TABELA DE VIDA DE FERTILIDADE DE Argyrotaenia sphaleropa MEYRICK (1909) (LEPIDOPTERA: TORTRICIDAE)
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1. INTRODUÇÃO
A fruticultura de clima temperado é a principal atividade econômica explorada pelos agricultores da região da Serra Gaúcha, destacando-se entre as principais espécies cultivadas a videira, a macieira e o caquizeiro [1].
A partir das safras de 1998/1999, a lagarta-das-fruteiras, Argyrotaenia sphaleropa tem sido encontrada freqüentemente danificando frutíferas naquela região, com destaque para o caquizeiro [5], a pereira [6], o pessegueiro [3] e a videira [4]. As lagartas raspam a epiderme do caqui superficialmente, próximo à cavidade peduncular, inviabilizando o fruto para comercialização devido ao aspecto e à aceleração da maturação. O ataque é visualizado a partir da fase de crescimento dos frutos, porém, os danos são observados, principalmente, nos meses de março a abril, período em que as cultivares mais plantadas, como a Fuyu, apresentam frutos em fase de maturação. Além dos prejuízos causados na cultura do caqui serem um empecilho para o desenvolvimento da cultura, o aumento populacional do inseto em Bento Gonçalves/RS e localidades adjacentes é preocupante, pois se trata de uma região essencialmente produtora de uva, principal hospedeira da praga em outros países [5].
Tendo em vista a escassez de informações sobre aspectos biológicos e hábitos de A. sphaleropa, e seu potencial de dano para fruteiras e plantas ornamentais, o trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o efeito de três dietas artificiais com fontes protéicas diferenciadas, já utilizadas na rotina do Laboratório de Biologia de Insetos da UFPel, sobre a biologia de A. sphaleropa.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Biologia de Insetos do Departamento de Fitossanidade, da Faculdade de Agronomia “Eliseu Maciel” (FAEM), Universidade Federal de Pelotas, localizada no município de Capão do Leão/RS. Utilizaram-se insetos procedentes de pomares de caqui cultivados no município de Bento Gonçalves e criados em condições controladas de temperatura (251ºC), umidade relativa (6510%) e fotoperíodo (14:10h).
Foram mantidas três criações em diferentes dietas artificiais por quatro gerações, a fim de eliminar o efeito da modificação da alimentação natural para artificial. As dietas foram elaboradas com diferentes fontes protéicas obtidas: feijão branco, germe de trigo, proteína de soja e caseína (D1), sugerida por PARRA [8]; feijão carioca, levedura e caseína (D2), sugerida por PARRA et al. [9] e feijão carioca, levedura e germe de trigo (D3), sugerida por [8]. As dietas D1 e D3 são recomendadas para criação artificial de Noctuidae (Anticarsia gemmatalis  Hübner e Spodoptera frugiperda Smith, respectivamente) e a D2 para Tortricidae (Bonagota cranaodes Meyrick). 
A fecundidade e a longevidade dos adultos de A. sphaleropa foram avaliadas individualizando-se 25 casais por tratamento, formados a partir de adultos emergidos no mesmo dia, obtidos nas três dietas. Os casais foram acondicionados em gaiolas de PVC transparente semi-flexível (copos invertidos), com capacidade de 200 ml, contendo na sua extremidade superior um pequeno orifício tamponado com filó. A extremidade inferior foi fechada com a tampa do próprio recipiente, a qual foi perfurada no centro, para inserção do tubo contendo solução de mel a 10%, fornecida como alimento aos adultos. As posturas foram marcadas diariamente, contornando o local da gaiola onde foram colocadas e, a cada dois dias retiradas. Diariamente a mortalidade foi registrada para estimativa da longevidade média de machos e fêmeas. A partir desses dados foram calculadas as tabelas de vida de fertilidade para A. sphaleropa em cada dieta [10], onde: rm= log R0/T*0,4343; R0=mx*lx; T=mx*lx*x/mx*lx e =antilog (rm*0,4343), sendo rm a capacidade inata de aumentar em número a cada geração; R0, o número de vezes que cada espécie pode aumentar a cada geração; T, o intervalo de tempo entre cada geração em dias ou período médio que vai do nascimento dos pais ao nascimento dos descendentes e , o número de indivíduos adicionados à população, por fêmea, por semana, que darão fêmeas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O período médio entre o nascimento dos pais de Argyrotaenia sphaleropa ao nascimento dos descendentes calculado através de tabela de vida de fertilidade (Tabela 5), variou em função da dieta utilizada. Foi necessário, cerca de um dia a mais para que uma geração se completasse na D2. Essa foi a única dieta cuja fonte de proteína e também energia utilizada não foi o germe de trigo. Os carboidratos são a principal fonte de energia para os insetos, podendo ser convertidos em gorduras para armazenamento e contribuir para a produção de aminoácidos, de modo que os carboidratos, gorduras e proteínas estão envolvidos em ciclos de reações produtoras de energia [7]. Neste caso, pode o componente energético do germe trigo presente em D1 e D3, ter exercido um efeito aditivo ao das fontes protéicas, o que ocasionou uma redução na duração média de cada geração. Pode-se considerar ainda, que há menos fontes protéicas na D2 do que nas demais, o que pode ter interferido no desempenho do inseto quando alimentado com essa dieta, uma vez que, em geral, tanto para imaturos como para adultos cerca de 10 aminoácidos diferentes são indispensáveis ao bom crescimento e desenvolvimento dos mesmos [4].  
  	A taxa líquida de reprodução (R0), também apresentou diferenças em função da dieta, sendo que na dieta D1, foi 1,5 vezes menor do que na D2 e 1,4 vezes menor do que na D3 (Tabela 1). A razão infinitesimal de aumento (rm) e a razão finita de aumento foram ligeiramente menor na dieta D1, sendo os maiores valores obtidos na dieta D3. Embora o número de indivíduos adicionados à população por fêmea que darão fêmeas (λ) tenha sido superior em D3, esse é um ponto positivo para essa dieta, por serem as fêmeas quem garantem o aumento dos descendentes na próxima geração, e quando se avaliou esse parâmetro de forma ampla, junto aos demais (T, R0, rm) foi possível visualizar que o incremento final esperado na população será expressivo.



Tabela 1. Duração média da geração (T), taxa líquida de reprodução (R0), razão infinitesimal de aumento (rm) e razão finita de aumento () para Argyrotaenia sphaleropa, criada em três dietas artificiais com fontes protéicas variáveis (D1: feijão branco, germe de trigo, proteína de soja e caseína, D2: feijão carioca e levedura de cerveja; D3: feijão carioca, levedura de cerveja e germe de trigo). Temperatura: 251ºC; UR: 6510% e fotofase: 14 h. 
Dietas
T (dias)
R0
rm

D1
38,05
75,20
0,11354
1,120
D2
39,10
112,80
0,12087
1,128
D3
37,39
107,95
0,12521
1,133


4. CONCLUSÕES
	A melhor dieta para criação de imaturos de Argyrotenia sphaleropa em condições laboratoriais é a dieta à base de feijão carioca, levedura de cerveja e germe de trigo (D3).
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