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INTRODUÇÃO
Os primeiros registros de ocorrência da lagarta dos racemos, Argyrotaenia sphaleropa no Brasil foram feitos por BIEZANKO [1] e trata-se de um tortricídio polífago, comum no Uruguai, onde os prejuízos são freqüentes nas culturas da maçã e da videira [3]. A distribuição é ampla ocorrendo na América do Sul, incluindo Bolívia, Peru, Argentina e Brasil [4]. As lagartas podem alimentar-se de brotações, folhas, flores e frutos de ampla variedade de plantas. Entre os principais hospedeiros BIEZANKO [1] cita fruteiras como maçã (Pyrus communis), pêra (Pyrus communis) e videira (Vitis vinifera) e ornamentais, dentre elas rosa (Rosa sp.), ligustre (Ligustrum lucidum), jasmim (Gardenia jasminoides) e madreselva (Lonicera japonica).
A lagarta-das-fruteiras Argyrotaenia sphaleropa tem se destacado nos últimos anos na regiãos Serrana do Rio Grande do Sul, pelo ataque à frutos do caquizeiro [7], da pereira [8] e do pessegueiro [1]. 
Tendo em vista a escassez de informações sobre aspectos biológicos e hábitos da lagarta-das-fruteira, 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
A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Biologia de Insetos e Controle Biológico da FAEM/UFPel, a partir de insetos procedentes de pomares de caqui cultivados no município de Bento Gonçalves/RS e criados em condições controladas de temperatura, umidade relativa e fotoperíodo (251ºC, 6510% e 14:10h).
Foram mantidas três criações em diferentes dietas artificiais por quatro gerações, a fim para eliminar o efeito da modificação da alimentação natural para artificial. As dietas foram elaborados com diferentes fontes protéicas obtidas: feijão branco, germe de trigo, proteína de soja e caseína (D1), sugerida por PARRA [10]; feijão carioca, levedura e caseína (D2), sugerida por PARRA et al. [11] e feijão carioca, levedura e germe de trigo (D3), sugerida por PARRA [10]. 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) (Tabela 1).  Foram comparados os efeitos das diferentes fontes proteicas sobre os seguintes aspectos biológicos: duração e viabilidade das fases de ovo, lagarta, pré-pupa, pupa e ciclo total (ovo-adulto); número de ínstares; razão sexual; peso de pupas (macho e fêmea) com 24 h; fecundidade e longevidade de adultos. 
Para o estudo do desenvolvimento embrionário e viabilidade de ovos foi utilizado material oriundo das criações de manutenção conduzidas nas três dietas. Três massas de 50 ovos foram transferidas individualmente para tubos de vidro de 2,5 x 8,5 cm, totalizando 150 ovos para cada dieta. No interior de cada tubo colocou-se papel filtro umedecido com água destilada para manutenção da umidade. Os tubos foram fechados com filme de PVC e os ovos incubados em câmara climatizada regulada a 251ºC, UR=6510% e fotofase: 14 h.
Lagartas recém-eclodidas, provenientes de posturas das três criações artificiais (D1, D2 e D3) mantidas em laboratório foram individualizadas em tubos de vidro de 2,5 x 8,5 cm previamente esterilizados e tamponados com algodão hidrófobo, contendo dieta artificial. Para cada dieta foram avaliadas 150 lagartas, mantidas em câmara climatizada nas mesmas condições do período embrionário. As pupas foram pesadas 24h após sua formação, separadas por sexo, e posteriormente, individualizadas em tubos de vidro de 2,5 x 8,5 cm contendo papel filtro umedecido com água destilada. O acompanhamento do desenvolvimento do inseto foi diário, registrando-se a duração e a viabilidade das fases lagarta, pré-pupa, pupa e do ciclo total (ovo-adulto). O delineamento experimental foi inteiramente casualizado e os resultados submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade [12].

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A duração do período embrionário foi semelhante nas três dietas. BENTANCOURT & SCATONI [2] obtiveram duração semelhante para essa espécie, porém, alimentados com folhas de videira. Não ocorreu diferença estatística significativa para viabilidade da fase de ovo entre dietas (Tabela 1). A fase de lagarta teve duração menor e aproximou-se daquela obtida por BENTANCOURT & SCATONI [2]. A fase de pré-pupa pode ser facilmente caracterizada, pois a lagarta pára de se alimentar, desloca-se para o algodão utilizado para tamponar o tubo, onde permanece imóvel e com a segmentação do corpo aparente, assume uma coloração verde claro intenso, tece um casulo de seda à sua volta e, posteriormente, se transforma em pupa. A duração da fase de pré-pupa foi significativamente maior na D1 (Tabela 1). Os resultados obtidos para essa fase foram próximos aos observados por BENTANCOURT & SCATONI [2].
	A maior duração e menor viabilidade da fase de lagarta foi obtida na dieta D1, que é mais rica em proteína. Esses resultados foram muito próximos aos obtidos por BENTANCOURT & SCATONI [3] em videira. A viabilidade da fase de lagarta foi superior a 84% nas três dietas, não diferindo estatisticamente entre si, bem como a viabilidade da fase de pré-pupa, que foi de 100% nas três dietas. Contudo, a viabilidade da fase de pupa foi menor em D1, sendo inferior aquela preconizada por SINGH [14], que considerada o mínimo de 75% para uma dieta adequadamente balanceada.
	A duração do ciclo total (ovo à emergência do adulto) foi menor na dieta D3, sendo que a D1 e a D2 não diferiram estatisticamente entre si, e a D3 foi a única dieta que apresentou viabilidade total superior a 75% (Tabela 2). A melhor adequação a D3 pode ser atribuída a três fatores: 1º) Segundo SCRIBER & SLANSKY [13] a proporção de nutrientes presentes no alimento, principalmente, carboidrato:proteína, afeta o desenvolvimento. De acordo com SINGH (1983), este balanceamento é variável com a idade do inseto, o que explica as diferenças de viabilidade entre fases de desenvolvimento observadas e, 2º) Os aminoácidos presentes na dieta como proteínas, são sempre essenciais aos insetos em desenvolvimento e são exigidos em altas concentrações para um crescimento ótimo [9]. Segundo CHAPMANN [6], o valor de qualquer proteína ingerida pelo inseto, depende do conteúdo de aminoácidos da mesma e da habilidade do inseto em digeri-la. Pode-se supor que a capacidade de A. sphaleropa digerir as fontes protéicas testadas, permitiu que o ciclo total do inseto alimentado com D3 fosse completado em menor tempo e maior viabilidade.
O número de fêmeas foi menor do que o de machos nas dietas D2 e D3, originando, respectivamente, relação sexual de 1:1,3 e 1:1,1. Apenas na D1 observou-se uma relação sexual inversa, de 1: 0,9. Não houve diferença para o peso de pupas machos e fêmeas entre as três dietas. 

4. CONCLUSÕES

	A melhor dieta para ciração de lagartas de Argyrotaenia sphaleropa é a dieta à base de feijão carioca, levedura de cerveja e germe de trigo (D3).
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Tabela 1. Duração (dias) e viabilidade (EP) para ovo, lagarta, pré-pupa, pupa e ciclo total (ovo-adulto) e peso de pupas (mg) machos e fêmeas de Argyrotaenia sphaleropa, criada em dietas artificiais formuladas com fontes protéicas diferenciadas (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%, Fotofase: 14h. Laboratório de Biologia de Insetos, FAEM/UFPel (n=150).

Duração (dias)
Viabilidade (%)
Fase
D1
D2
D3
Média (CV)2
D1
D2
D3
Média (CV %)2
Ovo
6,6  0,23 a
6,6  0,12 a
6,6  0,11 a
6,6 (12,3)
88,5  1,22 a
88,5  0,69 a
92,0  0,83 a
89,7 (4,4)
Lagarta
16,7  0,12 a
16,4  0,14 a
15,4  0,11 b
16,2 (10,5)
89,5  1,14 a
85,5  1,60 a
84,0  0,90 a
86,3 (8,0)
Pré-pupa
1,2  0,03 a
1,0  0,01 b
1,1  0,02 b
1,1 (32,5)
100,0 a
100,0 a
100,0 a
100,0 (0,0)
Pupa
6,5  0,07 b
6,9  0,06 a
7,0  0,06 a
6,8 (11,7)
79,4  1,75 b
97,1  0,48 a
98,1  0,57 a
91,7 (7,8)
Ciclo Total
30,9  0,16 a
30,8  0,13 a
30,2  0,13 b
30,6 (5,8)
62,9  1,73 a
73,5  1,58 a
75,8  0,70 a
68,8 (13,3)

Machos (mg)
Fêmeas (mg)
Peso de pupas
19,5  0,22 a
19,8  0,19 a
19,9  0,22 a
19,7 (19,5)
32,5  0,27 a
32,9  0,26 a
32,1  0,27 a
32,4 (19,6)
1Médias não seguidas da mesma letra diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade de erro.2Média geral e entre parêntesis coeficiente de variação.











