumidas mundialmente: 0 Promusa-banana (Salvador) e 0
Papaya Brasileiro-mamao (Porto Seguro), reunindo a cadeia cientifica e comercial
destas frutas que nao so alimentam mil hares de pessoas como tambem geram milha-
res de empregos, principalmente no Nordeste. 0 seu JF traz nesta edi~ao a programa-
~ao dos eventos e ira acompanhar com publica~oes tecnicas e 0 raio X destas frutfferas
que san a base da economia de muitas cidades brasileiras. Segundo Edson Perito Amo
rim, coordenador do Prom usa, 0 even to tern como tradi~ao atualizar os diferentes
segmentos do agronegocio de bananeira em rela~ao a novidades de pesquisa. "Serao
discutidos os avan~os tecnologicos da cadeia produtiva da banana, com destaque para
quatro areas: praticas culturais e fitossanidade; diversidade e melhoramento geneli-
co; pos-colheita, marketing e comercializa~ao; e desafios e oportunidades para usos
alternativos", explica. Cada sessao consistira de palestras, apresenta~oes orais, ses-
,ao de posteres e forum de discussao. E Jorge Loyola do mamao disse "nossa expecta-
tiva e que nao seja mais urn evento de Papaya Brasil. Esperamos que os gargalos da
cadeia produtiva sejam elucidados. Sao tres os desafios: pequeno numero de varieda-
des utilizadas no sistema de produ~ao; a parte fitossanitaria, relacionada ao proble-
ma muito serio de doen~as fungicas e viroticas; e as questoes de mercado, relaciona-
das as elevadas exigencias do mercado internacional", completa.Veja + pag. 15 e 16

Madri espera grande
publico na 3a Fruit

Attraction em outubro

Macadamia, fruta se
desenvolve bem em

MG, SP e ES

Sustenta~ao latada e ate 50%
mais produtiva - Sistema de condu-
~ao e 0 mais indicado para 0 maracu-
ja, aJem de poliniza~ao manual e
profundidade do plantio.Segundo 0

pesquisador da Epagri (Empresa de
Pesquisa Agropecuaria e Extensao
Rural de Santa Catarina) Ademar
Brancher, antes do plantio, 0 agri-
cultor deve escolher a area com mui-
to criterio, pois nem todas as regiOes
san propicias para 0 cultivo. Ele deve
conversar com os tecnicos de sua re-
giao, com vizinhos que ja plantam 0

maracuja e preparar a area com base em uma analise de solo. "Com isso, ele sabera que
tipo de aduba~ao e corre~ao san necessarias para a cultura. Ja na parte de comercializa~ao,
ele deve conversar com possiveis compradores para saber onde vai vender posteriormente
sua produ~ao", orienta 0 pesquisador. Quando 0 assunto e corre~ao do solo, 0 agricultor
deve estar atento aos adubos corretivos, organicos e ao calcario. Brancher diz que ele deve
aproveitar a ocasiao e fazer tambem a cobertura do solo com forma~ao de palhada. Basta
que depois, antes da forma~ao do pomar, ele maneje essa palhada de forma q.~e ela seq~e
e forme a cobertura que e utilizada para 0 plantio direto em diferentes regIOes do paIs.
"Na hora do plantio, 0 produtor deve usar mudas de qualidade que nao sejam contamina-
das por doen~as, como a bacteriose ou nematoides. Alem disso, se nao houver umidade
suficiente no solo, ele deve fazer irriga~ao. Ja 0 plantio deve ser feito na mesma profun-
didade na qual a muda se encontra va no viveiro", explica. 0 pesquisador fala ainda sobre
a sustenta~ao. Ele conta que, no Brasil, san usados como sustenta~ao os sistemas de
espaldeira ou cerca, onde se utiliza apenas urn fio de arame. No en tanto, na regiao sui de
Santa Catarina, 0 sistema mais utilizado e 0 de parreira ou latada, onde se forma urn
tendal em cima do pomar, fechando toda a area. "Esse sistema e mais produtivo, ja que a
produtividade do sistema de espaldeira pode ser ate 50% menor. No entanto, 0 produtor
que optar por ele deve ter equipamentos motorizados de pulveriza~ao, em fun~ao do alto
volume de calda necessaria para a realiza~ao dos tratamentos fitossanitarios", orienta 0

pesquisador. Veja materia pagina 9

Recivitis e criada e setor
vitivinicola recebe
mais recurs os para
pesquisa no pais


