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RESISTÊNCIA DE GENÓTIPOS DE Solanum berthaultii, S. tuberosum
E HÍBRIDOS INTERESPECÍFICOS À TRAÇA-DA-BATATINHA
Phthorimaea operculella (Zeller, 1873) (LEP., GELECHIIDAE)

Autora: Maria Teresa do Rêgo Lopes
Orientador: Prof. José Djair Vendramim

RESUMO
Avaliou-se, e"!' condições de laboratório, a resistência de
.
genótipos de Solanum berthaultii, Solanum tuberosum e híbridos de S.

tuberosum x S. berthaultii à traça-da-batatinha Phthorimaea operculella, através
da determinação do efeito de folhas e tubérculos sobre a biologia e preferência
para oviposição do inseto. Foram realizados testes �om folhas dos genótipos de
S. berthaultii PI 473331 (com tricomas glandulares tipos A e B) e PI 473334
(com tricomas tipo A); das cultivares Aracy, Apuã e Itararé de S. tuberosum; dos
híbridos NYL 235-4 e N 140-201 (ambos com tricomas tipo A) e da cultivar de
tomate Santa Clara. Nos testes com tubérculos, foram avaliados apenas os
híbridos e as cultivares de batata, comparando-se também o desenvolvimento
do inseto em tubérculos íntegros e furados artificialmente. Os resultados
evidenciaram que as folhas dos híbridos e cultivares de batata não afetaram o
desenvolvimento, fecundidade e longevidade do inseto e que as folhas de
tomate foram menos favoráveis ao desenvolvimento da traça do que as folhas
de batata. Os genótipos de S. berthaultii não afetaram a sobrevivência larval,
mas provocaram pequeno alongamento desta fase {PI 473331) e redução no
peso de pupas {PI 473334). Através de testes com e sem chance de escolha,
constatou-se que estes genótipos apresentaram resistência do tipo não
preferência para oviposição, enquanto os híbridos e cultivares não afetaram a
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oviposição do inseto. Em testes com tubérculos, constatou-se que o híbrido
NYL 235-4 apresentou resistência do tipo antibiose a P. opercu/ella, provocando

redução na viabilidade larval e alongamento desta fase. O híbrido N 140-201
afetou o desenvolvimento do inseto de forma menos pronunciada, alongando a
fase larval. Com a utilização de tubérculos, 'Itararé' foi a cultivar mais adequada
ao desenvolvimento do inseto. A perfuração da superfície dos tubérculos
aumentou significativamente a viabilidade larval, indicando que a periderme
atua como uma barreira física contra a penetração de lagartas recém-eclodidas,
sendo importante a manutenção da integridade da mesma durante o
armazenamento. Em tubérculos, verificou-se, em teste com chance de escolha,
que os genótipos foram igualmente preferidos para oviposição.
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RESISTANCE OF Solanum berthaultii, S. tuberosum ANO
INTERESPECIFIC POTATO HYBRIDS TO Phthorimaea operculella
(Zeller, 1873) (LEP., GELECHIIDAE)

Author: Maria Teresa do Rêgo Lopes
Adviser: Prof. José Djair Vendramim

SUMMARY
Resistance

of

Solanum

berthaultii introductions,

Solanum

tuberosum cultivars and S. tuberosum x S. berthaultii hybrids to potato tuber
moth, Phthorimaea operculella, was investigated under laboratory conditions.
Effects of leaves and tubers of these genotypes on the insect biology and
oviposition preference were evaluated. Tests with leaves were conducted with
S. berthaultii PI 473331 (with type A and B trichames) and PI 473334 (with type
A trichames); S. tuberosum cultivars Aracy, Apuã and Itararé; S. tuberosum x S.
berthaultii hybrids NYL 235-4 and N140-201 and the tomato cultivar Santa
Clara. Tests with tubers were conducted only with the hybrids and cultivars.
Effect of intact and pricked tubers was also evaluated on development of P.
opercu/ella. Results indicated that leaves of potato cultivars and hybrids did not
affect the growth, fecundity and adult longevity. However, tomato leaves were
less suitable for insect development than potato leaves. S. berthaultii genotypes
did not affect larval survival but slightly affected the larval developmental time
(PI 473331) and pupae weight (PI 473334). ln free choice and no-choice tests,
it was verified that these introductions were no-preferred for oviposition by P.
opercule/la, while the hybrids and cultivars did not affect insect oviposition. ln
tests with tubers, NYL 235-4 showed antibiotic resistance because reduction in
larval survival and increase in larval developmental time were detected with this
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hybrid. N 140-201 also increased larval developmental time when compareci to
the cultivars. On tubers, 'Itararé' was the most suitable cultivar for insect
development. The larval viability was significantly increased when tubers surface
was pricked. This indicates that the periderm constitutes a significant barrier to
penetration of neonate larvae, which suggests that is important to keep the
periderm integrity during the storage. There was no difference among genotypes
conceming to the preference for oviposition on tubers.

1 INTRODUÇÃO

A traça-da-batatinha Phthorimaea operculel/a (Zeller, 1873) é uma
das pragas mais importantes da cultura da batata no Brasil e em vários outros
países de clima tropical. As lagartas minam as folhas e ramos e também podem
atacar os tubérculos expostos antes da colheita, mas o principal dano é
causado durante o armazenamento. Os tubérculos danificados podem ser
secundariamente atacados por diferentes pragas e doenças, provocando
grande depreciação do produto (Palacios et ai., 1993; Radcliffe, 1982).
O controle dessa praga exclusivamente com inseticidas tem
requerido aplicações cada vez mais freqüentes, aumentando o nível de
resíduos nos tubérculos e a probabilidade de desenvolvimento de insetos
resistentes a estes produtos. Isto tem estimulado a busca de métodos
alternativos de controle, dentre os quais a utilização de cultivares resistentes
pode se constituir numa importante ferramenta para ser incluída num sistema
racional de manejo integrado de pragas na cultura de batata.
Níveis elevados de resistência a insetos e ácaros ocorrem em
espécies selvagens de batata (Tingey, 1991 ). Um dos mecanismos de defesa
destas plantas são os tricomas glandulares presentes nas folhas e ramos, os
quais secretam exsudatos que podem imobilizar pequenos artrópodes, evitar ou
diminuir a alimentação, aumentar a mortalidade e afetar negativamente o
desenvolvimento de algumas espécies de insetos (Avé et ai., 1987; França et
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ai, 1994; Tingey & Gibson, 1978; Tingey & Sinden, 1982). Os genes
responsáveis pela produção de tricomas glandulares têm sido transferidos de
espécies selvagens de So/anum para cultivares comerciais (Mehlenbacher et
ai., 1983; Plaisted et ai., 1992; Tingey, 1997; Wright et ai., 1985).
No que se refere a P. operculella, diversos fatores de resistência
encontrados em tubérculos de espécies selvagens têm sido transferidos com
sucesso para o germoplasma cultivado (Chavez et ai., 1988; Ortiz et ai., 1990;
Ortiz et ai., 1994). No entanto, o efeito dos tricomas glandulares como
mecanismo de resistência a esta praga tem sido pouco investigado e os
estudos já realizados apresentam muitas vezes resultados contraditórios (Gurr,
1995; Valencia, 1984).
Assim, considerando-se a importância que a resistência varietal
pode apresentar para o controle de P. operculella em batata, objetivou-se, no
presente trabalho, avaliar a resistência dessa solanácea à referida praga,
através da determinação do efeito de folhas e tubérculos de diversos genótipos,
incluindo alguns com tricomas glandulares, na biologia e preferência para
oviposição do inseto.

2 REVISÃO DE LITERATURA
2.1 Considerações gerais sobre Phthorimaea operculella (Zeller, 1873)

A traça-da-batatinha P. operculella é considerada praga de várias
solanáceas cultivadas incluindo batata, fumo, berinjela, tomate e pimentão,
sendo a batata e o fumo os hospedeiros preferidos (Varela & Bernays, 1988).
Embora seja de origem sul-americana, sua distribuição é cosmopolita,
encontrando-se principalmente em regiões tropicais e subtropicais (Radcliffe,
1982).
Em batata, o inseto danifica tanto a folhagem como os tubérculos.
Na folhagem, as lagartas penetram e minam os folíolos ou fazem galerias nos
pecíolos e ramos, podendo atacar também as brotações, ocasionando morte da
planta (Radcliffe, 1982). São obtidos menores rendimentos na cultura quando o
desfolhamento ocorre por volta dos 55 dias, quando a perda da folhagem é
crítica para a tuberização (Jaramillo et ai., 1989). No campo, são danificados os
tubérculos expostos ou próximos à superfície do solo ou quando ocorrem
rachaduras no solo seco. As lagartas constroem galerias profundas ou logo
abaixo da epiderme dos tubérculos, cobrindo-os com fezes, o que permite a
entrada de microorganismos. Quando tubérculos infestados são armazenados,
as lagartas continuam seu desenvolvimento e o aumento da população nos
armazéns pode provocar perda total do produto (Palacios et ai., 1993; Radcliffe,
1982). Segundo Palacios et ai. (1993), se as populações de P. operculella não
forem efetivamente controladas, podem ocasionar perdas acima de 80%.
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2.2 Aspectos bioecológicos de P. operculel/a

Em condições naturais, os ovos de P. opercu/ella podem ser
colocados nas plantas (em folhas e ramos), no solo (ao redor das plantas) e em
tubérculos expostos no campo ou armazenados. O período de incubação e a
viabilidade dos ovos podem ser bastante afetados pela temperatura e umidade.
Em estudos realizados em laboratório, à temperatura de 27°C, o período de
incubação variou, em média, de 3,5 a 5 dias (Boodryk, 1970; Chauhan &
Verma, 1991; Gomaa et ai., 1978; Salas & Quiroga, 1985). Hovey (1943)
estudou a influência da temperatura e umidade sobre este parâmetro,
verificando que ovos mantidos a 10ºC não completaram o desenvolvimento e
que, nas temperaturas de 15 e 20ºC, o período de incubação foi, em média,
17,8 e 8,35 dias, respectivamente, observando também que, nestas condições,
a umidade não exerceu influência considerável. Fenemore (1977) comentou, no
entanto, que ovos mantidos a 25°C, por aproximadamente dois dias, tempo
necessário para o desenvolvimento embrionário, podem ser armazenados por
até quatro semanas em geladeira a 5-6°C sem perdas consideráveis na
viabilidade. Em relação à umidade, Yathom (1968) verificou, em condições de
campo, que alta umidade do solo e da planta afetam negativamente a
viabilidade dos ovos.
As lagartas recém-eclodidas são bem adaptadas para uma rápida
penetração no substrato alimentar. Nas plantas hospedeiras, após a edosão, a
lagarta locomove-se rapidamente sobre a superfície das folhas durante um
período de 20 a 120 minutos, após o qual tece uma proteção de fios de seda
sobre si, iniciando, logo após, a perfuração da cutícula (Carneiro & Almeida,
1983). Segundo Varela & Bernays (1988), a penetração das lagartas é mais
rápida em folhas de solanáceas com um perfil característico: pouca cera,
nervuras salientes e tricomas sem exsudatos tóxicos. Em tubérculos, as
lagartas geralmente penetram na região dos "olhos" e proximidades por serem

5

estas áreas mais vulneráveis (Fenemore, 1980b; Gurr & Symington, 1998) pois,
sendo constituídas pelos brotos axilares, não apresentam a rigidez da
periderme que é constituída de tecidos (felema e felogênio) que protegem o
tubérculo contra a perda de água e entrada de microrganismos (Petersen et ai.,
1985).
As lagartas de P. operculella apresentam quatro instares
(Boodryk, 1970; Carneiro & Almeida, 1983; Salas & Quiroga, 1985 ) e o período
larval pode variar de acordo com o substrato alimentar. Gomaa et ai. (1978)
verificaram que a duração média da fase larval foi de 21,56 e 21,20 dias para
lagartas alimentadas com folhas de tomate e de batata, respectivamente, à
temperatura de 22,9°C. Já Carneiro & Almeida (1983), a 25ºC, verificaram uma
duração de 12,52 dias considerando-se a média entre as lagartas alimentadas
com folhas de batata e de duas cultivares de fumo. A mortalidade larval também
não diferiu nos três substratos alimentares sendo, em média, 24,25%. Salas &
Quiroga (1985), utilizando folhas de tomate como alimento, observaram um
período larval de 14,69 dias, a 27,5°C. Ventura (1992), verificou que em folhas
de tomate, cv. Santa Cruz Kada, a duração da fase larval deste inseto foi de
16,3 dias, com mortalidade de 35%.
Em tubérculos de batata, à temperatura de 25 a 27ºC, as lagartas
concluem o desenvolvimento após cerca de 1O a 12 dias, quando então deixam
os tubérculos à procura de local apropriado para a pupação. O período pré
pupal dura de 2 a 4 dias (Boodryk, 1970; Chauhan & Verma, 1991; Finney et ai.,
1947; Platner & Oatman, 1968). Gomaa et ai. (1978) registraram período larval
mais longo (18,08 dias) para lagartas alimentadas em tubérculos, à temperatura
de 22,9ºC. Cardona & Oatman (1975) verificaram uma mortalidade de 17,6%
para esta fase.
O período pupal, para lagartas alimentadas em tubérculos, à
temperatura entre 22,9 e 27ºC, varia de 5,5 a 9 dias (Boodryk, 1970; Chauhan
& Verma, 1991; Finney et ai., 1947; Gomaa et ai., 1978). Utilizando folhas de
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tomate como alimento, Gomaa et ai. (1978) registraram duração média de 8,05
dias para a fase de pupa, a 22,9 ºC, enquanto Salas & Quiroga (1985)
encontraram, a 27 ,5ºC, um valor médio de 6,5 dias.
Os adultos se acasalam logo após a emergência e tanto o macho
quanto a fêmea podem copular mais de uma vez (Fenemore, 1977; Kabir,
1994). A proporção entre os sexos é aproximadamente 1:1 (Carneiro &
Almeida, 1984; Chauhan & Verma, 1991; Finney et ai., 1947). Os períodos de
pré-oviposição e oviposição podem variar de acordo com o alimento larval.
Carneiro & Almeida (1984) verificaram períodos de pré-oviposição variando de
1,90 dias (em folhas de batata) a 3,20 dias (em folhas de fumo). O período de
oviposição, no entanto, foi semelhante em todos os substratos e, em média,
10,56 dias, sendo a maioria dos ovos depositados nos seis primeiros dias deste
período. Utilizando folhas de tomate como substrato alimentar para as lagartas,
Salas & Quiroga (1985) registraram um período de pré-oviposição de 2,9 dias e
de oviposição de 6 dias. Utilizando tubérculos de batata, como alimento larval,
Fenemore (1977) verificou que o pico de oviposição ocorreu entre 2 e 5 dias
após a emergência dos adultos, declinando após 7 dias. Com o mesmo
substrato, Gomaa et ai. (1978) verificaram duração média de 1,8 e 10,8 dias
para os períodos de pré-oviposição e oviposição, respectivamente.
Ao contrário de muitos insetos oligófagos, P. operculella deposita
seus ovos na ausência da planta hospedeira. No entanto, a postura não é
indiscriminada, existindo uma seleção dos locais de oviposição (Fenemore,
1978), o que mostra a importância de estudos sobre o comportamento de
oviposição desse inseto para as pesquisas em resistência de plantas.
Várias pesquisas têm demonstrado que as propriedades físicas do
substrato são muito importantes na determinação do local de oviposição.
Superfícies rugosas, fendas e depressões estimulam a oviposição, ocorrendo o
contrário em superfícies lisas. Substratos pilosos fornecem um estímulo
adicional à postura; a sombra é preferida em relação à luz e a umidade é
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altamente deterrente (Fenemore, 1978; Kabir, 1994; Meisner et ai., 1974;
Traynier, 1975).
Traynier (1975) observou, em condições de campo, que o solo foi
mais preferido que a folhagem para oviposição deste inseto e que a maioria dos
ovos foi depositada em volta da base das plantas. Em laboratório, houve maior
preferência para oviposição em areia do que em folhas de batata ou fumo e
maior número de ovos foi depositado em tecido fino (organdi) do que em areia
ou folhas.
Meisner et ai. (1974) verificaram que, dentre as folhas de diversas
plantas hospedeiras, as mais atrativas para oviposição foram as de batata
seguidas pelas de fumo e que a alimentação no estágio larval não influenciou a
escolha da planta para oviposição. Fenemore (1980a) verificou que, dentre
várias plantas testadas, somente folhas de batata e fumo foram aceitas para
oviposição, mas quando cobertas com tecido (musselina), todas as folhas,
incluindo as de várias plantas não-hospedeiras, foram aceitas. Este fato sugere
que a natureza física das folhas das plantas não hospedeiras é inadequada ou
que os fatores químicos deterrentes de oviposição só podem ser percebidos por
contato, ou seja, as plantas não possuem repelentes voláteis.
O número de ovos colocados pelas fêmeas pode variar com o
substrato alimentar da fase larval

e com as condições ambientais.

Provavelmente, devido ao efeito desses fatores, os registros de fecundidade
para esta espécie têm sido bastante variáveis. Em relação à influência da planta
hospedeira sobre a fecundidade, Doreste & Nieves (1968) registraram número
médio de ovos de 25,4, 38,8 e 50,7 para fêmeas cujas lagartas tinham sido
criadas em folhas de batata, fumo e tomate, respectivamente. Meisner et ai.
(1974) obtiveram médias de 75,4 e 31,2 ovos para insetos criados em
tubérculos e folhas de batata, respectivamente, e somente 1O,7 ovos em folhas
de fumo e 12,2 ovos em folhas de tomate. No Brasil, Carneiro & Almeida (1984)
não observaram diferenças significativas na fecundidade de fêmeas criadas em
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folhas de batata (193,8 ovos) e das cultivares de fumo Burley e Amarelinho
(179,6 e 215,8 ovos, respectivamente).
Quando o alimento larval foi constituído de tubérculos de batata,
Chauhan & Verma (1991) encontraram fecundidade média de 208 ovos.
Fenemore (1977) verificou que a fecundidade variou de O a 236 ovos por
fêmea, não sendo correlacionada com o peso pupal. Observou ainda que
fêmeas não fecundadas depositam pequeno número de ovos inférteis (7,7 ovos,
em média) e que não houve diferença significativa na fecundidade de fêmeas
fecundadas uma vez (91,0 ovos) ou várias vezes (98,4 ovos). Em relação à
influência da alimentação dos adultos, Fenemore (1979) constatou que a
fecundidade é praticamente duplicada com o fornecimento de água, mas não
aumentou significativamente com o fornecimento de solução de sacarose a 5%.
Estudando a influência do tecido da planta hospedeira na
fecundidade de P. operculella, Fenemore (1979) verificou que a presença de
tubérculos íntegros de batata aumentou a fecundidade em 40 a 100% e
acelerou a oviposição. O autor comentou ainda que o estímulo pode ser
primariamente do odor, mas pode ser aumentado pelo contato com a superfície
do tubérculo.
Em relação à longevidade dos adultos, quando as lagartas foram
criadas em tubérculos, verificaram-se valores médios entre 8,5 e 16 dias para
fêmeas e entre 11 ,5 e 23,6 dias para machos, fornecendo-se solução de
sacarose a 5% como alimento para os adultos (Boodryk, 1971; Chauhan &
Verma, 1991; Fenemore, 1977; Gomaa et ai., 1978). Fenemore (1977) verificou
que fêmeas fecundadas somente uma vez vivem significativamente mais (14,4
dias) do que fêmeas fecundadas várias vezes (8,5 dias). Para lagartas
alimentadas com folhas de batata, fumo ou tomate observaram-se longevidades
médias variando entre 6,8 e 21,6 dias para machos e entre 11,0 e 22,27 dias
para fêmeas, utilizando-se também solução de sacarose a 5% como alimento
(Carneiro & Almeida, 1984; Gomaa et ai., 1978; Salas & Quiroga, 1985).
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2.3 Resistência de Solanum spp. a P. opercule/la
A procura por fontes de resistência de batata a P. operculella tem
sido realizada em vários países, principalmente pela avaliação de espécies
selvagens, espécies primitivas cultivadas, cultivares comerciais e híbridos
resultantes de cruzamentos destes materiais.
A coleção de germoplasma do Centro Internacional da Batata
(CIP), que é considerada a maior e mais diversa coleção desta solanácea, tem
sido avaliada desde 1979 para identificação de fontes de resistência a P.
opercule/la (Raman et ai., 1994). Raman & Palacios (1982) avaliaram 3.747
cultivares primitivas e 452 introduções de espécies selvagens provenientes de
Wisconsin (E.U.A.), em condições de laboratório, utilizando tubérculos. Em
seleção preliminar, foram eliminados os genótipos severamente danificados e,
posteriormente, foram selecionados aqueles que proporcionaram menor
porcentagem de pupação. Um total de 22 cultivares primitivas e 21 espécies
selvagens foram caracterizadas como altamente resistentes, tanto em relação
aos danos em tubérculos como no que se refere à viabilidade larval, sendo a
resistência atribuída a um fator de antibiose presente nos tubérculos. Os
autores comentaram ainda que a resistência não foi correlacionada com o
conteúdo total de glicoalcalóides, pois as cultivares primitivas Solanum
juzepczukií e Solanum curtilobum, que têm sido reportadas como portadoras de
alto conteúdo total de glicoalcalóides, não foram consideradas resistentes a P.
operculella. Por outro lado, as cultivares primitivas Solanum andigena e
So/anum stenotonum,

com

b�ixo

conteúdo

total desses compostos,

apresentaram resistência à traça.
Palacios et ai. (1993) relataram que, após vários ciclos de
avaliação e seleção dos materiais inicialmente selecionados por Palacios et ai.
(1982), foram obtidos 11 clones que apresentaram resistência estável em
diferentes testes. Cruzamentos realizados entre estes clones e clones
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agronomicamente melhorados resultaram em progênies com alta freqüência de
resistência.
O uso eficiente do germoplasma de batata para a transferência
dos genes para resistência tem sido limitado por dois fatores: 1) as espécies
cultivadas são principalmente tetraplóides, enquanto aproximadamente 74%
das espécies selvagens são diplóides; 2) a utilização de espécies selvagens
como parentais pode introduzir características indesejáveis, cuja eliminação,
através do melhoramento, é muito lenta quando o material é tetraplóide. Este
problema, entretanto, pode ser superado pela utilização de haplóides derivados
das cultivares tetraplóides, que podem ser cruzados diretamente com as
espécies diplóides para produção de híbridos (Ortiz & Peloquim, 1994).
A possibilidade de tranferência dos genes para resistência a P.

operculella de espécies selvagens de batata para espécies cultivadas tem sido
demonstrada em vários trabalhos (Chavez et ai., 1988; Ortiz et ai., 1990; Ortiz
et ai., 1994). Chavez et ai. (1988) obtiveram híbridos férteis e com resistência à
traça, cruzando diretamente as espécies resistentes Solanum sparsipilum e

So/anum sucrense com clones diplóides e tetraplóides de espécies cultivadas.
Através de cruzamentos envolvendo S. sparsipilum, resistente a P.

operculella, Ortiz et ai. (1990) obtiveram 62 famílias diplóides que foram
avaliadas para resistência à traça em condições de armazém e laboratório.
Entre outros aspectos, os autores verificaram que a herança para resistência
derivada de S. sparsipilum é relativamente simples, tendo sido possível a
transferência de alto nível de resistência e que os mecanismos envolvidos
foram antibiose e antixenose.
A avaliação de cultivares locais ou melhoradas para resistência a

P. operculella tem sido considerada importante em diversos países.
Na Nova Zelândia, Fenemore (198Gb) comparou 20 cultivares e
nove linhagens quanto ao grau de infestação de P. operculella nos tubérculos,
em condições de campo, verificando que as cultivares 11am Hardy e Rua
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apresentaram o maior e menor nível de infestação, respectivamente.
Comparando a preferência para oviposição em laboratório, verificou que a
cultivar padrão 11am Hardy foi preferida em relação às demais testadas, mas
esta diferença desapareceu quando os tubérculos foram cobertos com tecido
(musselina), sendo outras cultivares preferidas. Isto sugere que a textura da
superfície dos tubérculos é determinante na preferência para oviposição. O
autor também verificou diferenças entre as cultivares em relação à porcentagem
de pupação, quando lagartas foram inoculadas em tubérculos intactos e
furados, ocorrendo maior número de pupas em tubérculos furados, o que
sugere que a casca pode ser uma barreira para o estabelecimento de lagartas
neonatas. Embora tenham sido constatadas diferenças entre os materiais
quanto à resistência mecânica da casca, os valores não mostraram correlação
com a porcentagem de pupas recuperadas.
Ojero & Mueke (1985) avaliaram a resistência de quatro cultivares
de batata (Keny� Baraka, Anett, Kerrs Pink e Roslin Gucha) no Kenya, em
condições de armazenamento, verificando que, embora a porcentagem de
tubérculos infestados tenha sido semelhante em todos os materiais, a cultivar
Roslin

Gucha foi

considerada

mais

suscetível

por apresentar

maior

comprimento total das galerias nos tubérculos (104,23 cm) e maior número de
lagartas sobreviventes (18), enquanto, em 'Kenya Baraka', considerada
relativamente mais resistente, o comprimento total das galerias foi menor ( 44
cm), tendo sobrevivido menor número de lagartas (6,75). Os autores
consideraram que o mecanismo envolvido na resistência, provavelmente, foi
antibiose.
Gyawali (1989) avaliou cultivares locais e melhoradas no Nepal
quanto à preferência para oviposição de P. operculella, verificando que a
cultivar local Red Round foi altamente preferida em comparação com as
cultivares NPI 108, NPI 106, Cardinal e Kufri Jyoti.
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Na Índia, Ahmed et ai. (1991) avaliaram diferentes cultivares de
batata quanto aos danos de P. operculella em tubérculos, em condições de
campo e armazenamento. Verificaram que a cultivar local Lal pakhri apresentou
menor porcentagem de tubérculos danificados tanto em campo (15,7%) como
em armazém (23,3%) sendo que, para outras cultivares, foram encontrados
valores máximos de dano, em campo e armazém, em tomo de 46%. No
entanto, 'Lal pakhri', apesar de ter sido considerada menos suscetível à traça
que as demais, apresentou a menor produtividade. Parihar & Chandla (1995),
no mesmo país, avaliaram 19 genótipos, entre cultivares e híbridos, em relação
aos danos à folhagem provocados por P. operculella, em condições de casa de
vegetação, verificando que apenas uma cultivar (Nil) foi considerada tolerante
por apresentar dano foliar menor que 2%.
Na Austrália, Gurr & Symington (1998) av�liaram quatro cultivares
de batata quanto à resistência a P. operculella através de testes em laboratório,
utilizando tubérculos. Em testes com chance de escolha, em que tubérculos
intactos foram oferecidos a lagartas recém-eclodidas, não houve diferenças
significativas entre as cultivares, em relação ao número de minas no interior dos
tubérculos, após 14 dias. Já em testes sem chance de escolha, em que lagartas
recém-eclodidas foram colocadas sobre tubérculos intactos de cada cultivar,
'Sequoia' foi considerada menos suscetível que 'Tarago' e 'Kennebec' já que
naquele material foi observado menor número de adultos emergidos.
No Brasil, Stein (1998) verificou que os híbridos N 140-201 e NYL
235-4 ( S. tuberosum x So/anum berthaultil) apresentaram resistência a pragas
que danificam tubérculos em condições de campo. Em laboratório, tubérculos
destes materiais apresentaram efeito antibiótico a P. opercu/el/a pelo aumento
da mortalidade larval e alongamento desta fase.
A presença de tricomas glandulares nas folhas de batata,
característica considerada efetiva na defesa contra vários artrópodes pragas
(Avé et ai., 1987; França & Tingey, 1994b; Gibson, 1971; Tingey, 1985; Tingey
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& Gibson, 1978; Tingey & Sinden, 1982), tem sido pouco estudada quanto ao
efeito sobre P. operculella.
Na espécie selvagem S. berthaultii, a resistência a diversas pragas
tem sido atribuída à presença de tricomas glandulares dos tipos A e B, nas
folhas e ramos. Os tricomas tipo A medem cerca de 120 a 21O mµ de
comprimento e apresentam no seu ápice uma membrana glandular
tetralabutada de aproximadamente 50 a 70 mµ de diâmetro. A liberação de
exsudato ocorre por quebra mecânica da glândula na sua junção com a haste,
sendo que a glândula não é renovada pela planta após a ruptura. Os tricomas
tibo B são maiores (cerca de 600 a 950 mµ de comprimento) e apresentam uma
gota ovóide de exsudato (20 a 60 mµ de diâmetro) no ápice. As gotas do
· exsudato são extremamente adesivas e prontamente transferidas por contato,
podendo ser renovadas pela planta, atingindo suas dimensões originais dentro
de 8 dias (Tingey, 1991). Os exsudatos destes tricomas podem afetar pequenos
artrópodes pela imobilização e obstrução do aparelho bucal, impossibilitando a
alimentação (Tingey & Gibson, 1978; Tingey & Laubengayer, 1981) e pela
interferência na aceitação do hospedeiro para alimentação e oviposição (Avé et
ai., 1987), além de afetar negativamente o desenvolvimento e a fecundidade
(França & Tingey, 1994b). Tingey (1991) ressaltou que a atividade defensiva
destes tricomas em S. berthaultii aumenta diretamente com a densidade de
ambos os tipos (A e B) e com o aumento do volume das glândulas do tricoma
tipo A.
Tricomas tipo A também estão presentes em baixa densidade na
folhagem de batata cultivada, mas não contribuem para a defesa contra insetos
pois além da resistência estar relacionada à alta densidade de tricomas, estes
também devem conter os compostos químicos característicos para a ótima
expressão da resistência (Avé et ai., 1987; Gibson, 1971 ;Tingey, 1991).
Traynier (1975) reportou que substratos pubescentes são mais
atrativos para oviposição de P. operculella e Fenemore (1978) observou que
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tricomas não glandulares estimulam a oviposição deste inseto.
Valencia (1984), entretanto, verificou que cultivares com maior
densidade de tricomas tetralobulados (tipo A) foram não preferidas para
oviposição por P. operculella, enquanto cultivares com baixa densidade de tais
tricomas foram preferidas. Raman1, citado por Raman et ai. (1992), após avaliar
várias espécies selvagens, encontrou altos níveis de resistência em S.

berthaultii, que apresenta alta densidade de tricomas glandulares considerados
efetivos na redução da alimentação e oviposição de P. operculella.
Gurr (1995) alertou para a necessidade de se caracterizar os
genótipos avaliados quanto ao número de tricomas não glandulares que podem
exercer grande influência na oviposição de P. operculel/a. Este autor, avaliando
a preferência para oviposição da traça em S. tuberosum cv. Tarago, So/anum

pinnatisectum, So/anum chacoense e Solanum polytrichon, verificou que os
materiais com densa pilosidade nas folhas (alta densidade de tricomas não
glandulares) foram mais preferidos para oviposição, apesar da presença de
tricomas glandulares. O autor comentou que a cobertura de escamas,
característica de adultos de lepidópteros, pode fornecer uma defesa contra a
ação dos tricomas glandulares. Por outro lado, os parasitóides da traça podem
ser adversamente afetados pelos tricomas, com efeitos letais provocados pelos
exsudatos (Baggen & Gurr, 1995) e ou efeitos sub-letais, em que o
comportamento de procura é limitado pelos tricomas (Gooderham et ai., 1998).
Musmeci et ai. (1997) avaliaram introduções de S. berthaultii, S.

pinnatisectum e S. sparsipilum e sete híbridos de S. tuberosum x S. berthaultii
(tbr x brt) quanto à resistência a P. opercule/la, analisando também
características morfológicas e químicas dos tricomas presentes. Em relação ao
efeito dos genótipos (folhas) sobre o desenvolvimento dos insetos, verificaram
que todos os clones de S. pinnatisectum exerceram efeito antibiótico, afetando
negativamente a duração e a viabilidade da fase larval e a fecundidade. Clones
1 RAMAN, K.V. Potato pest management in developing countries. ln: ZEHNDER, G.; JANSSON, R.K.; POWELSON,M.;
RAMAN, K V. (Ed.). AdviD:esil Jl(Ufopestbiologya,dnali\fl!lllil!ft NewYa1cAmerical �doij:aScx:iety, 1�
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de S. berthaultii e híbridos de S. tuberosum x S. berthaultii, caracterizados por
alta densidade de tricomas tipo A e com alta atividade da enzima
polifenoloxidase no exsudato destes tricomas, mostraram efeito negativo no
peso pupal e fecundidade. Entretanto, S. sparsipi/um, que se caracteriza por
alta resistência nos tubérculos, não manteve esta resistência na folha. Em
testes de não preferência para oviposição, os híbridos tbr x brt e os clones de S.

berthaultii com alta densidade de tricomas tipo B com exsudato mostraram um
evidente efeito repelente na oviposição. Em contraste, o híbrido T88776.33 (tbr
x brt), com elevada pubescência e sem glândulas de exsudato nos tricomas tipo
B, apresentou os mais altos valores de oviposição, confirmando que a
pilosidade estimula a postura. Por outro lado, os resultados indicaram que os
efeitos negativos sobre a oviposição estão relacionados à alta densidade de
tricomas tipo B com glândulas de exsudato. Testes com lagartas recém
eclodidas demonstraram que ambos os tipos de tricomas não exercem efeito
negativo sobre o estabelecimento larval.
Fernando et ai. (1998), avaliando três cultivares de batata e a
espécie selvagem S. chacoense quanto à oviposição de P. operculella,
verificaram maior número de ovos nos materiais com maior pubescência
('Kennebec' e 'Bintje') do que nos menos pubescentes ('Petrones' e S.

chacoense), sendo esse número altamente correlacionado com a densidade de
tricomas não glandulares. Os autores avaliaram ainda o efeito da pubescência
foliar sobre o micro-himenóptero Copidosoma koehleri (Blanchard), parasitóide
da traça, verificando que o parasitismo foi inversamente correlacionado com a
densidade dos tricomas não glandulares.
Westedt et ai. (1998), objetivando associar os mecanismos de
resistência natural da planta de batata com a resistência adquirida pela
transformação genética (inclusão do gene CryV-Bacillus thurigiensis), avaliaram
quanto à resistência a P. operculella, dois genótipos com características de
resistência L 235-4 (com tricomas glandulares) e USDA 8380-1 (com leptinas
foliares) e a cultivar Lemhi Russet, juntamente com linhagens transgênicas de
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cada um dos três materiais. Verificaram que as linhagens não transformadas de
L 235-4 e Lemhi Russet foram suscetíveis ao inseto, enquanto 'USDA 8380-1'
provocou 54% de mortalidade das lagartas, 48 h após a inoculação em folhas.
No entanto, foram verificados altos níveis de resistência em todas as linhagens
transgênicas, sendo registrada mortalidade superior a 96%.

2.4 Resistência de Solanum spp. a outros insetos

Os fatores de resistência em batata mais extensivamente
estudados são os glicoalcalóides e os tricomas glandulares, encontrados
principalmente em espécies selvagens.
Os glicoalcalóides da batata,
esteróides,

uma classe de glicosídeos

há muito tempo são conhecidos por suas propriedades

antimicrobianas e inseticidas (Tingey, 1984). Estes compostos aparecem no
gênero So/anum em quantidade e qualidade diversificada, podendo afetar
aspectos biológicos e comportamentais de várias espécies de insetos (Kogan,
1986). Os glicoalcalóides têm sido reportados como fatores de resistência em
espécies selvagens de Solanum ao besouro Leptinotarsa decemlineata (Say) e
à cigarrinha verde Empoasca fabae (Harris) (Sinden et ai., 1980; Tingey et ai.,
1978).
Por outro lado, o conteúdo total de glicoalcalóides nas folhas de
batata muitas vezes está altamente correlacionado com o conteúdo nos
tubérculos, o que limita a utilização desta característica nos programas de
melhoramento, uma vez que estes compostos podem ser tóxicos ao homem e
aos animais (Tingey, 1984). As leptinas, no entanto, representam uma exceção
pois, ao contrário de outros glicoalcalóides, elas são sintetizadas somente na
folhagem e, portanto, não afetam a qualidade dos tubérculos. Estes compostos
são encontrados apenas em algumas introduções de S. chacoense e têm sido
reportados como fortes deterrentes de alimentação para larvas e adultos de L.
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decemlineata, sendo considerados bastante promissores para o melhoramento
visando resistência (Sanford et ai., 1998; Tingey & Yencho, 1992).
Outro fator que causa resistência a insetos em batata são os
tricomas glandulares encontrados em algumas espécies selvagens como S.
berthaultii, S. tarijense e S. polyadenium (Gibson, 1971; Casagrande, 1982).
Várias pesquisas têm constatado a resistência de S. berthaultii a
afídeos, cigarrinhas e outros pequenos artrópodes (Gibson, 1971; Tingey &
Gibson, 1978; Tingey & Sinden, 1982; Tingey, 1985). A resistência tem sido
associada à interação dos tricomas tipos A e B pois os insetos, ao se
locomoverem nas folhas, entram em contato inicialmente com os exsudatos dos
tricomas tipo B que formam uma cobertura adesiva nos tarsos. O material
aderido prejudica a locomoção dos insetos o que acelera a ruptura das
glândulas do tricoma tipo A (Tingey & Laubengayer, 1981). Quando o exsudato
deste tricoma atinge o corpo dos insetos, sofre rápida oxidação, devido à
presença da enzima polifenoloxidase, tornando-se escuro e endurecido,
imobilizando os insetos ou restringindo seus movimentos. O exsudato acumula
se também no aparelho bucal, podendo ocluir totalmente os estiletes de
espécies com aparelho bucal sugador, impedindo a alimentação (Tingey &
Gibson, 1978).
Avé et ai. (1987) reportaram que, além da imobilização, os
tricomas glandulares de S. berthaultii interferem na aceitação do hospedeiro
para alimentação e oviposição. Um complexo de sesquiterpenos localizados
nos tricomas tipo A e liberados quando a glândula é rompida promove agitação
e fuga de afídeos.
Moraes & Vilela (1995) avaliaram clones de S. berthaultii quanto à
presença de estímulos antixenóticos, como mecanismo de resistência ao
pulgão Myzus persicae (Sulzer), verificando que, dentre os clones dessa
espécie, PI 473334-3, que possui somente tricomas tipo A, apresentou maior
atratividade, enquanto os clones portadores dos dois tipos de tricomas (A e B)
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foram menos preferidos pelos afídeos. Desse mod�, os resultados sugerem que
o comportamento do pulgão na seleção dos materiais foi, provavelmente,
influenciado por compostos voláteis presentes nos exsudatos dos tricomas tipo B.

S.

berthaultii

também

exibe

resistência

ao

besouro

L

decem/ineata (Casagrande, 1982). Embora o exsudato dos tricomas que se
acumulam nos tarsos das larvas, não causem a aderência do inseto nas folhas,
os tricomas glandulares reduzem o consumo de alimento pelo inseto (Dimock &
Tingey, 1988), o que pode reduzir a taxa de crescimento, retardar o
desenvolvimento e provocar mortalidade (Casagrande, 1982; França et ai,
1994; Wright et ai., 1985). Os tricomas glandulares podem também afetar a
fisiologia da digestão, o desenvolvimento dos ovários e a fecundidade (França
& Tingey, 1994).
Híbridos

de

S. berthaultii e S.

tuberosum também têm

demonstrado resistência a L. decem/ineata (Plaisted et ai., 1992; Wright et ai.,
1985). O clone NYL 235-4, oriundo deste cruzamento, além de apresentar
resistência a esse besouro, é resistente a afídeos, cigarrinhas e Epitrix spp., por
apresentar tricomas tipo A. Os tricomas tipo B também estão presentes, mas
não possuem a glândula de exsudato. Outra característica importante deste
clone é que o conteúdo de glicoalcalóides nos tubérculos é comparável ao de S.

tuberosum (Plaisted et ai., 1992).
França et ai. (1993) avaliaram o clone NYL 235-4 e as cultivares
Achat, Baraka, Bintje e Monalisa quanto à infestação de pulgões e danos
causados por Diabrotica sp. nas folhas. Não verificaram diferenças entre os
materiais avaliados para número de pulgões, contudo, o clone NYL 235-4 apresentou
número de furos nas folhas 50% inferior ao encontrado nas demais cultivares.
Stein (1998), avaliando as cultivares Achat, Aracy, Itararé e Apuã
e os híbridos NYL 235-4 e N 140-201 (S. tuberosum x S. berthau/til) quanto à
resistência ao pulgão M. persicae e à mosca minadora Liriomyza huidobrensis
(Blanchard), verificou que os genótipos NYL 235-4 e N 140-201 mostraram-se
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suscetíveis ao pulgão, enquanto 'Aracy' e 'Achat' expressaram resistência do
tipo antixenose. Em relação a L huidobrensis, as cultivares Itararé e Apuã
mostraram efeito antixenótico para a alimentação, o que não foi constatado nos
híbridos testados.
Os genótipos NYL 235-4 e N 140 201 também mostraram
suscetibilidade aos pulgões M. persicae, Macrosiphum euphorbiae (Thomas) e

Aphis gossypii (Glover) em estudos realizados por Silva (1998), em condições
de campo, na região de Jaboticabal, SP.

3 MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Resistência de
Plantas a Insetos do Departamento de Entomologia, Fitopatologia e Zoologia
Agrícola da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", em Piracicaba,
SP, avaliando-se genótipos de batata quanto à resistência à traça Phthorimaea
operculella (Zeller, 1873) (Lepidoptera: Gelechiidae). Foram mantidas, no
laboratório, temperatura de 25 ± 2ºC, umidade· relativa de 70 ± 10% e fotofase
de 12 h.

3.1 Obtenção e manutenção dos genótipos

Foram utilizados sete genótipos de batata, sendo três cultivares de
So/anum tuberosum L. (Aracy, Apuã e Itararé), duas introduções da espécie
selvagem Solanum berthaultii Hawkes (PI 473331 e PI 473334) e dois híbridos
de S. tuberosum x S. berthaultii (NYL 235-4 e N 140-201).
As cultivares Aracy, Itararé e Apuã são oriundas do programa de
melhoramento do Instituto Agronômico de Campinas (IAC), tendo sido
selecionadas a partir de sucessivos plantios em áreas propícias para a
disseminação do Vírus do Enrolamento da Folha da Batata ("Potato Leafroll
Virus" - PLRV) e outras doenças fúngicas, o que lhes conferiu significativos
graus de resistência (Stein, 1998).

As sementes destes materiais foram

fornecidas pelo IAC.
S. berthaultíi é uma espécie nativa da região dos Andes (Bolívia)
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(Gibson, 1979) e apresenta, como fator de resistência, tricomas glandulares nas
folhas e ramos. A introdução PI 473331 apresenta tricomas dos tipos A e B,
enquanto a PI 473334 possui apenas tricomas tipo A (França & Tingey, 1994a).
Plantas destas duas introduções foram fornecidas pelo Centro Nacional de
Pesquisa de Hortaliças - CNPH/Embrapa.
Os híbridos NYL 235-4 e N 140-201 foram desenvolvidos pelo
programa de melhoramento da Universidade de Cornell (lthaca, NY, EUA),
sendo originados de cruzamentos envolvendo S. berthaultii e S. tuberosum
Apresentam tricomas tipo A, com as mesmas características daqueles de S.

berthaultii, e tricomas tipo B não funcionais, que não produzem gotas de
exsudato (França et ai., 1993; Plaisted et ai., 1992). As sementes destes
genótipos foram fornecidas pelo CNPH.
Os genótipos Aracy, Itararé, Apuã, NYL 235-4 e N 140-201 foram
cultivados em área experimental do Departamento de Produção Vegetal da
ESALQ/USP, para a produção dos tubérculos utilizados nos experimentos,
sendo realizados os tratos culturais recomendados para a cultura, excetuando
se a aplicação de inseticidas.
Para a realização dos testes com folhas, todos os materiais foram
cultivados em casa de vegetação, em vasos plásticos (altura de 30 cm e
diâmetro maior de 25 cm), utilizando-se uma mistura de solo e substrato próprio
para plantio de hortaliças (Plantmax®) na proporção de 3:1. Realizou-se
adubação no plantio e em cobertura, com base em análise do solo.
Os genótipos de S. berthaultii foram multiplicados a partir das
plantas recebidas do CNPH, utilizando-se o método de estaquia, de acordo com
as recomendações de Bryan et ai. (1986). Foram realizados cortes das
brotações apicais e ou laterais, com auxílio de bisturi cirúrgico, as quais foram
plantadas em copos plásticos (150 ml) com areia fina esterilizada. Após 1O a
15 dias, quando constatava-se o enraizamento das estacas, era feito o
transplante para os vasos anteriormente mencionados. Os demais genótipos
foram multiplicados através de batatas-semente.
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3.2 Manutenção da criação estoque de P. opercule//a

A criação d� P. operculella foi iniciada a partir de ovos fornecidos
pel� laboratório de. Biologia de Insetos do Departamento de Entomologia,
Fitopatologia e Zoologia Agrícola da ESALQ, sendo posteriormente introduzidos
insetos coletados em plantas infestadas no campo ou em tubérculos
armazenados, para manter o vigor da população.
Lagartas recém-eclodidas eram transferidas para tubérculos de
batata da cultivar Bintje com auxílio de pincel fino. O_s tubérculos eram
perfurados com alfinete para facilitar a penetração dos insetos. A inoculação foi
feita na proporção de uma lagarta para cada 3 g de batata.
Os tubérculos infestados eram dispostos em recipientes plásticos
de 33 x 18 x 12 cm, contendo areia esterilizada no fundo, a qual servia de
substrato para pupação. Os recipientes eram cobertos com tecido fino (voile),
fixo por fita adesiva, para evitar a fuga das lagartas por ocasião da saída dos
. tubérculos para a pupação na areia.
As pupas eram retiradas através do peneiramento da areia e
mantidas, em placas de Petri, no interior de gaiolas taladas (18 cm de diâmetro
x 20 cm de altura) até a emergência dos adultos. Para garantir o acasalamento,
os adultos permaneciam nestas gaiolas por 24 h, sendo então transferidos para
gaiolas feitas de tubo de PVC de 1 O cm de diâmetro por 24 cm de comprimento.
A extremidade superior do tubo era coberta com duas camadas de filá, fixas
com elástico. Sobre o filá colocava-se um pedaço de papel toalha branco,
também fixo por elástico, e sobre o papel, uma fatia de batata para estimular a
postura. A extremidade inferior era fechada com um pedaço de papelão com
orifício no centro, por onde era introduzido um frasco contendo um rolo dental
embebido em solução de mel a 10%, para alimentação dos insetos. O papel
toalha contendo os ovos era retirado a cada dois dias, sendo mantido em placa
de Petri até a eclosão das lagartas.
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3.3 Testes com folhas
3.3.1 Desenvolvimento de P. operculella em folhas de cinco
genótipos de batata e um genótipo de tomate

Este experimento foi realizado com os genótipos de batata Aracy,
Apuã, Itararé, NYL 235-4 e N 140-201 e com a cultivar de tomate Santa Clara,
que foi cultivada em casa de vegetação, nas mesmas condições dos genótipos
de batata, conforme descrito no item �-1 .
Para comparação do . desenvolvimento de P. operculella nos
diferentes tratamentos, foram utilizadas folhas coletadas de plantas com 40 a
45 dias após o plantio. Folíolos de cada material, com o pecíolo envolvido por
algodão umedecido para manter a turgidez, foram colocados individualmente
em tubos de vidro (8,5 cm de altura e 2,5 cm de diâmetro). Foram colocadas
três lagartas recém-eclodidas em cada folíolo, com auxílio de pincel, sendo os
tubos tamponados com algodão hidrófugo. Os tubos, dispostos em grades de
arame, foram mantidos em posição invertida para evitar que o excesso de água
acumulada no fundo provocasse a morte das lagartas. O delineamento utilizado
foi inteiramente casualizado com 30 repetições (tubo contendo um folíplo), num
total de 90 lagartas por tratamento.
A partir do terceiro dia após a inoculação, os folíolos foram
renovados diariamente. Os tratamentos foram observados diariamente,
registrando-se a ocorrência de pupas, que foram pesadas 24 h após a formação
e transferidas individualmente para tubos de vidro, tamponados com algodão
hidrófugo, para a emergência dos adultos. Os adultos foram sexados,
baseando-se no dimorfismo sexual da extremidade do abdome, de acordo com
Chauhan & Verma (1991 ). Foram avaliados os seguintes parâmetros: duração e
viabilidade das fases larval e pupal e peso de pupas machos e fêmeas.
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3.3.2 Biologia de P. opercu/ella em folhas de sete genótipos de
batata

Foram avaliados os genótipos de batata Aracy, Apuã, Itararé, NYL
235-4, N 140-201, PI 473331 e PI 473334, seguindo a mesma metodologia
descrita no item 3.3.1, incluindo a avaliação dos parâmetros fecundidade e
longevidade dos adultos (machos e fêmeas) alimentados.
Para a avaliação da fecundidade foram utilizadas gaiolas
confeccionadas com copos de plásticp (500 ml) (Figura 1). A abertura dos
copos foi coberta por filé, fixo por elást_ico, sobre o qual colocava-se um pedaço
de papel toalha, também fixo por elástico. Em cada gaiola foi colocado um casal
de adultos com, no máximo, 24 h após a emergência. Os insetos eram
introduzidos na gaiola através de um orifício, de aproximadamente 2,5 cm de
diâmetro, na parede do copo. Para tamponar o orifício utilizou-se um chumaço
de algodão envolvido em filme de PVC, com o objetivo de produzir uma
superfície lisa, imprópria para a postura. Para alimentação dos insetos utilizou
se solução de mel a 10% fornecida em rolo dental através do orifício na parede
do copo. Antes de umedecer o rolo dental com a solução, envolvia-se uma das
extremidades com fita ·crepe a qual ficava presa entre a parede do orifício e o
tampão. Foram instaladas 10 gaiolas (repetições) para cada tratamento.
Para estimular a postura, colocava-se uma fatia fina de batata
sobre o papel toalha, onde eram depositados os ovos. A cada dois dias, o
alimento dos adultos era renovado e retirava-se o papel toalha para a contagem
dos ovos com auxílio de microscópio estereoscópico. Nessa ocasião, era
também avaliada a mortalidade dos insetos.
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, sendo
os dados de duração e viabilidade das fases larval e pupal e peso de pupas
machos e fêmeas agrupados em médias de 1O repetições.
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Figura 1. Gaiola utilizada para avaliação da fecundidade de Phthorimaea
operculella.

3.3.3 Preferência para oviposição de P. operculella em folhas de
sete genótipos de batata
Os sete genótipos relacionados no item 3.3.2 também foram
avaliados quanto à preferência para oviposição da traça, utilizando-se folhas
recém-coletadas do terço superior de plantas com idade de 40 a 50 dias.

3.3.3.1 Teste com chance de escolha
Foram utilizadas gaiolas de 40 cm de altura e 33 x 33 cm de base,
sendo o fundo de alumínio e as partes laterais e superior de acrílico (Figura 2)
de modo a produzir um ambiente com superfícies lisas, impróprias para a
postura do inseto. Para promover a aeração no interior das gaiolas, foram feitas
aberturas retangulares nas laterais (1 O x 1 O cm) que foram cobertas com tela
plástica, com aberturas de 2 mm2, na qual não ocorria postura, conforme
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constatado previamente. Os insetos eram introduzidos na gaiola, através de
uma abertura circular de aproximadamente 3 cm de diâmetro (fechada com
tela) localizada na sua parte superior.
As folhas eram mantidas em tubos de vidro (8,5 cm de altura e 2,5
cm de diâmetro) com água, sendo a abertura dos tubos fechada com filme de
PVC, o qual era furado para a introdução do pecíolo, de modo a não permitir o
contato dos insetos com a água.
Em cada gaiola, uma folha de cada um dos sete genótipos foi
distribuída de forma eqüidistante e ao acaso na base da mesma (Figura 2).
Foram liberados 21 casais (3 por genótipo) em cada gaiola, utilizando-se
insetos com 24 h após a emergência, os quais foram alimentados com solução
de mel a 10% mantida em recipiente de vidro (10 ml) contendo rolo dental, o
qual foi colocado no centro da gaiola.
Para verificar se a luminosidade interferia na oviposição dos
insetos, cinco gaiolas foram cobertas com tecido preto e cinco foram mantidas
descobertas. Após 48 h, as folhas foram retiradas para a contagem do número
de ovos, com auxílio de microscópio estereoscópico.

3.3.3.2 Teste sem chance de escolha
Foram utilizadas gaiolas feitas com tubo de PVC (10 cm de
diâmetro e 24 cm de altura), com duas aberturas circulares de 3,3 cm de
diâmetro, cobertas com tela plástica para permitir aeração (Figura 3). Em cada
gaiola era colocada uma folha de um dos genótipos, com o pecíolo imerso em
água, em tubo de vidro, conforme descrito no teste com chance de escolha. O
fundo da gaiola era constituído por um pedaço de isopor com duas aberturas
circulares, por onde passavam o tubo de vidro contendo a folha e um recipiente
menor (10 ml) contendo solução de mel a 10%, embebida em rolo dental. A
parte superior da gaiola foi coberta com placa de Petri de 14,5 cm de diâmetro.
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Figura 2. Gaiola utilizada no teste de preferência para oviposição de
Phthorimaea operculella, com chance de escolha, em folhas de
genótipos de batata.

\

Figura 3. Gaiola utilizada no teste de preferência para oviposição de
Phthorimaea operculella, sem chance de escolha, em folhas de
genótipos de batata.
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Foram utilizados insetos adultos com 24 h após a emergência,
sendo liberados dois casais por gaiola. Após 48 h, as folhas foram retiradas
para a contagem do número de ovos depositados.
Foram instaladas 1O gaiolas (repetições) para cada genótipo, em
delineamento inteiramente casualizado.

3.4 Testes com tubérculos

3.4.1 Biologia de P. operculella em tubérculos de cinco genótipos
de batata

Inicialmente avaliou-se o desenvolvimento de P. opercule/la,
utilizando-se tubérculos previamente furados com alfinete para facilitar a
penetração das lagartas. Neste experimento foram utilizados tubérculos, de
aproximadamente 40 a 45 g, dos genótipos Aracy, Apuã, Itararé, NYL 235-4 e
N 140-201. Utilizaram-se cinco tubérculos para cada genótipo, sendo colocadas

20 lagartas recém-eclodidas na superfície de cada tubérculo com auxílio de
pincel, na proporção de uma lagarta para cada 2 g de batata.
Os tubérculos infestados foram mantidos individualmente em
recipientes de plástico (0,6 L ), cobertos com voile fixo por elástico. No fundo
dos recipientes, foi colocada uma camada de algodão, como substrato para
pupação. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com cinco
repetições (tubérculos) para cada genótipo, num total de 100 lagartas por
genótipo.
Uma semana após a infestação, os recipientes passaram a ser
observados diariamente, registrando-se a ocorrência de pupas que foram
pesadas, 24 h após a formação, e mantidas individualmente em tubos de vidro
até a emergência dos adultos, os quais foram sexados. Foram avaliados os
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parâmetros: duração e viabilidade das fases larval e pupal e peso de pupas
machos e fêmeas.
Um segundo experimento foi instalado utilizando-se tubérculos
íntegros (sem furos) e tubérculos furados artificialmente, para verificar a
influência da casca como fator de resistência. Foram utilizados os mesmos
genótipos e, basicamente, a mesma metodologia citada anteriormente, sendo
utilizados tubérculos de 60 a 70 g que foram infestados na proporção de uma
lagarta para cada 3 g de batata. Foram infestados 5 tubérculos sem furos e 5
furados para cada genótipo, num total de 100 lagartas por tratamento. Neste
experimento, além da avaliação dos parâmetros referentes às fases larval e
pupal, também foram avaliadas a longevidade de adultos (machos e fêmeas)
alimentados e a fecundidade, seguindo a mesma metodologia utilizada nos
testes com folhas item (3.3.2), sendo realizadas 15 repetições.

3.4.2 Preferência para oviposição de P. opercu/ella em tubérculos de
cinco genótipos de batata
Nesse experimento, foram avaliados os genótipos Aracy, Apuã,
Itararé, NYL 235-4 e N 140-201, em teste com chance de escolha para
oviposição do inseto, utilizando-se as mesmas gaiolas descritas no item 3.3.3.1
(Figura 2).
Em cada gaiola, um tubérculo de cada um dos cinco genótipos foi
distribuído de forma eqüidistante e ao acaso na base da mesma. Em cada
recipiente, foram liberados 15 casais com 24 h após a emergência, os quais
foram alimentados conforme descrito no item 3.3.3.1. Após 48 h, foi feita a
contagem do número de ovos em cada tubérculo, com auxílio de microscópio
estereoscópico. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com
10 repetições (gaiolas).
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3.5 Análise estatística
Em todos os experimentos, com exceção · do referente à biologia
em tubérculos com e sem furos (item 3.4.1 ), realizou-se análise de variância
através do teste F, sendo as médias comparadas pelo teste de Tukey (P s;
0,05). Nos testes de preferência para oviposição em folhas (item 3.3.3), os
dados . de número de ovos foram transformados em

..Jx + 0,5 .

No teste com

chance de escolha (item 3.3.3.1 ), a análise de variância foi realizada em
esquema fatorial
Para a análise estatística dos resultados do teste referido no item
3.4.1 (biologia em tubérculos com e sem furos), utilizou-se para todos os
parâmetros biológicos, com exceção da viabilidade larval, o procedimento GLM
do programa SAS (SAS INSTITUTE INC., 1996). A análise da variância, nesse
caso, foi realizada em esquema fatorial, sendo as médias comparadas pelo
teste t (P � 0,05).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Testes com folhas
4.1.1 Desenvolvimento de Phthorimaea opercu/e/la (Zeller, 1873) em
folhas de cinco genótipos de batata e um genótipo de tomate

Não houve diferença significativa entre os tratamentos com
relação à viabilidade larval de P. opercu/ella, com valores variando entre 68,33
e 86,67% (Tabela 1). Estes resultados estão próximos dos verificados por
Carneiro & Almeida (1983), com folhas de cultivares comerciais de batata e
fumo (em média, 75,8%). Doreste & Nieves (1968) e Ventura (1992) verificaram
viabilidade larval de 62,5 e 65,0%, respectivamente, para insetos criados em
folhas de cultivares comerciais de tomate.
A duração da fase larval não diferiu em relação aos genótipos de
batata sendo, em média, de 14,64 dias. Já para as lagartas alimentadas com
folhas de tomate (cv. Santa Clara) este período foi significativamente mais
longo (16,36 dias) diferindo do todos os demais tratamentos (Tabela 1 ).
Na literatura, têm sido registrados valores variáveis para a duração
da fase larval em função dos genótipos utilizados para a criação dessa praga,
tendo sido observada, em laboratório, variação de 12,30 a 21,20 dias (Carneiro
& Almeida, 1983; Doreste & Nieves, 1968; Gomaa et ai., 1978; Musmeci et ai.,

1997) para insetos criados em folhas de diferentes genótipos de batata e de
12,20 a 21,56 dias (Doreste & Nieves, 1968; Gomaa et ai., 1978; Salas &
Quiroga, 1985; Ventura, 1992) para insetos criados em diferentes genótipos de
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tomate. Os valores obtidos neste experimento encontram-se, portanto, dentro
da faixa de variação observada para este parâmetro em outras pesquisas.

Tabela 1. Médias (± EP) de viabilidade e duração da fase larval de
Phthorimaea operculella alimentada com folhas de diferentes
genótipos de batata e da cv. Santa Clara de tomate. Temp.: 25 ±
2°C; UR: 60 ± 10% e fotofase: 12 h.
Tratamentos

Viabilidade (%)

Duração (dias) 1

NYL 235-4

86,67 ± 3,33 a

14,63 ±0,07

b

Apuã

85,00 ± 6,31 a

14,65 ±0,13

b

Itararé

80,00 ± 4,84 a

15,08 ±0,15

b

N 140-201

73,33 ± 5,67 a

14,49 ±0,12

b

Tomate

71,67 ± 5,00 a

16,36 ±0,24 a

Aracy

68,33 ± 5,24 a

14,36 ±0,12

b

1 Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey (P::;; 0,05).

A viabilidade

ea

duração da fase pupal não diferiram em relação

aos genótipos, tendo sido observadas médias variáveis entre 80,83 e 93,33%,
para a viabilidade e entre 8,07 e 8,60 dias para a duração (Tabela 2).
Os valores de duração da fase pupal encontrados nesta pesquisa
estão bastante próximos dos encontrados por Gomaa et ai. (1978) que
verificaram médias de 8,05 e 7,25 dias para insetos criados em folhas de
tomate e batata, respectivamente, a 22,9ºC. Períodos mais curtos foram
registrados por Salas & Quiroga (1985) (6,54 dias) em folhas de tomate, a
27,SºC e por Doreste & Nieves (1968) (6,2 e 7, 1 dias) em folhas de batata, fumo
e tomate, em temperatura não especificada pelos autores. Doreste & Nieves
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(1968) verificaram maior mortalidade na fase pupal (25,7%) em folhas de
tomate que em folhas de batata (4,6%).

Tabela 2. Médias (± EP) de viabilidade e duração da fase pupal de

Phthorimaea operculella proveniente de lagartas alimentadas com
folhas de diferentes genótipos de batata e da cv. Santa Clara de
tomate. Temp.: 25±2°C; UR: 60±10% e fotofase: 12 h.
Viabilidade 1 (%)

Duração 1 (dias)

Apuã

93,33±3,47

8,10±0,23

N 140-201

91,67±5,12

8,28±0,20

NYL235-4

85,83±4,13

8,07±0,21

Itararé

85,00± 3,57

8,60±0,20

Aracy

82,46±6,31

8,18±0,16

Tomate

80,83±4,98

8,48±0,13

Tratamentos

1 Médias não diferem entre si pelo teste de Tukey (P � 0,05).

Não houve efeito dos genótipos de batata sobre o peso de pupas
(Tabela 3), com valores variando de 8,05 a 9,12 mg para machos e de 9,68 a
10,59 mg para fêmeas. No entanto, as pupas machos provenientes de lagartas
criadas em folhas de tomate apresentaram peso significativamente inferior (7,33
mg) em relação à maioria dos tratamentos, enquanto as pupas fêmeas
apresentaram peso inferior (9,23 mg) àquelas provenientes dos genótipos de
batata Apuã e Aracy (10,29 e 10,59 mg, respectivamente. Estes resultados
confirmam a menor adequação nutricional das folhas de tomate (comparadas
às de batata), conforme verificado na avaliação da fase larval da traça.
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Gomaa et ai. ( 1978) também obtiveram menor peso de pupas
(machos e fêmeas) em folhas de tomate (7,55 mg) que em folhas e tubérculos
de batata (10,30 e 12,75 mg, respectivamente).
Verifica-se, portanto, que o alimento constituído por folhas de
tomate (cv. Santa Clara) teve efeito relativamente desfavorável sobre o
desenvolvimento de P. operculella, caracterizado pelo alongamento do período
larval e redução no peso de pupas, quando comparado aos genótipos de
batata.
Doreste & Nieves (1968) também consideraram folhas de tomate
como alimento menos satisfatório para P. operculella do que folhas de batata e
fumo visto que, em tomate, ocorreu menor porcentagem de indivíduos que
completaram o desenvolvimento e menor longevidade de adultos.
Tabela 3.

Médias (± EP) do peso de pupas de Phthorimaea opercu/ella
provenientes de lagartas alimentadas em folhas de diferentes
genótipos de batata e da cv. Santa Clara de tomate. Temp.: 25 ±
2°C; UR: 60±10% e fotofase: 12 h.
Peso (mg) 1

Tratamentos
Machos

Fêmeas

N 140-201

9,12±0,31 a

10,09±0,32 a b

Itararé

8,98 ±0,22 a

10,21±0,35 a b

Aracy

8,81±0,29 a

10,59±O,17 a

Apuã

8,51±0,14 a

10,29±O,18 a

NYL235-4

8,05±0,31 a b

Tomate

7,33±0,32

1

b

9,68±O,18 a b
9,23±0,22

b

Médias seguidas da mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de
Tukey (P � 0,05).
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Pelos resultados obtidos neste experimento, verifica-se que a
presença de tricomas glandulares tipo A nas folhas dos genótipos NYL 235-4 e
N 140-201 não exerceu efeito adverso sobre o desenvolvimento de P.

operculella. No entanto, genótipos que possuem este tipo de tricomas têm sido
reportados como resistentes a vários artrópodes pragas como afídeos,
cigarrinhas e o besouro Leptinotarsa decemlineata (Say) (Plaisted et ai., 1992;
Wright et ai., 1985). Provavelmente, as lagartas de P. operculella não são
afetadas por estes tricomas porque estão adaptadas para uma rápida entrada
na folha, permanecendo, conseqüentemente, pouco tempo em contato com os
mesmos. Posteriormente, alimentam-se somente do mesófilo foliar, ficando
protegidas dos exsudatos tóxicos dos tricomas.
Westedt et ai. (1998) também observaram a suscetibilidade de
folhas do genótipo L 235-4 a P. operculel/a, verificando 96% de sobrevivência
das lagartas, 48 h após a infestação nas folhas, em laboratório.

4.1.2 Biologia de P. operculella em folhas de sete genótipos de batata

Neste experimento, em que também foram avaliados os genótipos
PI 473331 e PI 473334 (introduções da espécie selvagem Solanum berthaultii
Hawkes), não houve diferença significativa entre os genótipos em relação à
viabilidade larval de P. operculel/a, com valores variando entre 77,78 e 88,89%
(Tabela 4), confirmando os resultados obtidos com os genótipos de batata no
experimento anterior (item 4.1.1).
Verificou-se que, mesmo em S. berthaultii (PI 473331 e PI
473334), espécie que apresenta diversos genótipos resistentes a insetos
(Dimock & Tingey, 1987; França et ai., 1994; França & Tingey, 1994b; Tingey,
1991), a viabilidade larval foi elevada (acima de 80%), constatando-se que os
tricomas glandulares presentes nas folhas destes genótipos e dos híbridos NYL
235-4 e N 140-201 não provocaram mortalidade larval deste inseto.
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Musmeci et ai. (1997), criando a traça em duas introduções de S.
berthaultii e na cultivar Desirée, também verificaram valores relativamente altos
de viabilidade larval (89,5; 66,5 e 66,5%, respectivamente).
Em relação à duração da fase larval, houve diferenças entre os
tratamentos. No genótipo PI 473331, portador dos tricomas glandulares tipos A
e B, a duração dessa fase foi maior (14,85 dias) que nos demais genótipos,
excetuando-se as cultivares Aracy e Apuã. No genótipo N 140-201, por outro
lado, ocorreu o menor período larval, cujo valor (13,58 dias) diferiu
significativamente dos registrados nos genótipos PI 473331, Aracy e Apuã
(Tabela 4).
Os valores de duração da fase larval observados neste
experimento estão bem próximos dos encontrados no experimento anterior
(item 4.1.1) para os genótipos de batata, concordando também com os
registrados por Musmeci et ai. (1997) que obtiveram valores entre 13,16 e 14,75
dias para o período larval de insetos criados em folhas, nas introduções PI
498103.29 e BGRC 008086.15 (S. berthau/til), no híbrido K 507.46 (S.
tuberosum x S. berthaultil) e na cultivar Desirée.
Para os parâmetros viabilidade e duração da fase pupal, não
foram observadas diferenças entre os genótipos, com médias variando de 91,11
a 98,33% para viabilidade e de 7,32 a 7,81 dias para duração (Tabela 5).
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Tabela4 . Médias (± EP) de viabilidade e duração da fase larval de
Phthorimaea opercule/la

alimentada com folhas de diferentes

genótipos de batata. Temp.: 25 ±2 ° C; UR: 60 ±10% e fotofase:12h
1

1

Genótipos

Viabilidade (%)

Pl473334

88,89 ±3,31 a

13,80 ±0,14

Apuã

87,78 ±2,59 a

13,97 ± 0,25 ab

NYL 235-4

85,56 ± 4,40 a

13,89 ± 0,15

bc

Itararé

85,56 ±3,72 a

13,79 ±0,13

bc

Aracy

85,56 ± 3,33 a

14,41 ± 0,22 a

Pl473331

81,11 ±4,07 a

14,85 ± 0,27 a

N 140-201

77,78 ±5,74 a

13,58 ±0,10

Duração (dias)

bc

e

1 Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey (P s 0,05).

Tabela5 . Médias (± EP) de viabilidade e duração da fase pupal de
Phthorimaea opercule/la proveniente de lagartas alimentadas com
folhas de diferentes genótipos de batata. Temp.: 25 ± 2 ºC; UR: 60 ±
10% e fotofase: 12 h.
Viabilidade (%) 1

Duração (dias) 1

Aracy

98,33 ±1,67

7,56 ±0,14

Apuã

96,11 ±2,04

7,32 ±0,07

Itararé

96,11 ±2,04

7,50 ±0,11

NYL 235-4

96,11 ±2,04

7,81 ±0,18

PI473331

95,55 ±2,31

7,81 ± 0,21

Pl473334

94,44 ±2,48

7,81 ± O,12

N 140-201

91,11 ±4,55

7,52 ±0,09

Tratamentos

1 Médias não diferem entre si pelo teste de Tukey (P s 0,05).
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Em relação ao peso de pupas (Tabela 6), foram evidenciadas
diferenças entre os tratamentos tanto para machos como para fêmeas. No caso
dos machos, o peso observado na PI 473334 (7,10 mg) foi significativamente
menor que os registrados nos genótipos N 140-201 e NYL 235-4 (8,05 e 8,50
mg,

respectivamente),

constatando-se

nos

demais

materiais

valores

intermediários. Para pupas fêmeas, o menor peso também foi observado na PI
473334 (7,52 mg), que diferiu dos encontrados nos genótipos N 140-201, Apuã,
NYL 235-4 e Aracy, nos quais os pesos variaram entre 8,89 e 9,34 mg.
Constatou-se pesos intermediários na PI 473331 e em 'Itararé'. A não
observação de diferenças entre os genótipos Aracy, Apuã, Itararé, NYL 235-4 e
N 140-201, para o referido parâmetro, confirma os dados obtidos no
experimento anterior (item 4.1.1).
Os valores encontrados também estão de acordo com os
observados por Musmeci et ai. (1997) que verificaram peso pupal médio
(machos e fêmeas) de 8,57 mg na cultivar Desirée; 9,08 mg no híbrido K 507.46
e 7,60 mg na introdução PI 498103.29 (S. berthaultil) que possui tricomas tipos
A e B. Estes autores, entretanto, verificaram peso menor na introdução BGRC
008086.15 (5,50 mg) que apresenta apenas tricomas tipo A Verificou-se,
portanto, no presente experimento bem como no trabalho de Musmeci et ai.
(1997), redução do peso pupal quando P. operculel/a é criada nas introduções
de S. berthaultii que apresentam apenas tricomas tipo A
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Tabela 6.

Médias (± EP) do peso de pupas de Phthorimaea operculella
provenientes de lagartas alimentadas com folhas de diferentes
genótipos de batata. Temp.: 25±2°C; UR: 60±10% e fotofase: 12 h.
Peso (mg) 1

Tratamentos
Machos

Fêmeas

NYL 235-4

8,50 ±0,14 a

9,14±0,27 a

N 140-201

8,05 ±0,15 ab

8,89±0,19 ab

Apuã

7,94 ± 0,22 abc

9,03±0,28 a

Aracy

7,90 ±0,27 abc

9,34±0,25 a

Itararé

7,85 ± 0,15 abc

8,48±0,23 abc

Pl473331

7,65±0,22

bc

7,76±0,36

bc

PI 473334

7,10 ± 0,18

c

7,52±0,22

c

1

Médias seguidas da mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de

Tukey (P s; 0,05).

Em relação à fecundidade (Tabela 7), embora os valores
constatados nos genótipos PI 473334 e Apuã tenham sido aparentemente mais
baixos (171,00 e 175,10 ovos por fêmea, respectivamente), principalmente
quando comparados ao valor registrado em 'Aracy' (250,1O ovos por fêmea),
não foram detectadas diferenças significativas entre as médias.
Musmeci et ai. (1997) observaram, no entanto, que os genótipos
com alta densidade de tricomas tipo A e com alta atividade da enzima
polifenoloxidase nos exsudatos destes tricomas, afetaram negativamente a
fecundidade de P. operculel/a. Verificaram que, dentre os genótipos avaliados,
a introdução de S. berthaultii BGRC 008086.15 foi a que apresentou o efeito
mais drástico sobre a fecundidade, uma vez que as fêmeas criadas neste
material não ovipositaram.
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Quanto à longevidade dos adultos alimentados, não foram
)

observadas <;fiferenças entre os genç,tipos, com valores variando entre 37,20 e
43,40 dias para machos e entre 28,60 e 35,20 dias para fêmeas (Tabela 7). Por
outro lado, verifica-se que, embora os dois sexos não tenham sido comparados
estatisticamente, aparentemente os machos viveram mais que as fêmeas, em
todos os genótipos avaliados.

Tabela 7. Médias (± EP) de fecundidade e longevidade de adultos de

Phthorimaea operculella provenientes de lagartas alimentadas com
folhas de diferentes genótipos de batata. Temp.: 25 ± 2ºC; UR: 60
± 10% e fotofase: 12 h.
Genótipos

Fecundidade

1

Longevidade (dias)

1

(nº de ovos/fêmea)

Machos

Fêmeas

Aracy

250,10±21,84

38,70 ±1,48

35,20 ±1,29

Itararé

208,30±25,65

38,80 ±3,09

30,90±2,67

NYL 235-4

203,20± 36,83

40,30± 3,01

31,50± 3,11

N 140-201

201,44±21,93

43,40 ±2,06

32,60±2,36

Pl473331

182,50±14,62

37,20± 4,32

32,70± 1,69

Apuã

175,10 ±27,57

37,60 ±2,52

28,60±2,09

PI 473334

171,00± 18,98

37,40 ±1,41

33,80±2,11

1 Médias não diferem entre si pelo teste de Tukey (P � 0,05).
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4.1.3 Preferência para oviposição de P. operculel/a em folhas de sete
genótipos de batata
4.1.3.1 Teste com chance de escolha

Os valores referentes ao número de ovos em gaiolas com e sem
cobertura com tecido preto foram bastante semelhantes (39,63 e 37,43 ovos,
respectivamente, considerando-se a média entre os sete genótipos) (Tabela 8),
o que permite concluir que o ambiente sombreado não favoreceu a oviposição,
diferindo dos dados de Meisner et ai. (197 4) e Traynier (1975), que verificaram
maior oviposição da traça em condições de menor luminosidade.
Comparando-�e os genótipos, entretanto, verifica-se que houve
diferenças significativas na preferência para oviposição de P. opercu/ella
(Tabela 8). Os genótipos de S. berthaultii PI 473331 e PI 473334 foram os
menos preferidos, sendo o número de ovos colocados por folha nesses
materiais (1,30 e 4,40, respectivamente, considerando-se a média entre as
repetições com e sem cobertura), significativamente inferior aos registrados nos
outros cinco materiais. As cvs. Aracy e Apuã (34,50 e 42,20 ovos/folha,
respectivamente) formaram um segundo grupo, sendo menos ovipositadas que
Itararé (78,60 ovos/folha), enquanto em NYL 235-4 e N 140-201 ocorreram
valores intermediários (46,1O e 62,60 ovos/folha).
Observa-se que o número de ovos nos híbridos NYL 235-4 e N
140-201 foi relativamente elevado, apesar da presença de tricomas tipo A
nestes materiais. Valencia (1984), entretanto, verificou que cultivares com maior
densidade de tricomas tipo A foram não preferidas para oviposição por P.

operculella, enquanto cultivares com baixa densidade de tais tricomas foram
preferidas. Por outro lado, Gurr (1995) observou que a presença de tricomas
glandulares pode não exercer efeito negativo sobre a oviposição da traça se as
folhas apresentarem densa pilosidade (alta densidade de tricomas não
glandulares).
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Tabela 8. Médias(± EP) do número de ovos de Phthorimaea opercule/la em
folhas de diferentes genótipos de batata em teste com chance de
escolha, em gaiolas com e sem cobertura com tecido preto. Temp.:
25 ± 2ºC; UR: 60 ± 10% e fotofase: 12 h.
Número de ovos/folha 1

Genótipos

Gaiolas com cobertura

± 8,81

Médias

Gaiolas sem cobertura

± 18,49

Itararé

72,60

N 140-201

80,00 ± 11,68

45,20 ± 8,96

62,60 ab

NYL 235-4

39,20

± 8,13

53,00 ± 12,28

46,10 abc

Apuã

46,80 ± 11,27

37,60 ± 4,17

42,20 bc

Aracy

31,00 ± 7,78

38,00 ± 9,40

34,50

Pl473334

6,60 ± 0,98

2,20 ± 0,99

4,40

d

P1473331

1,20 ± 0,73

1,40 ± 0,98

1,30

d

Médias

39,63 A

84,60

78,60 a

c

37,43 A

1 Médias seguidas de mesma letra minúscula, na coluna, ou maiúscula, na linha, não
diferem entre si pelo teste de Tukey (P :s; 0,05).

4.1.3.2 Teste sem chance de escolha
Os resultados deste experimento evidenciaram que, mesmo em
condições de confinamento, a oviposição de P. operculella em folhas das
introduções PI 473331 e PI 473334 foi muito baixa (3,90 e 7, 10 ovos/folha,
respectivamente), diferindo de todos os demais tratamentos. Nestas condições,
o genótipo mais ovipositado foi Apuã, no qual o número médio de ovos por folha
(130,80) foi significativamente maior que aqueles registrados nas duas
introduções e no genótipo N 140-201(Figura 4). Este último material, que foi um
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dos dois mais ovipositados no teste com chance de escolha, foi menos
preferido que 'Apuã' em condições de confinamento.
Este experimento confirmou, portanto, que os genótipos de S.
berthaultii PI 473331 e PI 473334 apresentam resistência do tipo não

preferência para oviposição a P. opercule/la e que não se verifica esta
característica nos híbridos NYL 235-4 e N 140-201, apesar da presença de
tricomas glandulares tipo A nestes materiais.
Musmeci et ai. (1997) também verificaram que introduções de S.
berthaultii e híbridos com alta densidade de tricomas tipo B funcionais (com

glândulas de exsudato) inibiram a postura da traça, concluindo que · os efeitos
negativos sobre a oviposição estão relacionados à alta densidade deste tipo de
tricomas. No entanto, os resultados da presente pesquisa indicam que o efeito
repelente à oviposição não foi devido somente aos tricomas tipo B, uma vez
que a introdução PI 473334, que possui apenas o tipo A, também apresentou
forte não-preferência para oviposição.
A não ocorrência desse tipo de resistência nos híbridos NYL 235-4
e N 140-201, por outro lado, pode ter sido devido ao fato de que estes materiais
apresentam grande número de tricomas tipo B não funcionais (sem glândulas
de exsudato ), o que eleva a quantidade total de tricomas. Esta maior densidade
de tricomas pode ter se constituído num estímulo à oviposição da traça,
confirmando várias pesquisas, nas quais genótipos com alta densidade de
tricomas não glandulares apresentaram elevada preferência para oviposição
desse inseto (Traynier 1975, Fenemore 1978, Fernando et ai., 1998; Gurr 1995,
Musmeci et ai. 1997).
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Figura 4. Oviposição de _Phthorimaea operculella em folhas de diferentes
genótipos de batata, em teste sem chance de escolha. Temp.: 25 ±
2°C; UR: 60 ± 10% e fotofase: 12 h.

4.2 Testes com tubérculos
4.2.1 Biologia de P. operculella em tubérculos de cinco genótipos
de batata
Neste primeiro experimento, em que foram utilizados tubérculos
previamente furados, verificou-se que a viabilidade e a duração da fase larval
de P. operculel/a foram significativamente afetadas pelos genótipos (Tabela 9).
Os híbridos NYL 235-4 e N 140-201 proporcionaram os menores valores de
viabilidade larval, sendo que em NYL 235-4 a viabilidade (20%) foi inferior a
todos os tratamentos e em N 140-201 (46%) foi semelhante apenas à

45

observada na cultivar Aracy (68%). Nos demais tratamentos, foram constatados
valores acima de 80%.
Houve alongamento da fase larval para insetos criados nos
híbridos NYL 235-4 e N 140-201 (26,0 e 21,55 dias, respectivamente), em
relação aos criados nas cultivares Apuã (tubérculos), Itararé e Aracy, nas quais
foram observados valores significativamente inferiores (entre 16,61 e 18,15
dias). O menor período larval foi observado quando os insetos foram criados em
folhas de 'Apuã' (14,31 dias), diferindo de todos os outros tratamentos (Tabela
9).
Os valores de duração da fase larval encontrados nas cultivares
Itararé e Aracy (17,82 e 18,15 dias, respectivamente) estão bem próximos do
registrado em tubérculos de batata (18,08 dias) por Gomaa et ai. (1978) que
não mencionaram a cultivar utilizada.
Em relação aos parâmetros viabilidade e duração da fase pupal,
não foram observadas diferenças significativas entre os tratamentos. A
viabilidade variou de 91,0 a 100,0% e a duração, de 7,56 a 8,02 dias (Tabela
1O). Estes valores estão de acordo com os registrados nos experimentos com
folhas (itens 4.1.1 e 4.1.2).
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Tabela 9. Médias (± EP) de viabilidade e duração da fase larval de

Phthorimaea operculella alimentada em tubérculos de diferentes
genótipos de batata e em folhas de 'Apuã'. Temp.: 25 ± 2ºC; UR: 60
±10% e fotofase: 12 h.
1

Tratamentos

Viabilidade (%)

Duração (dias)

Apuã (Folhas)

91,00 ±1,87 a

14,31 ±0,24

d

Apuã (Tubérculos)

88,00 ±5,15 a b

16,61 ±0,16

c

Itararé

82,00 ±6,82 a b

17,82 ±0,29

c

Aracy

68,00 ±4,36

bc

18,15 ±0,40

c

N 140-201

46,00 ±6,40

c

21,55 ±0,49

b

NYL235-4

20,00 ±3,54

d

26,00 ±0,32 a

1 Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey (P � 0,05).

Tabela 10.

Médias (± EP) de viabilidade e duração da fase pupal de

Phthorimaea opercu/ella proveniente de lagartas alimentadas em
tubérculos de diferentes genótipos de batata e em folhas de
'Apuã'. Temp.: 25 ±2ºC; UR: 60 ±10% e fotofase: 12 h.
Tratamentos
N 140-201

Viabilidade (%)

1

Duração (dias)

100,00 ± 0,00

7,83 ±0,14

Apuã (Tubérculos)

96,53 ± 2,34

7,56 ±0,08

NYL235-4

96,00 ±4,00

7,97 ±0,29

Aracy

95,13 ± 3,30

8,02 ±0,16

Itararé

91,29 ± 2,73

8,00 ±0,11

Apuã (Folhas)

91,00 ± 2,91

7,71 ±0,15

1 Médias não diferem entre si, pelo teste de Tukey (P � 0,05)

1
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No que se refere ao peso de pupas, foram observadas diferenças
apenas para machos, verificando-se no genótipo NYL 235-4 peso menor (7,45
mg) que o encontrado no genótipo Itararé (8,68 mg). Para pupas fêmeas, os
valores não diferiram estatisticamente entre si, embora tenham variado de 8, 19
a 9,56 mg (Tabela 11 ). Novamente, os valores estão bem próximos dos
observados nos experimentos com folhas (itens 4.1.1 e 4.1.2).
Os pesos de pupas obtidos neste experimento são inferiores aos
encontrados por Gomma et ai. (1978) que, trabalhando com tubérculos de
batata, registraram peso (média entre machos e fêmeas) de 12,75 mg. Os
autores não reportaram, entretanto, a cultivar de batata utilizada e o número de
lagartas inoculadas por tubérculo, fatores que podem ter contribuído para o
maior valor obtido.
Tabela 11.

Médias (± EP) do peso de pupas de Phthorimaea operculella
provenientes de lagartas alimentadas em tubérculos de diferentes
genótipos de batata e em folhas de 'Apuã'. Temp.: 25 ± 2°C; UR:
60±10% e fotofase: 12 h.
Peso (mg)

Tratamentos

1

Fêmeas

Machos
Itararé

8,68 ±0,21 a

9,43 ±0,44 a

N 140-201

8,60± 0,38 a b

9,43±0,66 a

Apuã (Tubérculos)

8,47±0,07 a b

9,50±0,26 a

Aracy

8,43 ±0,21 a b

9,56 ±0,71 a

Apuã (Folhas)

7,72±0,22 a b

8,74±0,25 a

NYL 235-4

7,45±0,41

8,19±0,37 a

1

b

Médias seguidas da mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de
Tukey (P :s; 0,05).
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No segundo experimento, em que também foi avaliado o efeito da
integridade dos tubérculos sobre o desenvolvimento de P. operculella,
verificou-se efeito significativo da interação dos fatores genótipo e condição do
tubérculo (com e sem furos) na viabilidade larval do inseto (Tabela 12).
O efeito dos genótipos na sobrevivência larval foi constatado tanto
nos tubérculos íntegros (sem furos) como nos furados. Nos tubérculos íntegros,
o único valor discrepante ocorreu no genótipo NYL 235-4, no qual a viabilidade
larval foi nula; nos demais genótipos, não houve diferença estatística entre as
médias, que variaram entre 40 e 57% (Tabela 12). Ressalta-se que, no genótipo
NYL 235-4, embora nenhuma lagarta tenha completado o desenvolvimento,
algumas delas penetraram nos tubérculos e se alimentaram, o que pôde ser
comprovado pela presença de fezes na superfície dos mesmos.
Nos tubérculos furados, a viabilidade larval no genótipo NYL 235-4
(52%) foi significativamente inferior à observada nas cultivares Apuã e Aracy
(80 e 83%, respectivamente). Já os valores encontrados nos genótipos N 140201 e Itararé foram intermediários (Tabela 12). Comparando-se esses
resultados com os obtidos no experimento anterior, no qual os tubérculos
estavam furados, verifica-se que o efeito dos genótipos NYL 235-4 e N 140-201
na sobrevivência das lagartas foi bem mais acentuado no primeiro experimento,
no qual a viabilidade, nestes materiais, foi 20 e 46%, respectivamente (Tabela
9). A explicação para este fato pode estar na diferença no vigor da população
das lagartas utilizadas nos dois experimentos pois, no primeiro, utilizou-se uma
população mantida em laboratório durante aproximadamente um ano sem
introduções de novos indivíduos enquanto, no segundo experimento, a
população havia sido recentemente renovada com insetos provenientes de
campo e de armazéns.
Quanto ao efeito dos furos, constatou-se que a sobrevivência
larval foi significativamente inferior nos tubérculos sem furos, em comparação
aos furados, em todos os genótipos avaliados, com exceção de N 140-201
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(Tabela 12). Isto provavelmente tenha ocorrido porque, nos tubérculos sem
furos, as lagartas gastaram mais energia na perfuração do tubérculo e na
competição com outras lagartas pelos locais de entrada, que são praticamente
restritos à região dos "olhos", local preferido para a penetração, segundo
Fenemore (1980b) e Gurr & Symington (1998) devido à maior vulnerabilidade
desta área em comparação à periderme (Peterson et ai., 1985).
Fenemore (1980b) e Gurr & Symington (1998) também verificaram
que a perfuração do tubérculo antes da inoculação das lagartas aumenta
significativamente a sobrevivência dos insetos, confirmando que a periderme
constitui-se numa barreira à penetração de lagartas neonatas de P. operculella.
Fenamore (1989b) também constatou diferença entre genótipos quanto à
resistência mecânica da casca, não verificando, entretanto, correlação entre a
resistência e a porcentagem de pupas recuperadas.
Acredita-se ainda que, devido ao grande dispêndio de energia
para a entrada no tubérculo, as lagartas tenham ficado um pouco debilitadas,
tornando-se mais sensíveis a possíveis compostos químicos presentes nos
mesmos. Esta hipótese explicaria o efeito drástico sobre a viabilidade larval
observado em tubérculos íntegros do genótipo NYL 235-4, onde algumas
lagartas conseguiram penetrar mas não atingiram a fase pupal.
No caso do genótipo N 140-201, a periderme parece não ter
provocado efeito adverso na sobrevivência larval. No entanto, outros
experimentos precisam ser realizados para confirmar se isto foi devido a
características próprias da periderme desse genótipo e se esse efeito pode ser
alterado pelas condições de clima e solo em que os tubérculos foram
produzidos, uma vez que, segundo Peterson et ai. (1985) e Cutter (1992), a
espessura da periderme pode ser influenciada pelo ambiente. Yamaguchi et ai.
(1964) verificaram que tubérculos da cultivar Russet Burbank, obtidos de
plantas cultivadas em diferentes temperaturas, apresentaram maior espessura
(maior número de camadas de células) com o aumento da temperatura,
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ocorrendo ainda, rachaduras na periderme, nas temperaturas mais elevadas,.
Assim, embora nesta pesquisa todos os tubérculos tenham sido
produzidos nas mesmas condições de clima e solo, alguns genótipos,
especialmente aqueles originários dos EUA, que é o caso do híbrido N 140-201,
podem ter apresentado alterações nas características dos tubérculos devido a
maior sensibilidade às variações de temperatura.
Tabela 12.

Médias (± EP) da viabilidade larval de Phthorimaea operculella
alimentada em tubérculos de diferentes genótipos de batata.
Temp.: 25 ± 2°C; UR: 60 ± 10% e fotofase: 12 h.

Genótipos

Viabilidade(%)
Tubérculos sem furos

Médias

Tubérculos com furos

57,00 ± 7,18 a A

68,00 ± 6,44 abA

62,50

45,00 ± 3,16 a 8

80,00 ± 6,12 a A

62,50

Itararé

44,00 ± 6,96 a 8

73,00 ± 6,63 abA

58,50

Aracy

40,00 ± 5,24 a B

83,00 ± 6,44 a

A

61,50

52,00 ± 5,15 bA

26,00

N 140-201
Apuã

NYL 235-4

Médias

0,00
37,20

bB

71,20

1 Médias seguidas de mesma letra minúscula, na coluna, ou maiúscula, na linha, não
diferem entre si pelo teste de Tukey (P s; 0,05).

Como não houve formação de pupas nos tubérculos íntegros do
genótipo NYL 235-4, os demais parâmetros biológicos (duração da fase larval,
viabilidade e duração da fase pupal, peso de pupas, longevidade de adultos e
fecundidade) não puderam ser avaliados para este tratamento, sendo, então, os
dados analisados em esquema fatorial desbalanceado.

51
Em relação à duração da fase larval, constataram-se diferenças
tanto entre genótipos como entre tubérculos furados e íntegros, sendo ainda
significativa a interação destes fatores (Tabela 13). Nos tubérculos sem furos, a
duração da fase larval foi significativamente superior no genótipo N 140-201
(21,50 dias) em relação às cultivares Aracy e Itararé (20,04 e 17,78 dias,
respectivamente), enquanto em 'Apuã' o valor foi intermediário (20,70 dias).
Nos tubérculos furados, houve alongamento da fase larval para os
insetos criados em NYL 235-4 (22,32 dias) em relação aos criados nos demais
genótipos. No híbrido N 140-201, o período larval foi superior (19,00 dias) ao
observado na cultivar Itararé (17,50 dias). Em 'Apuã' e 'Aracy' os valores foram
intermediários (18,02 e 18,48 dias, respectivamente) (Tabela 13). O
alongamento desta fase nos híbridos NYL 235-4 e N 140-201 também ocorreu
no primeiro experimento, onde, entretanto, tinham sido observados valores
superiores (26,00 e 21,55 dias, respectivamente) (Tabela 9) que os obtidos
neste experimento (22,32 e 19,00 dias, respectivamente). Isto provavelmente,
também tenha ocorrido em função da diferença no vigor da população das
lagartas

utilizadas

nos

dois

experimentos,

conforme

foi

comentado

anteriormente para a viabilidade larval. Desse modo, a população com vigor
mais baixo, no primeiro experimento, teria sido mais sensível ao efeito dos
genótipos, sofrendo maior alongamento da fase larval.
Analisando-se o efeito dos furos nos tubérculos, verifica-se que,
para os genótipos N 140-201, Apuã e Aracy, o período larval nos tubérculos
íntegros foi, aproximadamente, 2 dias mais longo que nos tubérculos furados
(Tabela 13). O alongamento da fase larval nestes tratamentos pode ter sido
devido ao maior tempo gasto pelos insetos para penetrarem nos tubérculos e,
consequentemente, iniciarem a alimentação e ou pelo fato das lagartas terem
se alimentado mais tempo nos tubérculos como uma forma de compensar a
energia gasta para a entrada nesse órgão vegetal.
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Tabela 13. Médias {± EP) da duração da fase larval de Phthorimaea operculella
alimentada em tubérculos de diferentes genótipos de batata. Temp.:
25 ±2°C; UR: 60 ±10% e fotofase: 12 h.
Genótipos

Duração {dias)
Tubérculos sem furos

NYL 235-4

1

Médias

Tubérculos com furos
22,32 ±O,19 a

21,50 ± 0,78 a

A

19,00 ± 0,22 b

B

20,25

Apuã

20,70 ±0,59 ab

A

18,02 ±0,33 bc B

19,36

Aracy

20,04 ±0,31 b

A

18,48 ±0,23 bc B

19,26

cA

17,64

N 140-201

Itararé

17,78 ±0,72

Médias
1

cA

17,50 ±0,42
19,06

20,00

Médias seguidas de mesma letra minúscula, na coluna, ou maiúscula, na linha, não
diferem entre si pelo teste t (P :s; 0,05).

Não

foram

observadas

diferenças

significativas

entre

os

tratamentos em relação aos parâmetros viabilidade e duração da fase pupal.
Considerando-se os diversos tratamentos avaliados, verifica-se que a
viabilidade desta fase variou de 91,23 a 100,00 % {Tabela 14) e a duração, de
7,80 a 8,34 dias {Tabela 15). Estes valores estão muito próximos dos
encontrados no experimento anterior {Tabela 1 O), onde também não foi
constatado efeito significativo dos genótipos.
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Tabela 14. Médias (± EP) da viabilidade pupal de Phthorimaea operculella
proveniente de lagartas alimentadas em tubérculos de diferentes
genótipos de batata. Temp: 25 ± 2°C; UR: 60 ±10% e fotofase: 12h.
Genótipos

Viabilidade(%)

1

Médias

Tubérculos sem furos Tubérculos com furos
100,00

NYL 235-4

Itararé

98,33 ±1,67

98,75 ±1,25

98,54

N 140-201

97,14 ±2,86

98,94 ±1,06

98,04

Apuã

96,00 ±2,45

100,00

98,00

Aracy

96,67 ±3,33

91,23 ±4,58

93,95

97,03

97,78

Médias
1

Médias, nas colunas e linhas, não diferem entre si pelo teste t (P =s; 0,05).

Tabela 15. Médias(± EP) da duração da fase pupal de Phthorimaea operculella
proveniente de lagartas alimentadas em tubérculos de diferentes
genótipos de batata. Temp.: 25 ± 2°C; UR: 60 ±10% e fotofase: 12h.
Genótipos

Duração (dias)

1

Médias

Tubérculos sem furos

Tubérculos com furos

Apuã

8,34 ±0,16

8,04 ±0,07

8,19

N 140-201

8,06 ±0,12

8,24 ±0,16

8,15

Itararé

7,98 ±O,19

7,92 ±0,20

7,95

Aracy

7,94 ±0,12

7,92 ±0,11

7,93

NYL 235-4
Médias
1

7,80 ±0,17
8,08

7,98

Médias, nas colunas e linhas, não diferem entre si pelo teste t (P s 0,05).
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Em relação ao peso de pupas fêmeas, não foram detectadas
diferenças entre os diversos tratamentos, tendo os valores variado de 9,85 a
11,28 mg (Tabela 16). No caso de pupas machos, embora não tenha sido
verificado efeito dos genótipos, observou-se maior peso para as pupas
provenientes de lagartas alimentadas nos tubérculos sem furos (9,96 mg) em
comparação com aquelas provenientes dos furados (9,14 mg) (Tabela 17),
considerando-se a média entre os genótipos.
Os pesos de pupas obtidos neste experimento são superiores aos
registrados no experimento anterior (Tabela 11). Isto também pode ser atribuído
ao maior vigor da população de lagartas no presente experimento.

Tabela 16. Médias(±EP) do peso de pupas fêmeas de Phthorimaea opercu/ella
provenientes de lagartas alimentadas em tubérculos de diferentes
genótipos de batata. Temp.: 25 ±2°C; UR: 60 ±10% e fotofase: 12h.
Peso(mg) 1

Genótipos

Médias

Tubérculos sem furos

Tubérculos com furos

Aracy

10,77 ±0,52

10,60 ±0,46

10,68

Itararé

11,28 ±0,42

10,07 ±0,23

10,67

Apuã

11,08 ±0,33

9,85 ±0,20

10,46

N 140-201

10,10 ±1,06

10,46 ±0,28

10,28

NYL 235-4
Médias
1

9,97 ±0,17
10,81

10,19

Médias, nas colunas e linhas, não diferem entre si pelo teste t (P � 0,05).
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Tabela 17. Médias (±EP) do peso de pupas machos de Phthorimaea operculella
provenientes de lagartas alimentadas em tubérculos de diferentes
genótipos de batata. Temp.: 25±2ºC; UR: 60±10% e fotofase: 12 h.
Genótipos

Peso ( mg)

1

Médias

Tubérculos sem furos

Tubérculos com furos

Aracy

10,54±0,08

9,68±0,14

10,11 a

Itararé

9,93±0,33

8,95±0,39

9,44 a

Apuã

9,81±0,45

9,00±0,31

9,40 a

N 140-201

9,58±0,51

9,26±0,26

9,42 a

NYL 235-4
Médias
1

8,84±0,40
9,96 A

9,14 B

Médias seguidas de mesma letra minúscula, na coluna, ou maiúscula, na linha, não
diferem entre si pelo teste t (P � 0,05).

Não houve diferença entre os tratamentos em relação à
longevidade dos adultos fêmeas, sendo registrada uma variação de 28,77 a
34,08 dias, considerando-se os valores médios dos diversos tratamentos
(Tabela 18). Os resultados obtidos na presente pesquisa são superiores aos
registrados na literatura, onde os valores citados para este parâmetro variam,
em média, de 8,5 a 16 dias (Boodryk, 1971; Chauhan & Verma, 1991;
Fenemore, 1977; Gomaa et ai., 1978).
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Tabela 18. Médias (± EP) da longevidade de adultos fêmeas de Phthorimaea

operculella provenientes de lagartas alimentadas em tubérculos de
diferentes genótipos de batata. Temp.: 25 ± 2ºC; UR: 60 ± 10% e
fotofase: 12 h.
Longevidade (dias) 1

Genótipos

Médias

Tubérculos sem furos

Tubérculos com furos

Aracy

34,08 ±2,90

33,85 ±3,06

33,96

Itararé

31,46 ±2,94

33,38 ±3,15

32;42

Apuã

30,85 ±2,96

31,85 ±2,43

31,35

N 140-201

28,77 ±2,51

30,69 ±3,85

29,73

NYL 235-4

Médias
1

32,77 ±2,94
31,29

32,51

Médias, nas colunas e linhas, não diferem entre si pelo teste t (P::; 0,05).
No que se refere à longevidade de adultos machos, constatou-se

diferenças entre genótipos e entre tubérculos furados e íntegros, sendo também
significativa a interação desses fatores (Tabela 19). Nos tubérculos sem furos, a
cultivar Apuã proporcionou longevidade significativamente inferior (41,08 dias)
em relação à cultivar Itararé (52,54 dias). Nos demais genótipos, os valores
foram intermediários.

Já

com tubérculos furados, observou-se menor

longevidade para os insetos criados nos genótipos Aracy e N 140 201 (37,15 e
39,85 dias, respectivamente) em relação aos criados em 'Apuã' (49,77 dias),
enquanto nos outros materiais os valores foram intermediários (Tabela 19).
De acordo com os resultados obtidos, torna-se difícil concluir
sobre o efeito dos genótipos na longevidade dos adultos machos, uma vez que
foram encontrados resultados diferenciados com a utilização de tubérculos
furados e íntegros. Além disso, embora tenham sido constatadas diferenças
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entre os genótipos, verifica-se que todos os tratamentos proporcionaram
elevada longevidade, quando comparado aos dados citados na literatura, onde
os valores registrados para esse parâmetro variam, em média, de 11,5 a 23,6
dias (Boodryk, 1971; Chauhan & Verma, 1991; Fenemore, 1977; Gomaa et ai.,
1978).
O efeito dos furos nos tubérculos foi verificado apenas na cultivar
Itararé, em que a longevidade dos adultos machos foi menor nos tubérculos
furados (41,61 dias) do que nos íntegros (52,54 dias) (Tabela 19).

Tabela 19. Médias (± EP) da longevidade de adultos machos de Phthorimaea

operculella provenientes de lagartas alimentadas em tubérculos de
diferentes genótipos de batata. Temp.: 25 ± 2°C; UR: 60 ± 10% e
fotofase: 12 h.
Genótipos

Longevidade (dias) 1
Tubérculos sem furos

Itararé

52,54 ±4,29 a

N 140-201

Médias

Tubérculos com furos

41,61 ±3,81 abc 8

47,07

49,31 ±3,54 ab A

39,85 ±3,98

bc A

44,58

Aracy

44,31 ±4,34 ab A

37,15 ±2,81

c A

40,73

Apuã

41,08 ±2,72 b A

49,77 ±3,27 a

A

45,42

A

NYL 235-4
Médias
1

47,69 ±2,78 ab
46,81

43,21

Médias seguidas de mesma letra minúscula, na coluna, ou maiúscula, na linha, não
diferem entre si pelo teste t (P::;; 0,05).

A fecundidade foi afetada significativamente apenas pelos
genótipos. Considerando-se os dados obtidos para insetos criados em
tubérculos com e sem furos, verificou-se que as fêmeas cujas larvas

58
alimentaram-se da cultivar Apuã apresentaram fecundidade significativamente
inferior (214,40 ovos/fêmea) que as provenientes de Itararé (271,70
ovos/fêmea) (Tabela 20). Apesar dessas diferenças, constatou-se fecundidade
elevada em todos os tratamentos, com valores próximos dos obtidos por
Chauhan & Verma (1991) (208 ovos/fêmea) para insetos criados em tubérculos
de batata.

Tabela 20. Médias (± EP) da fecundidade de Phthorimaea operculella proveniente
de lagartas alimentadas em tubérculos de diferentes genótipos de
batata. Temp.: 25 ± 2°C; UR: 60 ± 10% e fotofase: 12 h.
Nº de ovos/fêmea 1

Genótipos

Médias

Tubérculos sem furos

Tubérculos com furos

Itararé

287,20 ± 25,36

256,20 ± 22,08

271,70 a

Aracy

270,93 ± 23,97

252,40 ± 21,44

261,67 ab

237,27 ± 22,88

224,40 ± 24,72

230,83 ab

206,60 ± 26,50

222,20 ± 27,41

214,40 b

N 140-201
Apuã

NYL 235-4

195,80 ± 24,58

Médias
1

250,50A

230,20A

Médias, nas colunas e linhas, não diferem entre si pelo teste t (P s 0,05).
De modo geral, verificou-se que a viabilidade e a duração da fase

larval foram os parâmetros mais afetados pelos diversos tratamentos. Este
resultado é importante, considerando-se que é nesta fase que o inseto causa
danos à cultura.
Com base nos resultados obtidos nos dois experimentos,
constatou-se que o híbrido NYL 235-4 foi, dentre os genótipos avaliados, o que
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apresentou efeito mais pronunciado sobre o desenvolvimento da traça,
provocando redução na viabilidade e alongamento da fase larval. Estes
resultados evidenciam que os tubérculos deste material apresentam algum
fator, provavelmente químico, que afeta adversamente o desenvolvimento do
inseto e que a antibiose parece ser o mecanismo de resistência envolvido.
No que se refere ao híbrido N 140-201 (que tem a mesma origem
genética de NYL 235-4), houve efeito diferenciado comparando-se os dois
experimentos. Assim, enquanto no primeiro experimento este genótipo
provocou alongamento da fase larval e redução na viabilidade quando
comparado às cultivares Apuã e Itararé, no segundo experimento, em que a
população da traça era mais vigorosa, o efeito se restringiu ao alongamento da
fase larval.
Dentre os materiais comerciais, a cultivar Itararé parece ter
favorecido o desenvolvimento do inseto em relação aos demais genótipos,
proporcionando período larval mais curto (em torno de 17 dias) tanto nos
tubérculos íntegros como nos furados. Além disso, os insetos criados nesta
cultivar, apresentaram tendência de maior longevidade de adultos machos e
maior fecundidade.
De acordo com os resultados do segundo experimento, ficou
evidente que a periderme íntegra dos tubérculos constitui-se numa barreira à
penetração de larvas neonatas de P. opercu/ella, afetando de forma
pronunciada a viabilidade larval, o que confirma os resultados encontrados por
Fenemore (1980b) e Gurr & Symington (1998). Verificou-se ainda que a
existência de um fator de resistência nos tubérculos, associado à integridade da
periderme, provoca efeito drástico na sobrevivência das lagartas, conforme foi
observado nos tubérculos íntegros do genótipo NYL 235-4, nos quais a
viabilidade larval foi nula.
Em tubérculos sem furos, também foi verificado alongamento do
período larval para os insetos provenientes dos genótipos Apuã, Aracy e N 140-
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201, o que vem ratificar o efeito adverso da integridade da periderme sobre o
desenvolvimento da traça.

4.2.2 Preferência para oviposição de P. opercu/ella em tubérculos de
cinco genótipos de batata
Não houve diferença significativa no número de ovos depositados
por · P. opercu/ella nos tubérculos dos diferentes genótipos testados, com
valores variando de 17,0 a 23,0 ovos/tubérculo (Figura 5).
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Figura 5. Oviposição de Phthorimaea opercu/ella em tubérculos de diferentes
genótipos de batata, em teste com chance de escolha. Temp.: 25 ±
2ºC; UR: 60 ± 10% e fotofase: 12 h.

Embora,

neste

experimento

não

tenha sido

registrada

a

porcentagem de ovos colocados nas diferentes áreas do tubérculo, observou-
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se, em todos os genótipos, maior concentração deles na região dos "olhos", o
que também foi observado por Kabir (1994). As características desta região
diferem de acordo com os genótipos, verificando-se em 'Apuã' e 'Itararé' "olhos"
menos profundos que nos híbridos N 140-201 e NYL 235-4. Estas diferenças,
no entanto, não afetaram o comportamento de oviposição do inseto.
Fenemore (1980b), no entanto, verificou diferenças na preferência
para oviposição da traça entre tubérculos de diferentes cultivares, constatando
que a textura da superfície dos tubérculos foi um fator importante na
determinação da preferência. Como na presente pesquisa, não foram
evidenciadas diferenças na oviposição do inseto, acredita-se que os tubérculos
dos diferentes genótipos, aparentemente, não diferem em relação à textura da
superfície.

4.3 Considerações finais

Embora em outros trabalhos tenha sido constatada resistência a
várias pragas em híbridos de S. tuberosum x S. berthaultii, devido à presença
de tricomas glandulares nas folhas (Plaisted et ai., 1992; Wright et ai., 1985),
nesta pesquisa, verificou-se a suscetibilidade das folhas dos híbridos NYL 2354 e N 140-201, portadores de tricomas glandulares tipo A, a P. operculella, uma
vez que o desenvolvimento e a oviposição do inseto nestes materiais, foram
similares aos observados nas cultivares comerciais Aracy, Apuã e Itararé (itens
4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3).
Nos testes com folhas, os genótipos PI 473331 e PI 473334 da
espécie selvagem S. berthaultii, cuja resistência a outras pragas já foi
comprovada (Dimock & Tingey, 1987; França et ai., 1994; França & Tingey,
1994a), afetaram de forma pouco pronunciada o desenvolvimento de P.

opercule/la, sendo constatado pequeno aumento do período larval na PI 473331

62
e discreta diminuição no peso de pupas na PI 473334 (item 4.1.2). Foram
verificados, entretanto, valores altos de viabilidade larval (acima de 80%)
nessas duas introduções, evidenciando que nem mesmo a presença dos dois
tipos de tricomas (A e B) nas folhas, afetou a sobrevivência larval. Conforme já
comentado anteriormente, isto provavelmente se deve ao hábito minador das
lagartas, as quais mantendo-se entre as epidermes foliares, ficam protegidas
dos exsudatos dos tricomas.
Musmeci et ai. (1997) também não constataram efeito negativo
dos tipos de tricomas (A e B) sobre o estabelecimento de lagartas recém
eclodidas de P. operculella em folhas de duas introduções de S. berthaultii e do
híbrido K 507.46; além disso, verificaram valores relativamente altos de
viabilidade, ao final da fase, para insetos criados nas introduções de S.

berthaultii. Resultados similares foram obtidos por Westedt et ai. (1998) que
observaram elevada sobrevivência larval (96%), após 48 h da infestação em
folhas do genótipo NYL 235-4.
Entretanto, Musmeci et ai. (1997) verificaram que clones de S.

berthaultii e híbridos de S. tuberosum x S. berthaultii, caracterizados por alta
densidade de tricomas tipo A e com alta atividade da enzima polifenoloxidase
no exsudato, reduziram o peso pupal e a fecundidade da traça.
Pode-se considerar também a possibilidade de ocorrência de
alterações nos tricomas devido ao ambiente em que as plantas foram
cultivadas, principalmente em relação às introduções de S. berthauliti. França &
Tingey (1994b) verificaram que plantas desta espécie, cultivadas em condições
de baixa luminosidade, sofreram redução na densidade dos tricomas, no
volume das

glândulas

e na atividade da oxidação fenólica.

Assim,

considerando-se que na presente pesquisa, os experimentos com folhas foram
realizados com plantas cultivadas em casa de vegetação, onde a luminosidade
foi relativamente baixa, pode-se admitir que este fato tenha contribuído para
diminuir o efeito dos tricomas no desenvolvimento de P. operculella.
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Por outro lado, na avaliação da preferência para oviposição em
folhas, verificou-se que os genótipos de S. berthaultii foram menos preferidos,
em relação aos demais, recebendo número bastante inferior de posturas, nos
testes com e sem chance de escolha (itens 4.1.3.1 e 4.1.3.2).
Musmeci et ai. (1997) também verificaram, em testes de
preferência para oviposição, que introduções de S. berthaultii e híbridos tbr x brt
com alta densidade de tricomas tipo B funcionais (com glândulas de exsudato)
mostraram efeito repelente na oviposição da traça, concluindo que os efeitos
negativos sobre a oviposição estão relacionados à alta densidade deste tipo de
tricomas.
No entanto, os resultados da presente pesquisa indicam que o
efeito repelente à oviposição não foi devido somente aos tricomas tipo 8, uma
vez que a introdução PI 473334, que possui apenas o tipo A, também
apresentou forte não-preferência para oviposição.
Considerando-se o fato de que os híbridos NYL 235-4 e N 140201 receberam elevado número de posturas, apesar de possuírem tricomas tipo
A, supõe-se que os tricomas de PI 473334 podem apresentar características
químicas diferentes daquelas encontradas nos referidos híbridos, apresentando
assim maior atividade defensiva. Além disso, os folíolos das introduções de S.

berthaultii apresentam menor tamanho e espessura quando comparados aos
demais genótipos, outro fator que pode estar implicado na não-preferência para
oviposição verificada nas duas introduções.
Apesar de não ter sido verificada resistência nas folhas dos
híbridos NYL 235-4 e N 140-201, constatou-se que os tubérculos de NYL 235-4
apresentam um fator de resistência à traça, uma vez que houve redução na
viabilidade larval e alongamento desta fase quando os insetos foram criados
nos tubérculos deste genótipo. Verificou-se ainda alto nível de resistência nos
tubérculos íntegros (sem furos) deste material, nos quais houve mortalidade
total das larvas inoculadas.
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O genótipo N 140-201 afetou o desenvolvimento de P. operculella,
de forma menos acentuada que NYL 235-4, através do alongamento do período
larval, verificado principalmente nos tubérculos íntegros.
Comprovou-se também que a periderme íntegra dos tubérculos
atuou como uma barreira mecânica contra a entrada das lagartas recém
eclodidas, além de ter afetado o desenvolvimento daquelas que conseguiram
entrar nos tubérculos, já que houve redução na viabilidade larval e alongamento
desta fase nos tubérculos íntegros, em comparação aos furados, na maioria dos
genótipos.
Em relação à preferência para oviposição em tubérculos, verificou
se, que todos os genótipos foram igualmente preferidos, apesar de
apresentarem diferenças nas características dos "olhos", local preferido para a
deposição dos ovos.
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5 CONCLUSÕES

•

Folhas de tomate são menos favoráveis que folhas de batata ao
desenvolvimento de Phthorimaea operculella (Zeller, 1873);

• As folhas dos genótipos NYL 235-4 e N 140-201, portadoras de tricomas
glandulares tipo A, são suscetíveis a P. operculella;
•

Os tricomas glandulares tipos A e B presentes nas folhas dos genótipos PI
473331 e PI 473334 não afetam a sobrevivência larval de P. operculella;

• As folhas dos genótipos PI 473331 e PI 473334 apresentam resistência do
tipo não-preferência para oviposição a P. operculella;
• A duração da fase larval de P. operculella é mais curta em folhas do que em
tubérculos de batata;
•

Os tubérculos do genótipo NYL 235-4 apresentam resistência do tipo
antibiose a P. operculella;

•

Os tubérculos do genótipo N 140-201 provocam alongamento do período
larval do inseto;

•

Dentre

as cultivares avaliadas,

'Itararé'

é

a

mais

adequada

ao

desenvolvimento do inseto, quando são utilizados tubérculos; com a
utilização de folhas, entretanto, as cultivares são igualmente adequadas.
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• A periderme dos tubérculos atua como uma barreira física contra a
penetração de larvas recém-eclodidas de P. operculella, sendo importante a
manutenção da integridade da mesma durante o armazenamento;
•

Os tubérculos dos genótipos avaliados são igualmente preferidos para
oviposição.
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