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EFEITO DE CULTIVARES DE REPOLHO Brassica oleracea VAR. capitata (L.)
NA BIOLOGIA DA TRAÇA-DAS-CRUCÍFERAS, Plutellaxylostella (L., 1758)
E DO PARASITÓIDE Trichogramma pretiosum RILEY, 1879

Autor: REGINALDO BARROS
Orientador: Prof. JOSÉ DJAIR VENDRAMIM

RESUMO
Avaliou-se o efeito de 21 cultivares de repolho, Brassica oleracea var.

capitala, na biologia da traça-das-crucíferas, Plutella xylostella (L., 1758) e no
desenvolvimento do parasitóide Trichogramma pretiosum Riley, 1879. A cultivar Couve
de Verão (B. oleracea var. acephala) foi incluída como padrão. Larvas de P. xylostella,
provenientes de insetos mantidos em couve, foram criadas, por cinco gerações
sucessivas, em cada uma das 21 cultivares de repolho. Numa segunda etapa, larvas de P.

xylostella, criadas por três gerações sucessivas nas cultivares de repolho, foram
alimentadas, na quarta e quinta gerações, em couve e repolho, alternadamente. Foram
avaliados, nessas duas etapas, a duração e viabilidade das fases larval e pupal, peso de
pupas, fecundidade e o Potencial Reprodutivo Corrigido (PRC). Avaliou-se ainda o
desenvolvimento de T pretiosum em ovos de P. xylostella provenientes de insetos
alimentados nas diferentes cultivares de repolho. Com base nos resultados obtidos,
verificou-se que as cultivares influenciaram a biologia do inseto, sendo o efeito negativo
intensificado com a manutenção do inseto numa mesma cultivar por cinco gerações
sucessivas; o PRC é o parâmetro que expressa com maior precisão a influência das
cultivares na biologia da praga; a utilização de couve, como hospedeiro de P. xylostella,
antecedendo ou sucedendo o repolho, melhora a performance do inseto; as cultivares de
repolho, utilizadas para alimentação de P. xylostella, afetam o desenvolvimento de T

pretiosum.

XV

INFLUENCE OF CABBAGE CULTIVARS Brassica oleracea VAR. capiiata (L.) ON
THE BIOLOGY OF DIAMONDBACK MOTH ,Plutellaxylostella (L., 1758)
AND THE PARASITOID Trichogramma pretiosum RILEY, 1879

Author: REGINALDO BARROS
Adviser: Prof. JOSÉ DJAIR VENDRAWM

SUMMARY

This research deals with the effect of cultivars of cabbage Brassica oleracea var.

capitala, on the biology of diamondback moth, Plutella xylostella (L., 1758) and on the
development ofthe parasitoid Trichogramma pretiosum Riley, 1879. The cultivar Couve
de Verão (Brassica oleracea var. acephala) was included as control. Larvae from insects
reared on leaves ofkale were maintained on each of21 cultivars of cabbage, during five
successive generations. ln the second experiment, larvae of P. xylostella, reared during
three generations on the cabbage cultivars were fed, in the fourth and fifth generations,
on kale and cabbage, altematively. ln these triais the duration and viability of larval and
pupal stage, pupal weight, fecundity and Adjusted Reproductive Potencial (ARP) were
evaluated. The development of T. pretiosum on eggs of P. xylostella reared on the
cabbage cultivars was also studied. It was concluded that the cultivars affect the biology
ofthe insect, occurring strong negative effect when the insect is maintained on the sarne
cultivar during successive generations; the Adjusted Reproductive Potencial is the best
parameter to determine the influence of cultivars on the biology of this pest; the use of
kale for rearing

P. xylostella, before or after the use of cabbage, improves the

performance ofthe insect; the cabbage cultivars utilized as hosts of P. xylostella affected
the development of T. pretiosum.

1 INTRODUÇÃO

A traça-das-crucíferas, Plutella xylostella (L., 1758) é a praga mais
importante do repolho, Brassica oleracea var. capitata (L.) no mundo (Adams et al.,
1990; Bondarenko, 1982; Ibrahim & Low, 1993; Yang et al., 1994) e também no Brasil
(Barbosa & França, 1981; Borba et al., 1982).
As perdas decorrentes de sua ação caracterizam-se pelo elevado percentual
de cabeças com danos (Barbosa et al., 1980; Barros et al., 1993; Castelo Branco &
Guimarães, 1990), fato que inviabiliza o cultivo do repolho, exceto se adotadas medidas
eficientes de controle.
A utilização de cultivares resistentes, como medida auxiliar no controle de

P. xylostella, tem sido recomendada, em outros países, por Dickson & Eckenrode (1980);
Eigenbrode & Shelton (1990a); Lin et al. (1983); Pimentel (1961); Radcliffe & Chapman
(1966); Stoner (1990) e, segundo Dickson et al. (1990), apenas com a adoção desta
prática tem-se evitado aplicações de inseticidas, pelo menos durante os 30 dias que
antecedem à colheita.
França et al. (1985); Loges et al. (1993); Melo et al. (1994) apresentaram
os raros exemplos de pesquisas sobre a resistência de cultivares de repolho a P. xylostella
no Brasil mas, à semelhança da maioria dos trabalhos, não fazem menção sobre a
influência dessa resistência no terceiro nível trófico pois, segundo Price (1986), tem
muita importância visto que a ação de inimigos naturais depende diretamente, entre
outros fatores, das características tisicas, morfológicas e químicas das plantas, ou
indiretamente das substâncias liberadas pelas plantas e adquiridas por seus hospedeiros
durante a alimentação.
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Apesar da importância que representa, a interação planta, inseto e
parasitóide, ainda é pouco estudada e, raramente é contemplada em programas de
meihoramento ou em pesquisas avaliando a resistência de plantas a insetos.
Hare (1992) mencionou que estudos envolvendo plantas resistentes e
inimigos naturais mostraram a ocorrência de interações antagônicas, sinérgicas, aditivas e
casos que variaram de acordo com o grau de resistência das cultivares.
Loges (1996), em levantamentos populacionais de campo, constatou que o
parasitismo de P. xylostella por Oomyzus sokolowskii foi variável em seis cultivares de
repolho, acrescentando que isto foi crescente apenas em quatro destas, durante o
desenvolvimento da cultura e verificou também que a viabilidade do parasitóide situou
se entre 51 e 76%, em função das cultivares utilizadas pela praga.
O vasto número de trabalhos mencionando o controle biológico de P.
xylostella nas diferentes regiões produtoras de repolho (Cordero & Cave, 1992;
Ferronatto, 1984; Harcourt, 1960; Loges, 1996; Pimentel, 1961; Talekar & Yang, 1991)
mostra que o complexo de parasitóides é importante para a manutenção do nível
populacional da praga, sendo este variável de acordo com fatores abióticos e bióticos,
como por exemplo, a cultivar utilizada.
Várias espécies de Trichogramma têm sido mencionadas como inimigos
naturais de P. xylostella em diversos países (Alam, 1990; Bondarenko, 1982; Hirashima
et al., 1989; Bennett & Yassen, 1972; Verkerk & Wright, 1996; Wakisaka et al., 1990;
Yassen, 1978).
O potencial de Trichogramma no controle de P. xylostella pode ser
demonstrado através de resultados obtidos em diversos locais onde foram utilizados com
este propósito (Bondarenko, 1982; Wakisaka et al., 1990), sendo ressaltado por Parra
(1997), que o mesmo apresenta a vantagem de ser criado em hospedeiros alternativos,
com um custo de produção menor que em hospedeiros naturais. Além disso, não permite
a eclosão da larva, fato que para a cultura do repolho torna-se muito importante, face às
exigências do mercado consumidor, que restringe a aquisição de cabeças com danos
ocasionados pela traça.
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Insucessos no controle de pragas agrícolas com o uso desse parasitóide
podem ocorrer dependendo, entre outros fatores,

da

escolha da espécie e mais

precisamente da linhagem adequada (Hassan, 1997). A preferência e a adequação do
hospedeiro podem ser perfeitamente testadas com sucesso em laboratório (Miura et
al.,1994; Wuhrer & Hassan, 1993).
O Brasil, segundo Zucchi & Monteiro (1997), é o único país na América
do Sul, que tem assinalado o parasitismo de P. xylostella, em repolho por Trichogramma,
e apenas para T. pretiosum.
A despeito

da

resistência de plantas a insetos apresentar inúmeras

vantagens, a utilização de cultivares altamente resistentes, com intensiva pressão de
seleção, pode favorecer o aparecimento de biótipos (Cox & Hatchett, 1986, Gallun &
Khush, 1980; Gould et al., 1991), fato que, na opinião de Sherpard & Dahlman (1988),
poderia ser perfeitamente atenuado com o uso de cultivares apresentando resistência
moderada aliado a participação efetiva de inimigos naturais.
Isto torna evidente que, apesar da resistência de plantas juntamente com o
controle biológico, serem princípios básicos necessários para manutenção natural do
equilíbrio populacional da praga e dos seus inimigos naturais em agroecossistemas, é
necessário que pesquisas avaliando a resistência de plantas a pragas, também
contemplem a influência desta medida na população de inimigos naturais.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de cultivares de repolho
na biologia da traça-das-crucíferas P. xylostella e no desenvolvimento do parasitóide T.

pretiosum em laboratório.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 ASPECTOS

BIOLÓGICOS

DA

TRAÇA-DAS-CRUCÍFERAS,

Plutella

xylostella (L. 1758)
A traça-das-crucíferas é uma praga cosmopolita, ocorrendo, segundo
Salinas (1977), desde a Zona Ártica ao Norte até a latitude 50° ao Sul. Harcourt (1957);
Harcourt et al. (1955); Hardy (1938); Marsh (1917); Simmonds & Rao (1960) relataram
sua presença em várias regiões onde se cultiva o repolho.
No Brasil, Silva et al. (1968) registraram a sua ocorrência, além de
repolho, em aipo (Apium graveolens), brócolis (Brassica oleracea var. italica), cenoura
(Daucus carota) e Santos (1995) a citou em canola (Brassica napus var. oleifera).
Os ovos são postos isoladamente ou em grupo, geralmente na face ventral
das folhas, próximo às nervuras; o período de incubação varia de dois a três dias à
temperatura de 22 a 30ºC (Ooi & Kelderman, 1979; Sarnthoy et al., 1989). Neves et al.
(1993) registraram período de incubação de 3,57 dias, com viabilidade de 90,7%, a 25ºC
eUR de 85%.
De acordo com Harcourt (1963); Ooi & Kelderman (1979); Rosario &
Cruz (1986), a larva passa por quatro ínstares. Robertson 1 , citado por Salinas (1977),
descreveu estes ínstares larvais correlacionando-os com caracteres morfológicos, quais
sejam: primeiro ínstar, cápsula cefálica medindo 0,163 mm de largura, com coloração
marron escura e corpo quase sem pigmentação; segundo ínstar apresentando cápsula
cefálica com 0,264 mm de largura e corpo mostrando poucos traços de pigmentação;
1

ROBERTSON, D.B. Diamond-back moth investigations in New Zealand. New Zealand Journal
Science & Tecbnology. 20 A, 330-364, 1939.
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terceiro ínstar, largura da cabeça de 0,378 mm com coloração variável e corpo com
coloração verde clara e no quarto ínstar a cápsula cefálica mede 0,628 mm de largura,
quase incolor e o corpo com coloração verde intensa com pigmentos vermelhos e pretos.
As larvas, ao eclodirem, penetram nas folhas construindo pequenas
galerias, mantendo este hábito até o segundo ínstar (Salinas, 1984).
O período larval variou de cinco a oito dias entre 22 e 30ºC (Miner, 1947;
Ooi & Kelderman, 1979; Sarnthoy et al.,1989). Neves et al. (1993) verificaram ser o
período larval de 7,74 dias, com viabilidade de 71,76% a 25ºC e UR de 85%. Salinas
(1992) relatou a ocorrência atípica de canibalismo nesta fase, mas somente sob escassez
de alimento. No último ínstar, as larvas que originarão machos apresentam duas manchas
amareladas na parte posterior do abdome (Ooi & Kelderman, 1979) e segundo Liu &
Tabashnik (1997), somente os machos possuem o 5° segmento abdominal mais claro que
os segmentos adjacentes.
A pré-pupa se llllCia quando o ínseto começa a tecer o casulo,
apresentando redução no comprimento e aumento na largura corporal (Rosario & Cruz,
1986) e tem duração, segundo Harcourt (1957), de um a dois dias.
Apupa é do tipo obtecta, medindo 4,5 a 7,0 mm de comprimento (Ooi &
Kelderman, 1979) e apresenta coloração amarela ou esbranquiçada, com riscos marrons,
envolvida por uma malha branca. Isto normalmente ocorre na parte inferior e próximo à
nervura principal da folha (Harcourt, 1957 e Marsh, 1917).
O período pupal, de acordo com Miner (1947); Ooi & Kelderman (1979);
Sarnthoy et al. (1989) é de 3,7 a 4,ldias, com a temperatura variando de 22 a 30ºC.
Neves et al. ( 1993) obtiveram 4,63 dias com viabilidade de 82,98% a 25ºC e UR de 85%.
O adulto apresenta 1O mm de envergadura sendo as fêmeas mais claras
que os machos (March, 1917; Harcourt, 1963) com a margem posterior das asas
anteriores esbranquiçadas quando unidas na área dorsal. Rosario & Cruz (1986)
mencionaram que o segmento anal dos machos é dividido longitudinalmente na área
ventral, sendo esta característica ausente nas fêmeas.
A longevidade encontrada por Miner (1947); Ooi & Kelderman (1979);
Sarnthoy et al. (1989) é de 7 a 16 dias com período maior para as fêmeas. Neves et al.
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(1993) mencionaram que a longevidade foi de 11, 17 dias para femeas e 7,68 para
machos; período de pré-oviposição de 12 horas; oviposição de 11 dias; pós-oviposição de
1,5 dias e capacidade média de postura de 243,20 ovos por femea, sendo que 72% foram
ovipositados até o sexto dia; a razão sexual foi 0,5, à temperatura de 25ºC e UR de 85%.
Sarnthoy et al. ( 1989) encontraram, para os estágios imaturos e adultos,
constante térmica de 294,l e 59,6 graus dias e temperatura base de 9,9 e 8,4ºC,
respectivamente. Acrescentam ainda que a taxa líquida reprodutiva foi 135,84 e a taxa
intrínseca de aumento de 0,203 com tempo de geração de 25 dias à temperatura de 23° C,
o que permite ao inseto atingir várias gerações por ano, com sobreposição em todos os
estágios de desenvolvimento.

2.2

ASPECTOS BIOLÓGICOS DO PARASITÓIDE Trichogramma pretiosum
RYLEY, 1879

Atualmente são conhecidas cerca de 160 espécies de Trichogramma em
todo o mundo, com 24 dessas registradas em 42 espécies de hospedeiros no continente
Sul Americano. Além de ser a espécie mais amplamente distribuída, Trichogramma
pretiosum também é a mais polífaga visto estar associada a 63% das espécies de
hospedeiros por todo o continente, dos quais 80% são pragas de plantas cultivadas
(Zucchi & Monteiro, 1997).
O ovo quando depositado no hospedeiro apresenta grande aumento de
volume nas primeiras 24 horas e as larvas, que passam apenas por um ínstar (Volkoff et
al., 1995; Dahlan & Gordh,1996), alimentam-se da massa vitelina do ovo do hospedeiro
que no final deste período torna-se escuro, devido à deposição de granulações fortemente
pigmentadas que são os produtos oriundos de excreção, na forma de uratos, provenientes
de reações histoquímicas (Anunciada, 1983), sendo esta uma característica típica de ovos

7

parasitados por Trichogramma. A seguir, há uma curta fase de pré-pupa e de pupa; os
adultos emergem através de um orificio no córion do ovo em que se desenvolveu
(Pratissoli, 1995). O período de pré-oviposição variou de 3 a 24 horas (Metcalfe &
Breniére, 1969; Pak & Oatman, 1982). Segundo Parra ( 1997) a duração de ovo a adulto
de T pretiosum, à 25ºC, foi de 9,7 dias; a temperatura base foi de 12,8ºC e a constante
térmica igual a 133,1 GD.
Devido ao seu hábito de parasitar e se desenvolver em ovos de insetos,
principalmente de lepidópteros, são organismos importantes para o controle biológico.
Atualmente, a utilização de Trichogramma em programas de controle biológico de
pragas tem aumentado, principalmente, pela possibilidade, segundo Parra (1997), da
criação massal desse parasitóide em hospedeiros alternativos o que reduz
consideravelmente o custo de produção, tomando a sua adoção economicamente
competitiva frente a outras alternativas de controle.
A escolha adequada de espécies e de linhagens de Trichogramma é
extremamente importante para o sucesso de um programa de controle biológico, visto o
seu comportamento de seleção hospedeira ser influenciado por fatores como o
hospedeiro, a planta e o meio.
Taylor & Stern (1971) verificaram que a preferência de Trichogramma
por sete lepidópteros pragas variou de acordo com o tamanho, idade do ovo e a facilidade
de penetração do ovipositor no córion do ovo do hospedeiro.
Sá (1991), avaliando o potencial de T pretiosum para o controle de
Spodoptera frugiperda e Helicoverpa zea concluiu que o tipo de postura afeta o

parasitismo, sendo maior em ovos individualizados de H zea que em ovos de S.
frugiperda, que se apresentam em camadas e com grande quantidade de escamas, mesmo

a despeito de Nordlund et al. (1976); Noldus (1989); Pratissoli (1989) mencionarem que
estas escamas favorecem a localização e influenciam a percentagem de parasitismo,
longevidade, razão sexual e número de descendentes.
Sales Jr. (1992) observou que T. galloi, em testes de livre escolha, preferiu
ovos do hospedeiro natural aos de dois hospedeiros alternativos, contrariando em parte a
citação de polifagia mencionada por Zucchi & Monteiro (1997).
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Portanto, todos estes fatores, em última análise, são influenciados pelas
características da planta na qual seus hospedeiros se alimentaram (Andow & Prokrym,
1990). Desse modo, a seleção de espécies ou linhagens deve envolver a praga, o inimigo
natural e a planta, a partir de pesquisas que reflitam com fidelidade o comportamento, a
compatibilidade com a cultura e a tolerância às adversidades climáticas do local onde se
pretende utilizá-las como agentes de controle biológico.
Segundo Hassan (1997), a preferência e a adaptação de espécies e
linhagens de Trichogramma podem ser testadas com sucesso em laboratório, haja vista
ser constatado por Wuhrer & Hassan (1993) que, apesar de variar a preferência, as 45
linhagens de T. pretiosum aceitaram ovos de P. xylostella, com uma taxa de emergência
variando de 45 a 80%. Já Miura et al. (1994) verificaram para T. chilonis que a aceitação
de ovos de P. xylostella foi de 83%, com 100% de emergência.
Várias espécies de Trichogramma têm sido mencionadas como inimigos
naturais de P. xylostella em diversos países (Alam, 1990; Bondarenko, 1982; Hirashima
et al., 1989; Bennett & Yassen, 1972; Miura & Kobayashi, 1997; Verkerk & Wright,
1996; Yassen, 1978; Wakisaka et al., 1990). O potencial de Trichogramma no controle
de P. xylostella pode ser demonstrado através de resultados obtidos em diversos locais
(Bondarenko, 1982; Wakisaka et al., 1990).
Além disso, por não permitir a eclosão da larva da praga, torna-se muito
importante para a cultura do repolho, frente às exigências do mercado consumidor, que
não aceita cabeças com danos ocasionados pela praga.
Pelo potencial que representa espera-se que o Brasil não seja, segundo
Zucchi & Monteiro (1997), o único país na America do Sul, que tem assinalado o
parasitismo de P. xylostella por Trichogramma, em repolho e sim o primeiro país a
implantar um programa de controle biológico dessa praga com a utilização de T.

pretiosum.
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2.3 RESISTÊNCIA DE REPOLHO A P. xylostella

Vários estudos (Radcliffe & Chapmam, 1965 e 1966; Edelson & Dickson,
1988) reportam-se sobre a resistência de cultivares de repolho a P. xylostella. Os mais
expressivos relatos sobre este fato são oriundos do germoplasma existente na "United
States Northeastem Plant Introduction Station". Basicamente, antixenose e antibiose
foram identificadas em materiais existentes nesta coleção (Talekar & Yang, 1993).
A despeito do conhecimento de que a resistência de plantas a insetos é
mediada por fatores como toxinas, redutores de digestibilidade, tricomas, dureza da
epiderme foliar e cerosidade, técnicas precisas e eficientes são imprescindíveis em
pesquisas visando a resistência de repolho a P. xylostella, face à grande dificuldade em
detectar se nesta interação estão envolvidas causas tisicas, morfológicas e químicas,
isoladas ou conjuntamente. Portanto, o seu conhecimento assume destacada importância
na avaliação e seleção de fontes de resistência à praga.
Rymerson & Bodnaryk (1995), estudando o tipo de proteinase presente no
mesêntero de larvas de P. xylostella, constataram que o homogeneizado intestinal das
mesmas tem atividade máxima com pH 1 O, ressaltando ainda a existência de uma
proteinase semelhante à serina, capaz de inativar os efeitos antagônicos de aleloquímicos
existentes em folhas de brássicas.
Olsson & Jonasson (1994) mencionaram que os mais frequentes
glucosinatos em repolho são sinigrina, glucoiberina e glucobrassicina e que a função
destes compostos na relação inseto-planta é complexa, visto que enquanto sinigrina afeta
negativamente a alimentação de larvas, glucoberina a estimula. Tanto estes glucosinatos
como seus metabólitos estimulam a alimentação e oviposição de vários insetos que se
desenvolvem em brássicas (Nielsen, 1978; Reed et al., 1989), mas nem mesmo
especialistas, como P. xylostella parecem tolerar altas concentrações destas substâncias
(Gupta & Thorsteinson, 1960).
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Etten et ai. (1979) constataram que a quantidade de glucosinatos é maior
no centro da cabeça que nas folhas externas de repolho e que a concentração nas folhas
da cabeça varia de acordo com as cultivares.
Estímulos olfatório, gustatório, tátil e visual, isoladamente ou não, têm
importante papel na localização, oviposição e alimentação de P. xylostella em repolho.
Tal fato foi comprovado por Palaniswamy & Gillott (1986) que relataram a atracão de
machos e remeas por compostos voláteis de brássicas, sendo isto mais evidente nas
femeas, e que a oviposição foi muito estimulada por estes compostos.
Já Pivnick et al. (1990) afirmaram que a presença da planta hospedeira
acelera a maturação sexual e aumenta a viabilidade dos ovos nas remeas acasaladas com
machos que foram previamente confinados com as plantas hospedeiras, acrescentando
ainda que a menor atração dos machos por plantas hospedeiras aumenta a probabilidade
de acasalamento.
A oviposição de P. xylostella é mediada por mecanismos sensoriais como
a mecano e a quimio-recepção, sendo isto fortalecido por Gupta & Thorsteinson (1960)
ao afirmarem que a sua oviposição é estimulada não só por extratos de plantas
hospedeiras, mas especificamente por alil isotiocianato, uma substância típica das
brássicas.
Eigenbrode & Shelton (1990a) verificaram que a idade influenciou a
resistência de plantas de repolho visto que, inicialmente, cultivares resistentes e
suscetíveis a P. xylostella tiveram comportamento análogo, sendo isto motivado pelo fato
das folhas das plântulas de ambas as classes de cultivares serem relativamente duras o
que funcionava como barreira para a alimentação das larvas, recém-eclodidas
acarretando baixa sobrevivência das mesmas logo após o início do plantio.
Posteriormente, com a idade das plantas a resistência se processou exclusivamente
devido a outros mecanismos próprios das cultivares resistentes.
Rudder & Brett (1967) também relataram a consistência das folhas como
causa da resistência da cultivar Vates Kale a P. xylostella. Adiantam ainda que esta
cultivar foi menos atacada devido à densa compactação das células, impedindo portanto a
formação de minas e o desenvolvimento das larvas da traça.
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Harrison & Brubaker (1943) afirmaram que variedades com coloração
vermelha foram menos infestadas por P. xylostella que cultivares verdes. Já Lin et al.
(1983) mencionaram que, apesar dessa praga preferir ovipositar em plantas com
folhagem verde escura e brilhantes, ocorreu pouco dano nestas cultivares devido à alta
mortalidade das larvas no primeiro ínstar.
Lin et al. (1984) também verificaram a preferência da traça para ovipositar
em folhas com coloração verde escura e brilhantes. Acrescentam ainda que a redução
parcial ou total da cera, através de polimento da superficie foliar das cultivares,
aumentou a oviposição, podendo este aumento ser devido a trocas tisicas da cera,
mudança da cor verde claro para verde escuro ou ainda alteração na taxa de liberação de
glucosinatos. Não obstante estes resultados, a viabilidade larval foi muito baixa nestas
folhas.
Uematsu & Sakanoshita (1989) afirmaram que apesar das folhas de
repolho sem cerosidade atraírem as femeas para a oviposição, ao mesmo tempo,
ocasionaram alta mortalidade, postulando que femeas de P. xylostella frequentemente
não ovipositam diretamente no local onde as larvas neonatas irão se alimentar.
A cerosidade em folhas de brássicas, além da função na transpiração e
permeabilidade cuticular, é importante na relação inseto-planta. Isto ficou evidenciado
quando Eigenbrode et al. ( 1990) constataram que dieta artificial contendo frações polares
de cera, provenientes de cultivares com esta característica, provocaram a mortalidade em
larvas neonatas de P. xylostella.
Shelton et al. ( 1988) postularam que a resistência de cultivares com
folhagem brilhante foi devido à baixa sobrevivência de larvas recém-eclodidas face à
grande dispersão das mesmas nas folhas. Já as cultivares com folhas normais, sem brilho
e com cerosidade, esta resistência foi devido aos cristais de cera reduzirem a alimentação
e por consequência o crescimento e sobrevivência larval. Concluíram os autores que a
resistência de cultivares com folhas brilhantes foi por antixenose, enquanto aquelas com
folhas normais foi por antixenose ou por antibiose.
Eigenbrode et al. (1991a) mencionaram que a baixa sobrevivência larval
em genótipos com folhas brilhantes esta associada à baixa quantidade e densidade da
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cera cristalina nas folhas, ressaltando para o fato de que esta característica não seja o
único mecanismo de resistência, em virtude dessa cera ser constituída de diversos
compostos, incluindo triterpenos como a- e {3-amirina, os quais podem variar de acordo
com os genótipos
Eigenbrode & Shelton (1990b) citaram que a remoção da camada de cera
da epicutícula com solventes orgânicos ou mecanicamente eliminou a diferença de
dispersão entre as cultivares brilhantes e não brilhantes, propondo ser antixenose o tipo
de resistência envolvido em cultivares com folhas brilhantes.
Eigenbrode & Shelton ( 1992) afirmaram que a redução artificial da
cerosidade em cultivares com folhas normais. através da aplicação do herbicida EPCT,
torna-as semelhantes àquelas com folhas brilhantes, acarretando baixa sobrevivência
larval. Tal fato sugere que a aplicação de determinados herbicidas pode ser utilizada
como forma complementar no controle de P. xylostella. Flore & Bukovac (1974)
constataram que a cera nas folhas de repolho não pode ser regenerada. Apesar disso,
segundo Flore & Bukovac (1976 e 1978), a sua remoção artificial não afetou a
composição cuticular da folha.
Eigenbrode et al. (1991b) afirmaram que a mais promissora fonte de
resistência em repolho a P. xylostella é a PI 234599, que se caracteriza por possuir
folhagem com aparência brilhante face à ausência da camada de cera com coloração
esbranquiçada. Em virtude de maior dispersão, a sobrevivência das larvas é reduzida. A
remoção de cera em folhas, com solventes ou mecanicamente, elimina esta discriminação
pelas larvas entre estas e aquelas com cerosidade normal. O conhecimento dos
mecanismos de resistência destas linhagens brilhantes poderia tomar mais rápida a
seleção de materiais e fácil a incorporação de múltiplas características de genes visando
resistência a P. xylostella. Acrescentaram ainda que nem todas as cultivares com folhas
brilhantes ocasionam mortalidade em larvas neonatas de P. xylostella à semelhança
daquelas descendentes da PI 234599.
Dickson et al. (1990) encontrou em Honduras três graus de resistência
entre as cultivares testadas, quais sejam: altamente suscetível para as cultivares
comercias, consideradas padrão; moderadamente resistente para aquelas com cerosidade
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normal nas folhas, e altamente resistente para as linhagens com folhas brilhantes, sendo
que algumas destas produziram cabeças comercialmente aceitáveis sem a utilização de
inseticidas.
Dickson et al. (1992) mencionaram que os níveis mais altos de resistência
são associados à cultivares com folhas brilhantes e são observados quando as plantas
estão em fase de maturação no campo, já que a resistência em plantas jovens é reduzida.
Acrescentam ainda que, nas Filipinas, as cultivares com folhas brilhantes, consideradas
resistentes, apresentaram danos, até os 45 dias, semelhantes às suscetíveis; entretanto,
aos 90 dias após o plantio, esses danos quase não foram observados nessas cultivares, ao
contrário das suscetíveis que foram totalmente destruídas e que nessa fase o controle
químico é necessário, mas pode ser muito reduzido próxima à colheita.
No Brasil, França et al. (1985) constataram a resistência dos genótipos de
repolho HE 118 e HE 325, Matsukase, Shutoku e Ruby e a suscetibilidade de Banchu
risow, Sekiko e Naniwa a P. xylostella Segundo Melo et al. (1994), os hfüridos Meitoku,
Kongoh, Master e Irodori e foram menos danificados e apresentaram os maiores
percentuais de cabeças comercializáveis, em relação à Matsukase, Midori e Kenzan.
Loges et al. (1993) observaram menor consumo de larvas de P. xylostella nas cultivares
Matsukase e Roxo da Horta e o maior em 'Sessenta Dias'.
Verkerk & Wright (1994) afirmaram que a quantificação dos aspectos
bionômicos chaves na interação inseto-planta é a linha básica para a avaliação de
possíveis caminhos da resistência extrínseca, onde as plantas podem se beneficiar com a
ação de inimigos naturais.
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2.4. INTERAÇÃO PLANTA RESISTENTE E PARASITÓIDE

A despeito de Price (1986) e Price et al. (1980) terem postulado que a
maioria das interações envolvendo plantas vivas contém pelo menos três níveis tróficos a
relação planta, inseto e parasitóide ainda é pouco estudada e raramente é contemplada em
programas de melhoramento ou em pesquisas avaliando a resistência de plantas a insetos.
Apesar da meta dos programas de melhoramento de plantas visando
resistência a insetos ser a redução da praga a níveis populacionais que possibilite a
produção de alimentos com um custo ecológico desejável e economicamente aceitável,
adverte-se para o fato de que a busca ou a identificação de cultivares altamente
resistentes, além de ser dificil, nem sempre é o mais desejável por ocasionar um rápido
declínio na população da praga e, por conseqüência, na de seus inimigos naturais, face à
estreita relação de dependência entre ambos, sendo isto agravado pelo fato de que,
segundo Sherpard & Dahlman (1988), é provável que a utilização de cultivares altamente
resistentes sob intensa pressão de seleção favoreça o surgimento de biótipos.
Portanto, o uso de cultivares moderadamente resistentes associadas à
participação de inimigos naturais poderão proporcionar sistemas produtivos com danos
economicamente aceitáveis. Poucos estudos mostram a resistência de plantas
complementando a ação de inimigos naturais, visto que, na maioria dos casos, a interação
de pragas com inimigos naturais, que colonizam plantas resistentes não são conhecidas.
A ação de parasitóides pode ser afetada diretamente por características
físicas, morfológicas (Farrar & Kennedy, 1993; Farrar et al., 1994; Pimentel, 1961;
Rabb & Braley, 1968) e químicas das plantas (Farrar & Kennedy, 1991; Lewis et al.,
1972; Treacy et al., 1986), ou indiretamente por substâncias químicas obtidas durante a
alimentação de seus hospedeiros (Gunasema et ai., 1990; Riggin et al., 1994). O fato de
ser muito difícil separar e estudar estas interações no campo, justifica a condução de
muitas pesquisas em laboratório ou casa de vegetação.
Hare (1992) encontrou que estudos envolvendo cultivares resistentes, de
diferentes espécies vegetais, e inimigos naturais mostraram a ocorrência de interações
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antagônicas, sinérgicas e aditivas em 37 ,5; 12,5 e 31,5% dos casos, respectivamente,
sendo que no restante dos casos as interações variaram de acordo com o grau de
resistência das cultivares. Mencionou também que, em soja, 75% destas interações foram
claramente antagônicas.
Orr & Boethel (1986) citaram que a fecundidade de Telenomus podisi foi
reduzida quando o desenvolvimento pré-imaginai ocorreu em ovos de Podisus

maculiventris criados em larvas de Pseudoplusia includens alimentadas com genótipos
de soja resistentes, sendo isto também constatado por Orr et al. (1985) com o parasitóide

T. chloropus criados em ovos de Nezara viridula.
Não obstante o vasto número de trabalhos retratando o controle biológico
de P. xylostella nas diferentes regiões produtoras, demonstrando que o complexo de
parasitóides é necessário para a manutenção do nível populacional da praga, poucos
fazem referência sobre sua interação com o cultivo de espécies ou variedades de
crucíferas (Cordero & Cave, 1992; Ferronatto, 1984; Harcourt, 1960; Pimentel, 1961;
Talekar & Yang, 1991)
Idris & Grafius ( 1995) verificaram que as características das flores de
espécies de brássicas tiveram efeito na longevidade e na fecundidade de femeas de

Diadegma insulare. Já Read et al. (1970) verificaram que femeas de Diaeretiella rapae,
parasitóide do pulgão Myzus persicae, localizam seus hospedeiros inicialmente em
resposta a um glicosídeo que emana da crucífera hospedeira do pulgão, seguido então do
estímulo visual.
Bach & Tabashnik (1990) observaram que monocultivos de repolho foram
muito infestados por P. xylostella e pouco parasitados por Cotesia plutellae, quando
comparados aos consorciados com tomate. Acrescentaram os autores que isto ocorreu
não em função de barreira tisica mas devido a aspectos de natureza química, sendo isto
específico de cada planta, visto Talekar & Yang (1993) não terem verificado diferenças
no parasitismo de P. xylostella por C. plutellae, quando o repolho foi cultivado isolado
ou junto com diversas ervas.
A influência da qualidade nutricional de plantas no parasitismo de
herbívoros, mencionada por Kaneshiro & Johnson ( 1996), já tinha sido comprovada por
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Fox et al. (1990) ao verificarem alta proporção de femeas de D. insulare emergidas de
larvas de P. xylostella alimentadas em crucíferas com elevado teor de nitrogênio.
Loges (1996) constatou que a viabilidade do parasitóide Oomyzus

sokolowski em pupas de P. xylostella coletadas do campo variou de 78 a 90%, para as
cultivares Naniwa e Kyoz.an, respectivamente, acrescentando que, após a dissecação
dessas pupas, 47% dos parasitóides encontravam-se mortos na fase larval, 26,6% na fase
pupa� 12,54% na fase adulta, e 14% apresentavam simultaneamente as três fases de
desenvolvimento do parasitóide.
Isto torna evidente que, apesar da resistência de plantas juntamente com o
controle biológico, serem os princípios básicos necessários para manutenção natural do
equilíbrio populacional da praga e dos seus inimigos naturais em agroecossistemas, é
necessário o pleno conhecimento desta interação, visto ser afirmado por VanEmden
(1991) que os inimigos naturais são comumente mais afetados por baixas concentrações
de toxinas que suas presas, provavelmente devido à ausência de um sistema enzimático
específico capaz de metabolizar os aleloquímicos das plantas.
Portanto, a advertência de que o emprego de variedades com alto nível de
substâncias tóxicas não deveria ocorrer em programas de manejo integrado de pragas,
face às possíveis e comumente imperceptíveis incompatibilidades entre plantas
resistentes e controle biológico, é perfeitamente aceitável.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi desenvolvida no laboratório de Resistência de Plantas a
Insetos do Departamento de Entomologia da Escola Superior de Agricultura "Luiz de
Queiroz" (ESALQ), Piracicaba, Universidade de São Paulo (USP), com o objetivo de se
avaliar o efeito de cultivares de repolho Brassica oleracea var. capitala (L.) na biologia
da traça-das-crucíferas, Plutella xylostella (L., 1758) e no desenvolvimento do
parasitóide Trichogramma pretiosum Riley, 1879.

3.1 PLANTIO DAS CULTIVARES

As cultivares comerciais de repolho e a de couve de verão (Brassica

oleracea var. acephala), incluída como padrão, (Tabela 1) foram semeadas em bandejas
®

de isopor com 128 células preenchidas com substrato Plantam , em casa de vegetação.
Decorridos 30 dias, foram transplantadas para local definitivo em área do Departamento
de Entomologia. Irrigações por aspersão foram realizadas quando necessárias. Durante o
experimento utilizaram-se folhas das cultivares desde os 25 até aos 11O dias após o
transplante, ultrapassando inclusive a fase de colheita. Por questões práticas adotou-se a
terminologia "cultivar" para todos os materiais utilizados no experimento.
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Tabela 1. Cultivares de repolho e de couve utilizadas na alimentação de Plutella xylostella,
distribuidores e aspecto geral.
CULTIVAR
1- QUATRO ESTAÇÕES

2-FUTUYOYA

3-GRANAT ROXO

DISTRIBUIDOR
FELTRIN

AGROCERES

OHLSENS ENKE

4-XPH

ASGROW

5-MIDORI

TOPSEED

6-RUBYBALL

TOPSEED

7- MASTER AG-325

AGROCERES

ASPECTO GERAL
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Tabela 1. Cultivares de repolho e de couve utilizadas na alimentação de Plutella xylostella,
distribuidores e aspecto geral.
CULTIVAR

DISTRIBUIDOR

8- LOUCO DE VERÃO

ISLA

9- SOSNHIN

TOPSEED

10- SCARLET

TOPSEED

11-NANIWA

TOPSEED

12-ROXO GIGANTE

FELTRIN

13-KENZAN

14- GREEN CUP

AGROFLORA

ASGROW

ASPECTO GERAL
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Tabela 1. Cultivares de repolho e de couve utilizadas na alimentação de Plutella xylostella,
distribuidores e aspecto geral.
CULTIVAR
15-CHATO DE BRUNSWICK

DISTRIBUIDOR
ISLA

16- ROXO PRECOCE

CAL SEED

17- CHATO DE QUINTAL

TOPSEED

18- LISO DE VERÃO

19- CORAÇÃO DE BOI

AGROCERES

ISLA

20- CORAÇÃO DE BOI GIGANTE

FELTRIN

21- SESSENTA DIAS

FELTRIN

22-COUVE

AGROCERES

ASPECTO GERAL

21

3.2 CRIAÇÃO DE P. xylostella

A criação da traça-das-crucíferas foi mantida no laboratório de Resistência
de Plantas a Insetos da ESALQ, em recipientes plásticos, medindo 25 x 15 x 12 cm,
contendo folhas de couve. Diariamente, os adultos eram recolhidos e confinados em
gaiolas plásticas transparentes circulares, medindo 12 cm de diâmetro por 15 cm de
altura com abertura lateral fechada com tela de náilon fina, a fim de serem obtidas
posturas que assegurassem a criação e a multiplicação da praga durante todos os
experimentos (Figura 1 A)
A postura era efetuada em discos de folhas de couve medindo 8 cm de
diâmetro, que eram colocados sobre discos de papel de filtro e estes sobre esponjas com
mesmo tamanho e formato, embebidas com água destilada (Figura lB). Estes discos
foliares eram trocados diariamente e acondicionados em recipientes plásticos, medindo
25 x 15 x 12 cm, onde se deram a eclosão e o desenvolvimento das larvas. As folhas de
couve eram trocadas sempre que necessário, conforme o consumo, e as larvas
eventualmente remanejadas para outros recipientes similares.
As pupas eram coletadas e acondicionadas em placas de Petri até a
emergência dos adultos, os quais eram transferidos para gaiolas semelhantes às descritas
anteriormente e alimentados com solução de mel a 10%, através de esponjas embebidas
com a solução, na parte superior da gaiola. Os experimentos foram iniciados somente
após a 2()3 geração da traça em couve considerada como cultivar padrão.
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3.3 BIOLOGIA DE P. xylostella EM CULTIVARES DE REPOLHO, POR CINCO
GERAÇÕES SUCESSIVAS

Nesse experimento, o laboratório foi mantido à temperatura de 25±3º C,
umidade relativa de 80 ± 13% e fotofase de 14 horas.
Na primeira geração da praga, 12 larvas recém-eclodidas, oriundas de
posturas realiza.das em folhas de couve foram transferidas para placas de Petri contendo
um disco com 8cm de diâmetro, sobreposto a discos de papel filtro de igual tamanho, de
cada urna das cultivares mencionadas anteriormente. Discos de papel filtro com 16cm de
diâmetro foram colocados entre a placa e a sua tampa com a finalidade de evitar
possíveis fugas das larvas e também como local para a pupação (Figura 1C).
Em virtude do hábito minador da praga no primeiro ínstar, iniciou-se a
troca das folhas a partir do quinto dia, continuando-se essa troca diariamente até todos os
insetos atingirem a fase pupal. Para as gerações subsequentes adotou-se procedimento
semelhante, diferindo apenas quanto ao substrato destinado à oviposição dos adultos da
geração anterior que era constituído de discos foliares de cada cultivar utilizada para
alimentação das larvas da geração subsequente. Isto foi constante até a quinta geração.
As pupas foram pesadas com 24 horas e individualizadas em "pocinhos"
de placas de ELISA, as quais foram fechadas com filme plástico transparente PVC
®

(Magipack ) (Figura lD). Em cada "pocinho" foram efetuados pequenos furos que
possibilitavam a troca de ar. Diariamente, após a emergência, os adultos eram sugados
dos "pocinhos" através de um aspirador, ocasião em que era determinado o sexo de cada
inseto, visto as fêmeas serem mais claras que os machos com a margem posterior das
asas anteriores esbranquiçadas quando unidas na área dorsal.
Quinze casais de cada cultivar foram agrupados em três gaiolas, adotando
se procedimento similar ao descrito para a criação da traça. Os discos de folhas foram
substituídos diariamente contando-se o número de ovos provenientes das posturas do dia
anterior e em seguida mantidos em placas de Petri até a eclosão das larvas que eram
utilizadas nas gerações subsequentes.

Figura 1. Técnica de criação de Plutella xylostella. A - Gaiola usada na criação do inseto;
B - disco de folha de couve para a sua oviposição; C - Placa de Petri usada no
confinamento das larvas e D - Placa de ELISA utilizada na manutenção das pupas.

N
w
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Os parâmetros biológicos observados para cada cultivar foram os
seguintes:
•

Fase larval: duração e viabilidade

•

Fase pupal: peso com 24 horas, duração e viabilidade

•

Fase adulta: número de ovos por fêmea e a razão sexual.

O número de ovos por fêmea foi obtido de posturas provenientes do 2° e3º
dias, corrigidos para número total de ovos por femea com base nos resultados de Neves
et al. (1993).
Adotou-se também, como forma de discriminar as diferenças entre as
cultivares, o Índice Potencial Reprodutivo Corrigido (PRC), sugerido por Vendramim &
Parra (1986), obtido pela fórmula: PRC = (rs x A) n, onde:
rs = razão sexual = nº de fêmeas / nº de adultos
A

=

número de adultos aptos à reprodução. Determinado pela avaliação,

em cada cultivar, do número médio de ovos por fêmea, o qual foi corrigido
considerando-se as viabilidades das fases de ovo, larval e pupal;
n = número de gerações apresentadas durante 30 dias. Calculado pelo
quociente entre esse número e a duração, em dias, do somatório da duração de todas as
fases imaturas do inseto.
Para o PRC estabeleceram-se equações de regressão linear onde x
representa o número de gerações do inseto e y os valores do PRC.
O delineamento adotado foi inteiramente casualisado, em esquema
fatorial, com 22 tratamentos constituídos por 21 cultivares de repolho e uma de couve, 5
gerações da praga e 5 repetições. Cada repetição foi composta por 12 larvas recém
eclodidas. Os resultados foram submetidos à análise de variância e apenas as médias das
gerações foram comparadas através do teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.
As cultivares dentro de uma mesma geração foram comparadas com base no erro padrão
da média (EP) (P:S 0,05) pelo teste t, agrupando-as em três graus de resistência:
• Moderadamente resistente: Me < Mct - EP
•

Suscetível: Mct - EP :S Me :S Mct + EP
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• Altamente suscetível: Me > Mct + EP
onde: Me = Média da cultivar
Mct = Média entre todas as cultivares testadas
Esta classificação foi invertida para a duração das fases larval e pupal por
terem significado biológico contrário aos dos demais parâmetros avaliados.
Determinaram-se também correlações simples entre todos os parâmetros
avaliados.

3.4 EFEITO DA ALTERNÂNCIA DE HOSPEDEIROS NA BIOLOGIA DE P.
xylostel/a

Adultos de P. xylostella, criados sucessivamente por três gerações em suas
respectivas cultivares de repolho, foram confinados em gaiolas contendo folhas de couve
e de repolho, por mais duas gerações alternando-se os hospedeiros, o que possibilitou três
combinações, além da quinta geração da praga criada sucessivamente em repolho:
a) Quarta e quinta gerações em couve;
b) quarta em couve e quinta na mesma cultivar de repolho criada até a
terceira geração;
e) quarta na mesma cultivar de repolho criada até a terceira geração e
quinta em couve.
As condições ambientais, a metodologia, os parâmetros biológicos e a
análise dos resultados foram similares aos descritos no ítem 3.3.
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3.5 EFEITO

DAS

CULTIVARES

DE

REPOLHO,

UTILIZADAS

ALIMENTAÇÃO DE P. xylostella, NO DESENVOLVIMENTO DE

NA
T.

pretiosum

Nesse experimento, o laboratório foi mantido à temperatura de 26 ± l ,5ºC,
UR de 80 ± 8% e fotofase de 14 h. Foram avaliadas as mesmas cultivares citadas nos
itens 3.3 e 3.4, com exceção da cultivar Sessenta Dias de repolho que, nessa ocasião, não
se encontrava em estágio fenológico adequado.
Na primeira geração da prag� larvas recém-eclodidas, oriundas de
posturas realizadas em folhas de couve foram transferidas para placas de Petri contendo
um disco com 8 cm de diâmetro, de cada uma das cultivares, sobreposto a discos de
papel filtro de igual tamanho. Discos de papel filtro com 16 cm de diâmetro foram
colocados entre a placa e a sua tampa com a finalidade de evitar possíveis fugas das
larvas e também como local para a pupação.
Para a segunda geração, adotou-se procedimento semelhante, diferindo
apenas quanto ao substrato destinado à oviposição dos adultos da geração anterior que
era constituído de discos foliares de cada cultivar utilizada também para a alimentação
das larvas.
Os adultos de T pretiosum (linhagem L-8) foram provenientes do
laboratório de Criação de Trichogramma do Setor de Biologia de Insetos do
Departamento de Entomologia da ESALQ/USP, criados no hospedeiro alternativo

Anagasta kuehniella (Zeller), segundo técnica desenvolvida por Parra et ai. (1989),
utilizando-se dieta à base de farinha de trigo integral (97%) e levedura de cerveja (3%).
A multiplicação dos parasitóides seguiu as recomendações de criação descritas por Parra
(1997).
Discos de folhas de cada cultivar contendo ovos do dia de P. xylostella, da
segunda geração, foram acondicionados em um único recipiente plástico e submetidos ao
parasitismo de T pretiosum por 12 horas, na proporção de um parasitóide para cada dois
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ovos do hospedeiro. Esta relação foi adotada por assegurar elevado número de ovos
parasitados com baixo percentual de superparasitismo, à luz de resultados preliminares.
Decorridos quatro dias, os ovos com coloração escura (indicação de que
tinham sido parasitados) foram transferidos, com auxílio de um pincel fino, para cada
"pocinho" de placas de ELISA, as quais foram fechadas com filme plástico transparente
®

PVC (Magipack ). Em cada "pocinho", foram efetuados furos que possibilitavam a troca
de ar. Para as vinte cultivares de repolho e para a de couve foram utilizadas 5 repetições
compostas por 50 ovos da praga parasitados por T. pretiosum
Avaliaram-se os parâmetros duração do período ovo-adulto e viabilidade
aparente (relação entre o número de ovos parasitados e o número de adultos emergidos).
Em virtude do elevado número de cultivares, não se utilizou a análise de variância, para
comparar este efeito no desenvolvimento dos parasitóides, optando-se por agrupá-las,
com base no erro padrão da média (EP) (P ::; 0,05), nas seguintes categorias:
•

1- Favorável: Me< Mct - EP

•

2- Neutra: Mct - EP ::S Me _::; Mct + EP

• 3- Desfavorável: Me > Mct + EP
onde: Me: Média da cultivar
Mct: Média entre todas as cultivares testadas
Esta classificação foi utilizada para a duração do ciclo ovo-adulto. A
viabilidade aparente, por ter significado biológico contrário, foi classificada de modo
mverso.
Determinaram-se também as correlações simples entre os parâmetros do
parasitóide e os seguintes parâmetros de P. xylostella: duração e viabilidade das fases
larval e pupal, peso de pupas (24 horas), número de ovos por fêmea (provenientes do 2º e
3 ° dia de postura), razão sexual e Potencial Reprodutivo Corrigido (PRC).
As referidas correlações foram efetuadas apenas para as cultivares que
foram agrupadas na mesma categoria em relação aos dois parâmetros avaliados para o
parasitóide.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 BIOLOGIA DE Plutella xylostella (L. 1758) EM CULTIVARES DE
REPOLHO, POR CINCO GERAÇÕES SUCESSIVAS

4.1.1 Duração da fase larval

A duração da fase larval da traça-das-crucíferas P. xylostella foi
influenciada pelas cultivares, o que pode ser confirmado pela ocorrência, nas cinco
gerações, de cultivares nos três graus de resistência (moderadamente resistente,
suscetível e altamente suscetível). Na primeira geração, a amplitude não ultrapassou um
dia, mas foi gradualmente aumentando à medida que a praga foi mantida na mesma
cultivar, triplicando este tempo ao final da quinta geração, sendo isto atribuído às
características de cada cultivar, pois esta comparação foi efetuada dentro e não entre cada
geração (Figura 2).
As cultivares se mantiveram num mesmo grau de resistência, em pelo
menos três gerações, demonstrando que as suas características intrínsecas foram, de
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modo geral, mantidas durante o período de estudo. A cultivar Naniwa foi a única que se
manteve no mesmo grau nas cinco gerações (Figura 2).
As cultivares apresentaram diferenças significativas pelo menos entre duas
gerações, exceção à couve que teve apenas a primeira geração diferindo das demais,
provavelmente pelo fato da praga ter sido criada neste hospedeiro por aproximadamente
14 meses, sugerindo-se para isso o Princípio de Hopkins como uma hipótese aceitável.
A comparação das cultivares, entre as gerações, mostra que houve um
aumento na duração da fase larval ao longo da pesquisa, podendo isto ser atribuído à
idade das plantas, visto ser relatado por Dickson et al. (1990), Eigenbrode & Shelton
(1990a) e Verkerk & Wright (1994) que existe uma relação direta entre a idade de
cultivares de repolho e o tempo de desenvolvimento larval de P. xylostella.
V erkerk & Wright (1996) postularam que todas as espécies de brássicas
apresentam suscetibilidade a P. xylostella, pelo menos nas seis primeiras semanas após a
germinação e que a resistência, quando presente, aumenta com a idade das plantas.
Este aumento na duração da fase larval pode ser devido ao endurecimento
gradual das folhas de repolho que ocorre com a maturidade das plantas. Na presente
pesquisa, isto foi observado, embora não tenha sido feita a quantificação.
A coloração das folhas parece não ter afetado o desenvolvimento da traça
visto que cultivares com folhas de coloração roxa foram observadas nos três graus de
resistência em todas as gerações (Figura 2).
A maior duração da fase larval de P. xylostella, considerando a média
entre as cinco gerações, permitiu classificar as cultivares Green Cup, Granat Roxo,
Midori, Chato de Quintal, Rubiball, Quatro Estações, Futuyoya, Coração de Boi Gigante
e Master AG-325 como moderadamente resistentes. Já Liso de Verão, Sessenta Dias,
Scarlet, Kenzan, Roxo Gigante, Couve de Verão, Louco de Verão e Naniwa foram
consideradas como altamente suscetíveis (Figura 3).
A fase larval é um dos parâmetros mais importantes na avaliação da
resistência de repolho a P. xylostella, não apenas porque é nessa fase que o inseto
danifica diretamente a cultura, mas pela estreita relação da praga com a planta
hospedeira.
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Além disso, a influência da idade ou de qualquer característica intrínseca
de cultivares de repolho na duração da fase larval de P. xylostella, torna-se mais
importante pois o seu prolongamento aumenta o tempo de exposição da praga aos
inimigos naturais incrementando, deste modo, a resistência extrínseca à referida praga.
Adverte-se, porém que este prolongamento vinculado a baixos percentuais de viabilidade
da fase larval, pode comprometer a ação dos inimigos naturais.
Houve correlação da duração da fase larval com a viabilidade da fase
pupal, na primeira geração; com o peso, duração e viabilidade da fase pupal e com o
número de ovos por fêmea, na quarta geração e com a duração da fase pupal na quinta
geração. As correlações foram biologicamente coerentes no sentido de explicar a
resistência varietal observada (Tabela 2).

4.1.2 Viabilidade da fase larval

O fato das cultivares terem sido enquadradas em diferentes graus de
resistência em relação à viabilidade da fase larval mostra que este parâmetro biológico
também foi influenciado pelas cultivares. Comparando-se as cultivares, dentro de cada
geração, verifica-se que a amplitude foi mais acentuada nas duas últimas gerações.
Apenas na segunda geração ocorreu de urna única cultivar (Coração de Boi Gigante)
ocupar um grau de resistência (suscetível), situando-se os demais genótipos nos outros
dois graus, o que indica baixo valor do erro padrão da média (EP), ou seja, pequena
variação dos dados (Figura 4).
Considerando-se a permanência de uma cultivar, no mesmo grau de
resistência, por no mínimo três gerações, observa-se que 'Quatro Estações', 'Rubiball',
'Louco de Verão', 'Soshin', 'Green Cup', 'Coração de Boi Gigante' e 'Sessenta Dias' foram
classificadas como moderadamente resistentes enquanto 'Futuyoya', 'Granat Roxo',
'XPH', 'Scarlet', 'Naniwa', 'Chato de Brunswick', 'Chato de Quintal', 'Coração de Boi' e
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Figura 2. Duração da fase larval de Plutella xylostella alimentada com folhas de cultivares de repolho e de couve, por cinco
gerações sucessivas. Temperatura: 25 ± 3 ºC; UR: 80 ± 13%; fotofase: 14 h.
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S = Suscetível
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Tabela 2. Correlação (r) entre duração da fase larval e os demais parâmetros biológicos de Plutel/a xylostella alimentada com
folhas de cultivares de repolho e de couve, em cinco gerações. Temperatura: 25 ± 3ºC; UR: 80 ± 13%; fotofase: 14 h.
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'Couve de Verão' foram consideradas altamente suscetíveis sendo que as cultivares
restantes tiveram classificação variada (Figura 4).
A viabilidade da praga nas cultivares foi decrescendo gradualmente, ao
longo das gerações, diferindo, de modo geral, entre duas das cinco gerações, significando
que a idade das plantas não influiu neste parâmetro quanto a duração da fase larval
(Figura 4).
A média da viabilidade da fase larval (considerando-se as cinco gerações)
mostra que, de modo geral, o inseto teve o mesmo desempenho observado quando a
classificação foi efetuada em cada geração (Figura 5).
A baixa viabilidade da fase larval, em resistência de plantas a insetos, é
representada por uma relação antagônica entre praga x planta. Essa alta mortalidade,
entretanto, só ocorre quando a resistência é vertical, a qual, apesar de ser efetiva,
comumente não é a preferida em programas de manejo integrado de pragas, por ser de
dificil obtenção, por favorecer o aparecimento de biótipos e por ser incompatível com o
controle biológico.
Houve correlação com a viabilidade da fase pupal, na terceira geração;
com o peso, duração e viabilidade da fase pupal, na quarta e com o peso de pupa,
viabilidade da fase pupal e número de ovos por fêmea, na quinta geração. As duas
últimas gerações foram novamente as mais influenciadas, tendo como causa provável a
idade das cultivares. As correlações explicaram de forma coerente a resistência varietal
observada (Tabela 3).
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Figura 5. Viabilidade média da fase larval de Plutella xylostella alimentada com folhas de
cultivares de repolho e de couve, por cinco gerações sucessivas. Temperatura: 25 ±
3ºC; UR: 80 ± 13%; fotofase: 14 h.
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Tabela 3. Correlação (r) entre viabilidade da fase larval e os demais parâmetros biológicos de Plutella xylostella alimentada
com folhas de cultivares de repolho e de couve, em cinco gerações. Temperatura: 25 ± 3ºC; U R: 80 ± 13%; fotofase:
14 h.
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4.1.3 Peso de pupa

O peso de pupa foi influenciado pelas cultivares, o que é confirmado pela
presença de diferentes graus de resistência em todas as gerações. A amplitude entre as
gerações manteve-se constante, não ultrapassando 2,0 mg. A frequência das cultivares
dentro de um grau de resistência não foi uniforme entre as gerações sendo que o número
de cultivares classificadas como suscetíveis foi maior na primeira e na quarta geração,
indicando maior variação no peso de pupa que nas outras gerações (Figura 6).
Considerando-se os resultados obtidos em pelo menos três gerações, as
cultivares Quatro Estações, Futuyoya, Midori, Scarlet, Green Cup, Chato de Quintal
podem ser classificadas como moderadamente resistentes, enquanto Master AG-325,
Louco de Verão, Soshin, Naniwa, Roxo Gigante, Roxo Precoce, Liso de Verão, Sessenta
Dias e Couve de Verão como altamente suscetíveis. O restante das cultivares foi
distribuído nos três graus de resistência (Figura 6).
O peso de pupa, comparando-se as diferentes gerações, decresceu
gradualmente com pequena variação, já que se verificou diferença para a mesma cultivar
no máximo em três das cinco gerações (Figura 6).
O valor do peso de pupa em cada cultivar, levando-se em conta a média
entre as cinco gerações da praga, variou de 4,9 a 5,7 mg, permanecendo com
comportamento similar ao verificado nas gerações isoladamente (Figura 7).
A despeito do peso de pupa refletir a adequação do alimento consumido
na fase larval, Salinas (1984 e 1990) citaram haver correlação inversa entre a densidade
larval e o peso de pupa de P. xylostella. Assumindo que maior densidade é reflexo da
maior viabilidade larval, pode-se mencionar que as afirmações dos autores não têm
significado biológico aceitável, sendo mais coerentes as observações de Miyasono et al.
(1992) e Verkerk & Wright (1994) de que a densidade larval não influencia
negativamente no peso da pupa.
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O peso de pupa mostrou correlação com a viabilidade da fase pupal na
primeira geração, com a duração da fase pupal na terceira, com a duração e viabilidade
das fases larval e pupal na quarta e com a viabilidade fase da larval na quinta geração.
Todas as correlações foram coerentes com os resultados esperados em trabalhos de
resistência de plantas a insetos (Tabela 4).
Não houve correlação entre o peso de pupa e o número de ovos, apesar de
Salinas (1990) ter afirmado que o peso de pupa pode ser utilizado como um indicador da
fecundidade de P. xylostella.

4.1.4 Duração da fase pupal

A ocorrência dos três graus de resistência nas cinco gerações da praga
indica que a duração da fase pupal também foi influenciada pelas cultivares. A amplitude
na primeira geração foi de aproximadamente um dia, elevando-se para dois dias na
última geração. A frequência de cultivares em cada grau de resistência foi mantida ao
longo das gerações (Figura 8).
As cultivares Roxo Gigante, Green Cup, Liso de Verão, Coração de Boi e
Coração de Boi Gigante foram classificadas como moderadamente resistentes, enquanto
Master AG-325, Louco de Verão, Scarlet, Sessenta Dias e Couve de Verão foram
classificadas como altamente suscetíveis, em pelo menos três gerações da praga. O
restante das cultivares foi distribuído nos três graus. A comparação de cada cultivar nas
cinco gerações mostra que as cultivares diferiram na maioria em três das cinco gerações,
demonstrando haver comportamento similar entre as cultivares (Figura 8).
A duração média da fase pupal, considerando-se as cinco gerações,
mostrou que apenas as cultivares Coração de Boi Gigante, Green Cup, Coração de Boi e
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Figura 6. Peso de pupas, com 24 horas, de Plutella xylostella alimentada com folhas de cultivares de repolho e de couve,
por cinco gerações sucessivas. Temperatura: 25 ± 3 ºC; UR: 80 ± 13%; fotofase: 14 h.
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Figura 7. Peso médio de pupas, com 24 horas, de Plutella xylostella alimentada com folhas de
cultivares de repolho e de couve, por cinco gerações sucessivas. Temperatura: 25 ±
3ºC; UR: 80 ± 13%; fotofase: 14 h.
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Liso de Verão (moderadamente resistentes) e Scarlet, Louco de Verão, Sessenta Dias e
Couve de Verão (altamente suscetíveis), mantiveram-se na mesma classificação
observada em três das cinco gerações isoladamente (Figura 9).
A duração da fase pupal foi correlacionada na primeira geração apenas
com a razão sexual; na terceira apenas com o peso de pupa e na quarta geração
obtiveram-se correlações com todos os parâmetros, exceto com a razão sexual. Na quinta
geração isto só ocorreu para a duração da fase larval (Tabela 5).
O fato da duração da fase pupal ter correlação com a razão sexual apenas
na primeira geração (Tabela 5), apesar de ter coerência numérica, não suporta explicação
biológica aceitável, por se tratar da primeira geração e por ser improvável que as
cultivares (caracterizadas como moderadamente resistentes) tenham alterado a proporção
entre os sexos, sendo mais razoável admitir tal correlação ao fato de, aleatoriamente,
terem sido "inoculados", em determinados tratamentos, um maior número de indivíduos
de um dos sexos nos diferentes tratamentos.
Isto pode ser reforçado pelo fato de não ter ocorrido correlação com a
razão sexual nem mesmo na quarta geração, na qual se verificou maior número de
correlações. (Tabelas 2, 3 e 4).
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Figura 9. Duração média da fase pupal de Plutella xylostella alimentada com folhas de cultivares
de repolho e de couve, por cinco gerações sucessivas. Temperatura: 25 ± 3ºC; UR: 80 ±
13%; fotofase: 14 h.
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Tabela 5. Correlação (r) entre duração da fase pupal e os demais parâmetros biológicos de Plutel/a xylostella alimentada com folhas
de cultivares de repolho e de couve, em cinco gerações. Temperatura: 25 ± 3ºC; UR: 80 ± 13%; fotofase: 14 h.
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4.1.5 Viabilidade da fase pupal

A viabilidade da fase pupal foi influenciada pelas cultivares em
decorrência da observação dos três graus de resistência nas cinco gerações. A amplitude
entre as cultivares, dentro de uma mesma geração, foi aumentando de forma gradual ao
longo das cinco gerações sendo isto mais evidente nas duas últimas gerações (Figura 1O).
Houve mudanças na :frequência de cultivares em cada grau de resistência,
ao longo das gerações, ocorrendo na segunda geração fato semelhante ao observado
(também nessa geração) para a viabilidade da fase larval, ou seja, apenas uma cultivar foi
classificada como suscetível situando-se os demais genótipos nos outros dois graus de
resistência (Figuras 4 e 1 O).
Em pelo menos três gerações, as cultivares Quatro Estações, Master AG325, Green Cup, Liso de Verão e Coração de Boi Gigante foram consideradas
moderadamente resistentes, enquanto Granat Roxo, XPH, Louco de Verão, Scarlet,
Naniwa, Chato de Brunswick, Roxo Precoce, Chato de Quintal e Couve de Verão foram
consideradas altamente suscetíveis. O restante das cultivares foi distribuído nos
diferentes graus de resistência. A comparação de médias para uma mesma cultivar, entre
as gerações, mostrou que, no máximo, três das cinco gerações apresentaram diferenças
entre si (Figura 1 O)
A viabilidade média da fuse pupal, resultante das cinco gerações, se
distribuiu uniformemente dentro dos três graus de resistência, conservando praticamente
a mesma classificação observada entre as cultivares ao longo das cinco gerações, apenas
com a inclusão das cultivares Sessenta Dias, Soshin e Midori, no grau moderadamente
resistente, as quais não apresentavam, quando as gerações foram analisadas
isoladamente, o mesmo grau de resistência em pelo menos três gerações (Figura 11 ).
A viabilidade da fase pupal foi correlacionada na primeira geração com a
duração da fase larval e peso de pupa. Na terceira e na quinta geração, este parâmetro foi
correlacionado apenas com a viabilidade da fase larval. Na quarta geração só não foi
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correlacionada com a razão sexual. Pela primeira vez, foram observadas duas correlações
na primeira geração, podendo-se considerar que a viabilidade da fase pupal, por ser um
parâmetro referente ao final do ciclo ovo-adulto, foi mais influenciada pelas cultivares do
que os demais parâmetros (Tabela 6).

4.1.6 Razão sexual

A razão sexual também foi influenciada pelas cultivares. A amplitude na
primeira geração foi de 0,30, mantendo-se próxima deste valor até a quinta geração,
diferindo, deste modo, dos demais parâmetros avaliados (Figura 12).
A frequência das cultivares consideradas como suscetíveis, com razão
sexual maior que 0,5 o que, em princípio, favoreceria o aumento da população pelo
número proporcionalmente maior de femeas, decresceu ao longo das gerações, indicando
que os valores da razão sexual situaram-se mais próximos da média (0,51) na quinta
geração em relação às demais (Figura 12).
As cultivares Rubiball e Louco de Verão foram moderadamente
resistentes, enquanto Naniwa, Roxo Gigante, Liso de Verão e Sessenta Dias foram
classificadas como altamente suscetíveis. O restante foi distribuído nos diferentes graus
de resistência (Figura 12).
Este foi o parâmetro com menor número de cultivares pertencendo ao
mesmo grau de resistência, pelo menos em três gerações da praga. Somente as cultivares
Midori, Louco de Verão, Kenzan, e Chato de Quintal mostraram diferenças entre, no
máximo, duas gerações (Figura 12).
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Figura 1 O. Viabilidade da fase pupal Plutella xylostella alimentada com folhas de cultivares de repolho e de couve, por cinco
gerações sucessivas. Temperatura: 25 ± 3ºC; UR: 80 ± 13%; fotofase: 14 h.
AS = Altamente Suscetível; S = Suscetível e MR = Moderadamente Resistente
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Figura 11.Viabilidade média da fase pupal de Plutella xylostella alimentada com folhas de
cultivares de repolho e de couve, por cinco gerações sucessivas. Temperatura: 25 ±
3ºC; UR: 80 ± 13%; fotofase: 14 h.
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Tabela 6. Correlação (r) entre viabilidade da fase pupal e os demais parâmetros biológicos de Plutella xyloste/la alimentada
com folhas de cultivares de repolho e de couve, em cinco gerações.Temperatura : 25 ± 3ºC; UR: 80 ± 13%; fotofase:
14 h.
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A observação dos valores da razão sexual evidencia que a classificação
das cultivares que foram agrupadas num mesmo grau de resistência por três gerações foi
mantida, quando se verifica a média da razão sexual para as cinco gerações (Figura 13).
A razão sexual só foi correlacionada com a duração da fase pupal e, ainda
assim, apenas na primeira geração (Tabela 7)
Pesquisas avaliando a resistência de plantas a insetos, comumente são
efetuadas a partir da infestação de um pequeno número de larvas neonatas em folhas das
diferentes cultivares, e quase sempre restritas a uma única geração. Nesse tipo de
infestação, por questões meramente aleatórias, pode ocorrer a predominância de um dos
sexos, já que é pouco provável que a simples alimentação das larvas em uma cultivar
acarrete alterações na proporção entre os sexos, principalmente quando' esta apresenta
níveis de resistência apenas moderado.
Não é raro acontecer de cultivares utilizadas como padrão (suscetível)
proporcionarem razão sexual inferior às variedades consideradas resistentes, tendo como
agravante o fato desses resultados conflitarem com outros parâmetros mais importantes
como, por exemplo, a duração e viabilidade da fase larval.
O uso dos valores relativos à razão sexual foi necessário para a
determinação do PRC nas cinco gerações. Poderia ter sido adotado, para fins de cálculos,
a razão sexual 0,5 comumente encontrada na maioria dos trabalhos com P. xylostella
(Bahari, 1994; Harcourt, 1957; Neves et al., 1993). Entretanto optou-se pela utilização
dos resultados obtidos neste estudo, em virtude dos mesmos serem provenientes de um
número expressivo de insetos, advindos de populações criadas por cinco gerações
consecutivas em uma mesma cultivar.
A adequação da razão sexual foi comprovada pela alta correlação entre o
PRC obtido a partir da razão sexual de cada cultivar ao longo das cinco gerações e aquele
utilizando a razão sexual 0,5 (Tabela 9).
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Figura 12. Razão sexual de Plutella xylostella alimentada em folhas de cultivares de repolho e de couve, por cinco gerações
sucessivas. Temperatura: 25 ± 3 ºC; UR: 80 ± 13%; fotofase: 14 h.
AS = Altamente Suscetível;
S = Suscetível e MR = Moderadamente Resistente
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Figura 13. Razão sexual média de Plutella xylostella alimentada com folhas de cultivares de
repolho e de couve, por cinco gerações sucessivas. Temperatura: 25 ± 3ºC; UR: 80 ±
13%; fotofase: 14 h.
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Tabela 7. Correlação (r) entre a razão sexual e os demais parâmetros biológicos de Plutella xylostella alimentada com folhas
de cultivares de repolho e de couve, nas cinco gerações. Temperatura: 25 ± 3ºC; UR: 80 ± 13%; fotofase: 14 h.
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4.1.7. Número de ovos por fêmea

Como o experimento foi iniciado a partir de larvas recém-eclodidas, n ão
há dados de postura na primeira geração, razão pela qual a avaliação da fecundidade foi
feita apenas a partir da segunda geração. O número de ovos de P. xylostella foi
influenciado pelas cultivares, ao observar-se a ocorrência de três graus de resistência em
todas as gerações. A frequência das cultivares dentro de um mesmo grau de resistência
não foi uniforme entre as gerações sendo que o número de cultivares classificadas como
suscetíveis foi menor na quinta geração (Figura 14).
Considerando-se os resultados obtidos, em pelo menos três gerações, as
cultivares Quatro Estações, Midori, Sos� Green Cup e Coração de Boi Gigante foram
classificadas como moderadamente resistentes, enquanto Futuyoya, Granat Roxo e Chato
de Quintal foram consideradas altamente suscetíveis. O restante das cultivares foi
distribuído nos três graus de resistência (Figura 14)
A média do número de ovos, em cada cultivar, considerando-se as cinco
gerações da praga, apresentou comportamento similar ao verificado nas gerações
isoladamente (Figura 15).
Ressalta-se que a diferença no número de ovos em função das cultivares
pode ser devido tanto à preferência, em virtude das características morfológicas da
planta, como também à inadequação do alimento ingerido pelas larvas nas gerações
antecedentes, visto ser mencionado por Moller (1988) que o número total de ovos por
femea de P. xylostella depende do alimento consumido na fase larval e principalmente do
peso de pupas. Uematsu & Sakanoshita (1989), por outro lado, mencionaram que a
cerosidade das folhas suprime a oviposição e Tabashnik (1985) cita que a oviposição de

P. xylostella é mediada por estímulos visuais, químicos e mecânicos.
O número de ovos teve correlação com a duração da fase larval, com a
duração e viabilidade da fase pupal na quarta geração e com a viabilidade da fase larval
na quinta geração (Tabela 8).
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Figura 15. Número médio de ovos por iemea de Plutella xylostella alimentada com folhas de
cultivares de repolho e de couve, por cinco gerações sucessivas. Temperatura: 25 ±
3ºC; UR: 80 ± 13%; fotofase: 14 h.
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Tabela 8. Correlação (r) entre o número de ovos por iemea e os demais parâmetros biológicos de Plutella xylostella alimentada
com folhas de cultivares de repolho e de couve, nas cinco gerações. Temperatura: 25 ± 3°C; UR: 80 ± 13; foto fase: 14 h.
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4.1.8. Potencial Reprodutivo Corrigido (PRC)

As observações dos dados médios das diferentes cultivares, para as cinco
gerações, evidencia pior performance de P. xylostella com o decorrer das gerações, o que
é característico para a duração e viabilidade da fase larval, peso de pupa, duração e
viabilidade da fase pupal, razão sexual e número de ovos por fêmea (Tabela 10). Esses
dados, por serem oriundos de elevado número de hospedeiros e de cinco gerações,
representa com precisão os resultados referentes aos parâmetros biológicos desta praga
Os valores do PRC, por serem resultantes do somatório dos parâmetros
avaliados, também mostraram o efeito adverso das cultivares na biologia de P. xylostella.
A adoção do PRC possibilitou uniformizar as respostas biológicas da praga, provenientes
dos resultados de cada parâmetro avaliado isoladamente. A frequência de cultivares
classificadas em cada grau de resistência, nas cinco gerações, de modo geral, manteve-se
constante até a quarta geração, alterando-se na quinta geração em virtude da adição de
seis cultivares ao grau moderadamente resistente (Figura 16).
Dentre todos os parâmetros avaliados, foi justamente no PRC que ocorreu
o maior número de cultivares classificadas como moderadamente resistente na quinta
geração. Isto demonstra que o PRC reflete, de modo aditivo, as inadequações das
cultivares de repolho a P. xylostella.
A média dos valores do PRC, oriundos das cinco gerações, classifica as
cultivares Coração de Boi Gigante, Quatro Estações, Green Cup, RubibalL Master AG325, Scarlet, Roxo Gigante e Midori como moderadamente resistentes; Coração de Boi,
Liso de Verão, Soshin, XPH, Kenzan e Roxo Precoce como suscetíveis e Chato de
Quintal, Granat Roxo, Louco de Verão, Sessenta Dias, Chato de Brunswick, Futuyoya,
Naniwa e Couve de Verão, como altamente suscetíveis (Figura 17).
O maior número de correlações do PRC com os demais parâmetros,
ocorreu na primeira, quarta e quinta gerações da praga (Tabela 9), podendo isto ser
atribuído ao fato de ser na primeira geração onde ocorre a mudança do alimento, em
virtude da praga ter sido criada em couve por 14 meses e nas duas últimas devido à maior
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idade das plantas, conforme é citado por Dickson et al. (1990), Eigenbrode & Shelton
(1990a), Verkerk & Wright (1994 e 1996).
O PRC, sendo função dos parâmetros avaliados, que reflete menor
adequação das cultivares ao longo das gerações, também mostrou-se sempre decrescente
(Figura 16). Reconhece-se que a visualização do comportamento de uma determinada
cultivar ao longo das cinco gerações, nem sempre é feito com rapidez em virtude do
elevado número de gerações e, principalmente, de cultivares utilizadas.
Porém se este comportamento for observado por cultivar, em cada
geração, verifica-se com relativa facilidade que as cultivares Louco de Verão, Soshin,
Roxo Gigante, Chato de Brunswick, Roxo Precoce, Chato de Quintal e Couve de Verão
tiveram os seus PRCs elevados na segunda geração. Já as cultivares Rubiball, Master
AG-325 e Coração de Boi tiveram seu PRC elevado na terceira geração enquanto Granat
Roxo, XPH, Midori, Louco de Verão, Soshin, Scarlet, Naniwa, Roxo Gigante, Kenzan,
Roxo Precoce, Sessenta Dias e Couve de Verão aumentaram os seus PRCs na quarta
geração (Figura 18).
A partir da quarta geração quando os efeitos adversos da idade das
cultivares tornaram-se mais acentuados, somente Kenzan, Naniwa e Couve de Verão, ao
contrário das outras cultivares, tiveram seus valores de PRC aumentados, sendo esta a
razão pela qual estas três cultivares foram classificadas como altamente suscetíveis na
quinta geração (Figura 16).
Apesar da cultivar Kenzan ser classificada como moderadamente
resistente em três gerações (Figura 16), ela mostrou-se suscetível, considerando-se a
média das cinco gerações (Figura 17), em virtude justamente desse incremento observado
na quinta geração (Figura 18).
Além disso, o número de gerações e os valores do PRC permitem que se
estabeleçam modelos matemáticos facilitando o conhecimento das respostas biológicas
envolvidas na relação inseto-planta. Para representar os resultados, foram determinadas
regressões lineares (y = ax + b), onde x representa o número de gerações e y o valor do
PRC. A sua adoção deveu-se ao fato da maioria das cultivares se ajustarem ao modelo
estabelecido.
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Ao relatar os parâmetros biológicos da praga, procurou-se não somente
quantificar a influência das cultivares na biologia da praga, mas também mencionar a
importância destes parâmetros na avaliação da resistência de plantas a insetos. Ressalta
se que, em virtude da obtenção do PRC ser possível somente em experimentos
conduzidos em laboratório, fatores como adversidades ambientais e inimigos naturais
não são contemplados na sua determinação, podendo-se com isso haver subestimação da
resistência varietal, devido aos insetos estarem em condições próximas daquelas
consideradas ótimas para o seu desenvolvimento.
Em experimentos conduzidos no campo e em diferentes regiões do país,
(França et al., 1985; Melo et al., 1994; Loges 1996), as cultivares Rubiball, Master,
Soshin, Kenzan, Louco de Verão e Naniwa obtiveram classificação similar a observada
nesta pesquisa, demostrando que, mesmo a despeito de serem provenientes de
laboratório, estes resultados podem representar aqueles obtidos no campo.
Acrescenta-se ainda que o seu uso, mesmo em laboratório, possibilita a
seleção de parâmetros biológicos da praga que poderão ser utilizados em estudos de
campo.
É crescente o número de técnicas usadas na avaliação de resistência de
plantas a insetos e quase sempre estas técnicas refletem com precisão as respostas
biológicas envolvidas entre inseto e planta. Por outro lado, os procedimentos usados na
discriminação de cultivares resistentes, baseados nessas respostas biológicas, comumente
obedecem a critérios matemáticos que, por serem rigorosos, podem não contemplar de
modo satisfatório as interações inseto-planta, deixando ao pesquisador a decisão de se
adotar critérios matemáticos em detrimento dos biológicos ou os biológicos em
detrimento dos matemáticos.
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Figura 16. Potencial Reprodutivo Corrigido (PRC) de Plutella xylostella alimentada em folhas de cultivares de repolho
e de couve por cinco gerações sucessivas. Temperatura: 25 ± 3ºC; UR: 80 ± 13%; fotofase: 14 h.
AS = Altamente Suscetível;
S = Suscetível e 11R = Moderadamente Resistente
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Figura 17. Potencial Reprodutivo Corrigido (PRC) médio de Plutella xylostella alimentada com
folhas de cultivares de repolho e de couve, por cinco gerações sucessivas.
Temperatura: 25 ± 3ºC; UR: 80 ± 13; fotofase: 14 h.
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0,182

0,253

PESO DE PUPA

0,537 *

0,705 *

0,272

O,743 *

VIABILIDADE DAFASE LARVAL

4ª
-0,570 *

3ª

1

0,064

-0,282

2ª

-0,407 *

1ª

DURAÇÃO DAFASE LARVAL

PARÂMETROS BIOLÓGICOS

GERAÇÕES

°'°'

Tabela 9. Correlação (r) entre o Potencial Reprodutivo Corrigido (PRC) e os demais parâmetros biológicos de Plutella xylostel/a
alimentada com folhas de cultivares de repolho e de couve, nas cinco gerações. Temperatura: 25 ± 3ºC; UR: 80 ± 13%;
fotofase: 14 h.

2

1

a

2

89,03± 16,70

243,20

0,56± 0,033

a

72,17± 17,60

a

19,53± 4,07

b

b

a
0,49± 0,018 b

a
0,55± 0,042 b

a

271,21± 21,08 ª 173,68± 13,17

77,09 ± 5,102 b

b

e

a
79,94± 3,924 b

5,40± 0,080

5,09 ± 0,933

a

e

ª

b

5,34± 1,316 b

70,12± 2,721

10,58± 0,096

3ª

5,40± 0,228

a

76,73± 2,480 b

10,06± O,140 b

2ª

ª

81,86± 2,563

4,89 ± 0,078

5,93± 1,305

70,27± 3,457 ª

9,24± 0,058

1ª

1

20,36± 4,39 b

b

b

a

e

190,79± 13,33

0,48± 0,022

e
b

83,22± 4,605

6,07± 0,188

5,26± 1,214

64,70± 2,516

e

-··

15,67± 6,36

b

e

b

b

181,67± 19,23

0,48± 0,032

e

e

e

77,04 ± 5,612

5,96 ± 0,207

5,03± 1,06

63,64± 6,648

d

ª
5
----- -�-------

12,12±0,349

------------ ...

10,58± 0.113

�---

4ª

Médias seguidas da mesma letra na horizontal, não diferem entre si, pelo teste de Tukey (P� 0,05).
Número de ovos provenientes dos resultados de Neves et al. ( 1993)

PRC

NÚMERO DE OVOS/ FÊMEA

RAZÃO SEXUAL

VIABILIDADE DA FASE PUPAL(%)

DURAÇÃO DA FASE PUPAL(dias)

PESO DE PUPA (mg)

VIABILIDADE DA FASE LARVAL(%)

DURAÇÃO DA FASE LARVAL(dias)

PARÂMETROS BIOLÓGICOS

GERAÇÕES

Tabela 1 O. Parâmetros biológicos (Média± EP) de Plutella xylostella alimentada com folhas de cultivares de repolho e de couve,
em cinco gerações. Temperatura: 25 ± 3ºC; UR: 80 ± 13%; fotofase: 14 h.
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4.2 EFEITO DA ALTERNÂNCIA DE HOSPEDEIROS NA BIOLOGIA DE P.
xylostella

A observação dos resultados das diferentes combinações entre
hospedeiros, evidencia que o uso de couve-couve resulta na melhor performance do
inseto, em comparação com repolho-repolho, o que pode ser comprovado pela menor
duração da fase larval, maior viabilidade da fase larval, maior peso de pupa, menor
duração da fase pupal, maior viabilidad e da fase pupal, e maior PRC. Os parâmetros
razão sexual e número de ovos por fêmea não apresentaram diferenças entre as duas
combinações (Tabela 11).
Considerando-se os tratamentos em que houve a troca de hospedeiros,
constata-se que nos dois casos (couve-repolho e repolho-couve), houve melhor
desempenho de P. xylostella em relação ao tratamento em que se utilizou a combinação
repolho-repolho. Entretanto quando aqueles dados são comparados com couve-couve, há
variação desse desempenho, em função do parâmetro analisado, havendo certa
similaridade entre os três tratamentos (Tabela 11).
Urna melhor discriminação entre as diversas trocas de hospedeiros pode
ser obtida com a observação dos valores do PRC. Nesse caso, constata-se a melhor
performance da traça-das-crucíferas nas combinações, couve-couve, couve-repolho e
repolho-couve ou seja, quando as cultivares de repolho foram precedidas ou sucedidas
por couve (Tabela 11 e Figura 19).
Os resultados evidenciaram que as cultivares de repolho afetaram a
biologia da praga, mesmo quando esta se alimentou em hospedeiros mais adequados. Isto
concorda com Horn ( 1988) que afirmou que a resistência de plantas a insetos caracteriza
se também por ser acumulativa visto que qualquer redução na densidade populacional da
praga, devido à resistência varietaL comumente tem reflexos na redução da fecundidade
e, por consequência, nas gerações subsequentes da praga.
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Por outro lado, o uso de cultivares resistentes pode favorecer o
aparecimento de biótipos, principalmente quando a sua utilização é frequente e quando
os níveis desta resistência são elevados, estando esta adaptação relacionada tanto com a
variabilidade genética na população do inseto quanto com a presença efetiva de
aleloquímicos na planta hospedeira (França et al., 1994; Via, 1990).
Acrescenta-se ainda que, se este custo adaptativo for elevado, na ausência
dessa pressão de seleção, a suscetibilidade poderá ocorrer mais rapidamente (Cox &
Hatchett, 1986).
O potencial biótipo da praga também é um fator importante nesse processo
evolutivo (Gould, 1986), portanto à luz desses postulados e de acordo com os resultados
obtidos nesta pesquisa, pode-se sugerir a alternância de hospedeiros como forma de se
reduzir essa possível adaptação de P. xylostella a cultivares resistentes de repolho.
Deste modo, a exemplo de outras culturas, o plantio contínuo e extensivo
de repolho, na verdade não passa de grandes arenas promotoras de eventuais mudanças
evolucionárias de P. xylostella.
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Figura 19. Potencial Reprodutivo Corrigido (PRC) de Plutella xylostella alimentada em folhas de cultivares de repolho e de
couve, por duas gerações sucessivas. Temperatura: 25 ± 3ºC; UR: 80 ± 13%; fotofase: 14 h.
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S = Suscetível e 11::R = Moderadamente Resistente

0 0

,

20 , 0 8
..

40 , 0

60, 0

8oot
1
.•

1 00 , 0

120, 0

180, 0

�:�:�fj,., .

200, 0

CULTIVARES

��
0,0 � 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 21 5 12 8 14 17 7 16 2 20 1 9 10 13 19 3 22 6 11 15 18

20, 0

40 , 0

60 ,' 0

ºf .

� 1 00 , 0
a.
80

�
a.

r·

140 , 0 ..
120 , 0i./.

160 , 0

180 , 0

,uu,u

o

--.J

2

1

ª

51,15± 14,40 ª

2

0,50± 0,036 ª

85,32± 2,737

4,61 ± 0,090 e

5,55± 1,638 ª

76,21 ± 4,023 b

10,46± 0,068 e

COUVE-COUVE

1

ªb

b

41,46± 12,11

ª

210,51± 24,10 ª

0,47± 0,028 ª

87,30 ± 2,76l

5,65± 0,183

5,02± 0,891 b

84,02± 4,233 ª

10,91± 0,133 b

36,96± 12,57 ª

2

0,54± 0,041 ª

62,94± 4,622 e

4,45± O,142 e

5,65± 1,314 ª

77,20± 2,394 b

10,34± 0,064 e

Número de ovos igual a geração seguinte

ª

b
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Médias seguidas da mesma letra, na horizontal, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P:$ 0,05).

PRC

NÚMERO DE OVOS / FÊMEA

RAZÃO SEXUAL

VIABILIDADE DA FASE PUPAL(%)

DURAÇÃO DA FASE PUPAL(dias)

PESO DE PUPA(mg)

VIABILIDADE DA FASE LARVAL(¾)

DURAÇÃO DA FASE LARVAL(dias)

PARÂMETROS BIOLÓGICOS

Tabela 11. Parâmetros biológicos (Média± EP) de Plutella xylostella alimentada com folhas de cultivares de repolho e de couve,
em duas gerações. Temperatura: 25± 3ºC; UR: 80± 13%; fotofase: 14 h.
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4.3 EFEITO

DAS

CULTIVARES

DE

REPOLHO,

UTILIZADAS

NA

ALIMENTAÇÃO DE P. xylostella, NO DESENVOLVIMENTO DE T.
pretiosum

Apesar de não exceder a um dia, observa-se que, entre as cultivares, houve
diferença na duração do período de ovo-adulto do parasitóide. Os ovos provenientes da
segunda geração da praga criada nas cultivares Granat Roxo, Louco de Verão, Roxo
Gigante, Green Cup, Chato de Brunswick e Couve de Verão, proporcionaram menor
duração no ciclo de T. pretiosum sendo classificadas como "Favoráveis", enquanto XPH,
Midori, Rubiball, Master AG-325, Soshin, Naniwa, Kenzan e Liso de Verão, foram
classificadas como "Desfavoráveis" (Figura 20).
A viabilidade aparente dos parasitóides variou de 71 a 94%.

As

cultivares

Futuyoya, Midori, Master AG-325, Soshin, Naniwa, Green Cup, Chato de Brunswick e
Coração de Boi estão entre as que ocasionaram maior viabilidade aparente, portanto
consideradas como "Favoráveis", ocorrendo o inverso com XPH, Louco de Verão,
Scarlet, Roxo Gigante, Kenzan, Liso de Verão, Coração de Boi Gigante e Couve de
Verão (Figura 20).
Mesmo não havendo correlação entre a duração do ciclo ovo-adulto e a
viabilidade aparente do parasitóide ( r = O, 18), verifica-se que 'Green Cup' e 'Chato de
Brunswick' foram classificadas como "Favoráveis"; 'Quatro Estações, 'Roxo Precoce' e
'Chato de Quintal' foram "Neutras" e 'XPH', 'Kenzan' e 'Liso de Verão' foram
"Desfavoráveis", em relação aos dois parâmetros, resultando em oito cultivares
agrupadas em três graus de resistência. O restante das cultivares foi enquadrado em
categorias distintas em função dos parâmetros avaliados, inclusive a Couve de Verão,
considerada como Padrão (Figura 20).
Como as cultivares comerciais de repolho normalmente não apresentam
resistência a P. xylostella, é normal que a viabilidade aparente e a duração do ciclo ovo
adulto do parasitóide sejam expressas com pequenas diferenças numéricas entre as
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cultivares, ainda mais quando se tem informações de que, à 25ºC, a duração do ciclo de

T. pretiosum varia apenas de 9 a 11 dias, independente do hospedeiro utilizado
(Pratissoli, 1995; Parra, 1997)
Acrescenta-se ainda que a duração do ciclo ovo-adulto apresentou menor
percentual de cultivares na categoria "Favorável". Já a viabilidade aparente teve menor
frequência na categoria "Neutra". Para ambos os parâmetros, a maior frequência de
cultivares ocorreu na categoria "Desfavorável", indicando que a duração foi mais
influenciada que a viabilidade aparente (Figura 21).
As correlações significativas entre os parâmetros biológicos do parasitóide
e os da praga nas oito cultivares de repolho (Tabelas 12 e 13), classificadas em uma
mesma categoria, para os dois parâmetros, mostraram que apenas a viabilidade da fase
larval da praga afetou negativamente a duração do ciclo ovo-adulto e a viabilidade
aparente do parasitóide. As correlações entre os demais parâmetros evidenciaram que,
quando as cultivares não foram adequadas ao desenvolvimento da praga, houve redução
no ciclo ovo-adulto e incremento na viabilidade aparente de T. pretiosum (Tabela 12),
demonstrando com isso que a utilização conjunta de cultivares de repolho, com
moderada resistência a P. xylostella, aliada à ação de T. pretiosum

pode ser

perfeitamente compatível, reforçando o mencionado por Wuhrer & Hassan (1993) de que
a preferência e a adaptação de espécies e linhagens de T. pretiosum podem ser testadas
com sucesso em laboratório.
Estes resultados são importantes, não necessariamente, por serem os
primeiros a relatar o potencial do parasitóide no controle da traça-das-crucíferas em
repolho, mas também por evidenciar a possibilidade de ocorrência de efeitos de
cultivares de repolho, utilizadas na alimentação de P. xylostella, no desenvolvimento de

T. pretiosum
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CULTIVARES

! -Quatro Estações
2-Futuyoya
3-Granat Roxo
4-XPH
5-Midori
6-Rubiball
7-Master AG-325

8-Louco de Verão
9-Soshin
10-Scarlet
11-Naniwa
12-Rôxo Gigante
13-Kenzan
14-Green Cup

15-Chato de Brunswick
16-Rôxo Precoce
17-Chato de Quintal
18-Liso de Verão
19-Coração de Boi
20-Coração de Boi Gigante
21-Couve de Verão

Figura 20. Duração do ciclo ovo-adulto e viabilidade aparente de Trichogramma pretiosum
em ovos provenientes de Plutella xylostella alimentada em folhas de cultivares
de repolho e de couve, por duas gerações. Temperatura: 26 ± 1,5ºC; UR: 80 ±
8%; fotofase: 14 h.
1 = Favorável;

2 = Neutra;

3 = Desfavorável
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38%

DURAÇÃO

□3

38%

VIABILIDADE

Figura 21. Percentagem de cultivares por categoria nos parâmetros duração do ciclo ( ovo
adulto) e viabilidade aparente de Trichogramma pretiosum em ovos provenientes
de Plutella xylostella alimentada com folhas de cultivares de repolho e de couve,
por duas gerações consecutivas. Temperatura: 26 ± 1,5ºC; UR: 80 ± 8%;
fotofase: 14 h.

1 = Favorável; 2 = Neutra; 3 = Desfavorável
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Tabela 12. Correlação simples (r) entre duração (dias) do ciclo ovo-adulto e viabilidade
aparente(%) de Trichogramma pretiosum e os parâmetros biológicos de Plutella
xylostella, alimentada com folhas de oito cultivares de repolho, por duas gerações
consecutivas. Temperatura: 26 ± l,5ºC; UR: 80 ± 8; fotofase: 14 h.

TRAÇA-DAS-CRUCÍFERAS

PARASITÓIDE

DURAÇÃO

VIABILIDADE

DURAÇÃO DA FASE LARVAL(dias)

-0,336

0,675*

VIABILIDADE DA FASE LARVAL(%)

0,619*

-0,527*

PESO DE PUPA(mg)

0,208

0,053

DURAÇÃO DA FASE PUPAL(dias)

-0,652*

0,504*

VIABILIDADE DA FASE PUPAL (%)

-0,368

0,525*

RAZÃO SEXUAL

-0,012

0,205

NÚMERO DE OVOS/ FÊMEA

-0,040

-0,060

PRC

0,243

-0, 118

Correlação significativa estimada pelo teste t(P� 0,05).

9,43
9,62
9,92
9,56
9,70
10,07
9,66

13- KENZAN

14-GREEN CUP

15-CHATO DE BRUNSWICK

16-ROXO PRECOCE

17- Cl IATO DE QUINTAL

18- LISO DE VERÃO

9,91

4-XPH

1- QUATRO ESTAÇÕES

CULTIVAR

73,00

77,00

77,00

78,00

64,00

78,00

79,00

68,00

5,69

5,62

5,53

5,69

5,46

5,67

5,43

5,36

5,31

5,27

5,01

5,26

5,87

4,85

4,98

4,59

Duração
Duração Viabilidade Peso de
larval (dias) larval (%) pupa (mg) pupal (dias)

81,73

89,30

86,78

85,20

80,97

75,26

74,37

75,44

Viabilidade
pupal (%)

263,16

333,04

261,35

319,43

231,40

216,88

304,91

269,52

0,62

0,63

0,49

0,56

0,60

0,59

0,50

0,41

Número de Razão
ovos/ remea sexual

80,19

103,46

76,17

119,14

37,97

83,85

77,90

32,31

PRC

Tabela 13. Valores dos parâmetros biológicos de Plutella xylostella alimentada com folhas de oito cultivares de repolho, por duas
gerações consecutivas. Temperatura: 25 ± 3ºC; UR: 80 ± 13%; fotofase: 14 h.
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5 CONCLUSÕES

a) As cultivares de repolho avaliadas afetam a biologia de Plutella xylostella (L., 1758);
b) o efeito das cultivares é intensificado com a manutenção do inseto numa mesma
cultivar durante cinco gerações sucessivas;
c) o Potencial Reprodutivo Corrigido (PRC) é o parâmetro mais adequado para
discriminar a influência das cultivares na biologia da praga;
d) dentre as cultivares avaliadas, Coração de Boi Gigante, Quatro Estações, Green Cup,
Rubiball, Master AG-325, Scarlet, Roxo Gigante e Midori são moderadamente
resistentes; Coração de Boi, Liso de Verão, Soshin, XPH, Kenzan e Roxo Precoce são
suscetíveis e Chato de Quintal, Granat Roxo, Louco de Verão, Sessenta Dias, Chato
de Brunswick, Futuyoya e Naniwa, são altamente suscetíveis;
e) a utilização de couve, como hospedeiro de P.xylostella, antecedendo ou sucedendo
repolho, favorece o desenvolvimento do inseto;
f) as cultivares de repolho, utilizadas para alimentação de P. xylostella, afetam o
desenvolvimento do parasitóide Trichogramma pretiosum Riley, 1879.
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