BIOLOGIA DE Bonagota cranaodes MEYRICK (LEPIDOPTERA: TORTRICIDAE) EM DIFERENTES FOTOPERÍODOS
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1. INTRODUÇÃO

	A macieira é uma das principais frutíferas de clima temperado produzidas no Brasil, sendo cultivados cerca de 28.000 ha, distribuídos nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Entre a entomofauna da cultura destaca-se a lagarta-enroladeira Bonagota cranaodes, a qual tem se caracterizado como um grave problema na região pomicultora de Vacaria [1], ocasionando inclusive, danos superiores aos provocados pela mosca-das-frutas [3]. O ataque nas folhas não tem expressão econômica, porém, no fruto, as lagartas consomem a parte superficial (casca), sendo raro encontrar danos profundos. A lagarta-enroladeira pode ainda representar um entrave à exportação de frutas frescas, já que ela não ocorre em países importadores como EUA e Canadá [1]. 
Devido ao hábito das lagartas se abrigarem nas folhas, o controle químico é pouco eficiente, por isso, estudos relacionados ao controle de B. cranaodes com parasitóides do gênero Trichogramma vem sendo desenvolvidos. E nesse sentido, faz-se necessário a manutenção de criação artificial da lagarta-enroladeira, visando o desenvolvimento de testes de biologia, comportamento da praga e controle com parasitóides de ovos.
	Assim, este estudo teve como objetivo estabelecer a melhor condição fotoperiódica para manutenção de formas imaturas de B. cranaodes em laboratório, visando uma criação eficiente e econômica desse inseto.

2. MATERIA E MÉTODOS

	O estudo foi desenvolvido no Laboratório de Biologia de Insetos e Controle Biológico da FAEM/UFPel, em câmaras climatizadas, em diferentes fotoperíodos, temperatura de 25±1ºC e UR=70±10%.
	Lagartas recém-eclodidas foram transferidas para tubos de vidro (2,5 x 8,5 cm), contendo dieta artificial à base de feijão carioca e levedura de cerveja [2], até a pupação. As pupas foram retiradas desses tubos, transferidas para tubos limpos contendo papel filtro umedecido e pesadas e sexadas 24 horas após a pupação. Foram determinados a duração e viabilidade dos estágios de lagarta, pré-pupa e pupa e o peso de pupas machos e fêmeas nos fotoperíodos 0:24, 12:12, 14:10 e 24:0. 	O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 80 repetições. Os dados foram submetidos à análise de variância por Kruskall-Wallis e as médias comparadas pelo teste de Bonferroni para dados não paramétricos [5].

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

	A duração do período larval reduziu significativamente com o aumento do número de horas de luz a partir de 12 horas (Tabela 1). Nos fotoperíodos de 14:10 e 24:0, o período larval foi menor, o que vai refletir num final adiantado da fase imatura uma vez que esse período compreende grande parte dessa fase. No fotoperíodo 14:10 horas, PARRA et al. [4] obtiveram duração do período larval ao redor de 20 dias, e nele incluíram a fase de pré-pupa. Valores bastante próximos a esses foram obtidos por Botton [1]. A viabilidade de lagartas registrada por PARRA et al [4] foi inferior a observada nesse trabalho. A fase de pré-pupa teve duração e viabilidade semelhante entre tratamentos, sendo que apenas na ausência de luz não chegou a 100% (Tabela 1). 
	A duração do período de pupa não variou entre fotoperíodos, porém a viabilidade foi significativamente menor quando o inseto foi criado com 14 horas de luz. Por outro lado, a maior viabilidade foi obtida na condição de 24 horas de luz, e apenas no fotoperíodo 14:10 a viabilidade se manteve abaixo do limite inferior preconizado por Singh [6] para manutenção de uma criação artificial com qualidade e eficiência.  PARRA et al. [4] relataram duração do período pupal de 9 a 10 dias e Botton [1] obtiveram duração semelhante a encontrada nesse trabalho.

Tabela 1. Duração (dias) e viabilidade (%) dos períodos de lagarta, pré-pupa e pupa de Bonagota cranaodes criada em diferentes fotofases (hL). Laboratório de Biologia de Insetos, FAEM/UFPel.
hL
Lagarta
Pré-pupa
Pupa

Duração
Viabilidade
Duração
Viabilidade
Duração
Viabilidade
0
25,80,4 a
94,63,0 a 
1,40,1 a
 96,22,6 a
10,00,1 a
78,45,8 a
12
25,90,4 a
96,72,2 a
1,40,1 a
100,00,0 a
10,10,1 a
72,45,9 a
14
21,60,8 b
96,53,4 a
1,30,1 a
100,00,0 a
 9,30,3 a
57,19,5 b
24
22,70,4 b
97,62,4 a
1,40,1 a
100,00,0 a
10,30,4 a
87,85,2 a
Médias seguidas de letras diferentes na coluna diferem significativamente pelo teste de Bonferoni (P<0,05).

As pupas machos e fêmeas mantiveram o peso semelhante em todos os fotoperíodos e esses valores foram sempre superiores aos obtidos por PARRA et al. [4]. Em todos os tratamentos as pupas machos pesam praticamente a metade do epeso das pupas fêmeas, característica esperada, uma vez que as fêmeas armazém grande teor de gorduras para utilização durante a reprodução, principalmente porque a alimentação de adultos é bastante reduzida. PARRA et al. [4] já haviam citado que trata-se de uma característica dessa espécie o fato das pupas fêmeas pesarem mais do que o dobro do peso dos machos.

Tabela 2. Peso de pupas macho e fêmeas (mg) de Bonagota cranaodes criada em diferentes fotofases. Laboratório de Biologia de Insetos, FAEM/UFPel.
horas-luz
Peso de pupas (mg)*

Macho
Fêmea
0
0,0180,0008
0,0290,002
12
0,0170,0004
0,0360,002
14
0,0170,0007
0,0350,002
24
0,0170,0001
0,0360,001
*Não significativo pelo teste de Bonferoni (P<0,05)

A condução de criações artificiais, mantendo características biológicas e comportamentais semelhantes àquelas verificadas em condições de campo, é um princípio fundamental, que deve ser observado para que esses insetos possam ser utilizados em testes visando o estabelecimento de medidas de manejo. Entre os fatores que influenciam essas características, foi possível constatar que o fotoperíodo se destaca. Para B. cranaodes, características de qualidade biológica, especialmente, alta viabilidade, o que implica na obtenção de insetos fisiologicamente aptos à competir por recursos como ocorre na natureza, são mantidas quando o inseto é criado na presença de 12 e 24 horas-luz ou na ausência de luz, porém, na ausência total do escotofase (24:0), o desenvolvimento de imaturos é completado mais rapidamente, permitindo a obtenção de maior número de gerações/ano em laboratório.

4. CONCLUSÕES

	Apesar da viabilidade se manter elevada nos fotoperíodos 0:24, 12:12 e 24:0, a criação de Bonagota cranaodes em laboratório, visando a utilização em testes para desenvolvimento de um programa de controle da espécie, deverá ser conduzida no fotoperíodo 24:0, pelo fato de obter-se maior número de gerações em menor período de tempo, comparativamente aos demais fotoperíodos. 
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