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MOLESTA (LEPIDOPTERA: TORTRICIDAE) EM POMARES
DE PESSEGUEIRO

EVALUATION OF MICROENCAPSULATED SEXUAL PHEROMONE TO
CONTROL GRAPHOLITA MOLESTA (LEPIDOPTERA: TORTRICIDAE)

IN PEACH ORCHARDS

Marcos Bottonl, Franceli Kulcheski2, Vanessa Dalla Colletta3,
Cristiano Jolio Arioli 4 & Patrik Luiz Pastori5

RESUMO

Avaliou-se o efeito do ferom6nio sexual microencapsulado Z-E-dodecenil acetato (93:6) visando ao controle de Grapholita moles-

ta na cultura do pessegueiro, na safra 199912000. O produto foi aplicado a cada 15 dias, usando 187,5 mL.ha-l da formula,<ao

comercial a partir do início do v60 pós-diapausa (agosto, pomares A e B) e, a partir do segundo v60 anual (outubro, pomar C). A

aplica,<ao do ferom6nio reduziu a captura de machos da mariposa-oriental nas armadi1has de monitoramento, resultando em eleva-

do índice de interrup,<ao do acasalamento (88.5%). Na cultivar Premier (precoce), onde desde o més de agosto somente foi utiliza-
do ferom6nio, a porcentagem de frutos danificados foi de 0,9%, similar a obtida com o controle usando inseticidas organofosforados.

Na cultivar Chiripá (tardia), a aplica,<ao a partir de agosto resultou em dano próximo a 1,2%, inferior ao controle químico (2,9%),

porém, neste pomar foi empregado o inseticida triclorfom (0,15%) para o controle de mosca-das-frutas Anastrepha fraterculus no

período de pré-colheita. O emprego do ferom6nio a partir de outubro nao foi eficiente para redu,<ao de danos, resultando em 8,0%
de frutos danificados na colheita. A associa,<ao da técnica de confusao sexual e o controle químico parece ser urna estratégia

promissora para o emprego do ferom6nio de confundimento visando a redu,<ao de danos de G. molesta e o Manejo Integrado de

Pragas na cultura do pessegueiro.

Termos para indexa,<ao: Confusao sexual, Manejo Integrado de Pragas, mariposa-oriental.

ABSTRACT

The efficacy of microencapsulated pheromone Z-E-dodecenil acetate (93:6) for Grapholita molesta control was evaluated in three
peach orchards in Southern Brazil during 1999/2000 season. The compound was sprayed each 15 days using 187.5 mLha-l of the

commercial product either from the beginning ofpost diapausaflight (August, areas A and B) or from the second annualflight
(October, area C). Pheromone treatment reduced the capture of oriental fruit moths in pheromone-baited traps at a minimum of

88.5%, suggesting a high level ofmating disruption. The damage caused by G. molesta on peachfruit cv. Premier (harvested at the

middle of november), where only mating disruption was employed, scored 0.9%, and was similar to chemical management using

organo-phosphorous insecticides. While the damage on peach fruit cv. Chiriper (harvested at the beginning of january), where

only early mating disruption was used, reached 1.3%, better than chemical control (2.9%), however, in this orchard, trichlorfon

(0.15 %) was sprayed to reduce South American fruit fly, Anastrepha fraterculus, population in pre-harvest periodo The use of

microencapsulated pheromone after the secondflight was not efficient to reduce G. molestafruit damage, resulting in 8.0% of

damage at harvest. Association of mating disruption since post diapausaflight with insecticides in pre-harvest period seems to be
an interesting strategy for an employing mating disruption of oriental fruit moths and Integrated Pest Management in peach
orchards.

Key Words: mating disruption, Integrated Pest Management, oriental fruit moth.
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INTRODU<;ÁO

No Brasil, a cultura do pessegueiro ocupa urna
área de aproximadamente 20 mil hectares
(Marondin & Sartori , 2000). O Estado do Rio
Grande do Sul é o principal produtor desta fruta
com aproximadamente 13mil hectares, sendo 50%
da produ~ao destinada ao mercado in natura e o
restante a indústria (Madail, 1998; Marondin &
Sartori, 2000). Na Encosta Superior do Nordeste,
regiao também conhecida por Serra Gaúcha,
encontra-se a maior área cultivada com pessegos
para o consumo in natura do Estado, sendo
utilizadocultivaresde cicloprecoce,médio e tardio,
para escalonar a produ~ao, aproveitando a mao-
de-obra da propriedade (Protas & Madail, 2004).

Com rela~ao as pragas na cultura do
pessegueiro, a mariposa-oriental Grapholita
molesta (Busck) (Lepidoptera: Tortricidae) é urna
das principaisresponsáveispor perdas na produ~ao
principalmente nas cultivares tardias. Durante o
períododeprodu~aodacultura(agosto- janeiro),
sao observados quatro picos populacionais da
praga,que ocorrem em meadosde agosto, segunda
quinzenadeoutubro,primeirasemanade dezembro
e primeira semana de janeiro (Botton et al., 2001).
Nesse período, a G. molesta pode danificar os
ponteiros e frutos, sendo este último o mais
importante, por inviabilizar os frutos para o
consumo. Para o controle da praga sao realizadas
6 a 8pulveriza~5espor safra,utilizando inseticidas
fosforadose piretróides, principalmente na cultivar
Chiripá (tardia), que representa aproximadamente
50% da área cultivada na regiao que é de 3.200
hectares (Protas & Madail, 2004). No entanto, as
perdas causadas pelo inseto atingem de 2 a 5% da
produ~ao média (Botton et al., 2001). Como
resultado desta estratégiade controle,muitas vezes
sao realizadas aplica~5es próximas a colheita
desrespeitando o período de carencia dos
inseticidas. Além disso, a baixa seletividade dos
principais produtos utilizados na cultura aos
inimigos naturais das praga s freqüentemente
ocasionamsurtosde ácaros fitófagose cochonilhas,
obrigando a realiza~ao de aplica~5es adicionais
(Botton et al., 2001).

Em outros países onde a mariposa-oriental é
considerada"praga-chave", seu manejo é realizado
através do monitoramento com armadilhas de

feromonio sexual associadas ao emprego de graus-
dia, aplicando-se os inseticidas nos períodos de

maior infesta~ao (Gonzalez et al., 1990; Pree et
al., 1994). Nesses países, o controle químico é
amplamente empregado, principalmente com
inseticidas fosforados, carbamatos e piretróides.
Porém, sao cada vez maiores as restri~5es ao
emprego destes produtos, demandando novas
alternativas que perrnitam aos produtores manejar
os insetos-pragade forma racional. Talnecessidade
toma-se urgentedevidoa exigencia mundial do uso
de novos sistemas de produ~ao como a integrada
que exige qualidadediferenciadado produto (Cross
et al., 1997).

O emprego de feromonio sexual visando
dificultar o acasalamento dos insetos (confusao
sexual) tem sido desenvolvido como alternativa
ambientalmente segura, para substituir os
inseticidas de amplo espectro (Carde & Minks,
1995). No caso da mariposa-oriental, a técnica do
confundimento é empregada mundialmente com
formula~5esdo feromonio aplicadas manualmente
nas plantas, com resultados promissores inclusive
no Brasil (Rothschild, 1975; Vickers et al., 1985;
Salles & Marini, 1989; Gonzalez et al., 1990;
Molinari et al., 2000; Trinble et al., 2001). Urna
nova possibilidade de emprego desta técnica é a
pulveriza~ao da formula~ao microencapsulada do
feromonio, onde o composto é aspergido sobre as
plantas, facilitando o emprego da técnica
(Waldstein& Gut, 2003). No entanto,para o Brasil,
nao existem informa~5es sobre o efeito destas
formula~5es quando empregadas em pomares
comerciais.

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito
do uso da técnica do confundimento, através da
aplica~ao do feromonio sexual microencapsulado
no controle da mariposa-oriental na cultura do
pessegueiro.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em tres pomares
comerciais de pessegueiro no Município de Bento
Gon~alves (Tabela 1). Em cada pomar foram
conduzidas duas áreas de tamanho similar, de um
hectare cada, sendo utilizada urna área para aplicar
o feromonio e outra para os inseticidas (controle
convencional). Os seguintes tratamentos foram
aplicados: Pomar A: pulveriza~ao quinzenal do
feromonio sexual na formula~aomicroencapsulada
contendo 20% do composto Z-E-dodecenil acetato
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Tabela 1

Características dos pomares comerciais de pessegueiro

utilizados no experimento de avalia~ao da técnica da
confusao sexual para o controle de G. molesta.

Bento Gon~alves, RS, 1999.

(93:6), produzido pela 3M do Canadá na dosagem
de 187,5 mL/ha (confusao sexual) com início em
17/08/1999, coincidindo com o início do primeiro
voo pós-diapausa (Área 1) e aplica<;ao do inseticida
fenitrotion (0,075%) (07/09, 03/10 e 20/10/99)
(Área 2). Pomar B: pulveriza<;ao quinzenal do
feromonio sexual na formula<;ao microencapsulada
a partir de 17/08/1999, início do primeiro voo pós-
diapausa (Área 1) e dimetoato (0,048%) (17/10/
99; 3/12/99 e 16/12/99), fenitrotion (0,075%) (03/
11/99), paration metil (0,06%) (30/9/99 e 18/11/
99) e tric1orfon (0,15%) (27/12/99) (Área 2).
Pomar C: pulveriza<;ao quinzenal do feromonio
sexual na formula<;ao microencapsulada a partir
de 8/10/1999 coincidindo com o início das capturas
dos adultos provenientes da prime ira gera<;ao
de primavera que se desenvolve sobre a cultura
(Botton et al., 2001) (Área 1) e dimetoato
(0,048%) (26/11/99 e 11/12/99), fenitrotion
(0,075%) (27/10/99), fention (0,05%) (22/12/99),
fosmet (0,1 %) (07/11/99) e triclorfon (0,15%) (02/
01/99) (Área 2). Devido ao tamanho da área

experimental necessária, nao foi possível deixar
pomares sem aplica<;ao de inseticidas. As
aplica<;5es foram realizadas através de um turbo-
atomizador tratorizado com volume de calda de
700 L/ha.

Para avahar o efeito dos tratamentos na

popula<;ao de adultos de G. molesta, cinco
armadilhas delta contendo o feromonio sexual

sintético, produzidas pela Isca Tecnologias LTDA
(Rio Grande do Sul, Brasil), foram instaladas l1as
duas áreas de cada pomar, registrando-se
semanalmente o número de insetos capturados. As
armadilhas foram dispostas a 1,8 m de altura acima
do nível do solo, trocando-se os liberadores de
feromonio a cada seis semanas.

o número médio de adultos capturados por
armadilhaporsemananoperíododoexperimentofoi
transformado em raiz quadrada de x + 0,5,
comparando-seas médiaspelo teste t (p<0,05).Para
avaliara capturanasarmadilhas,foicalculadoo índice
de interrup<;aodo acasalamento (IIA) sendo HA =(C
- T/C) * 100, ondeC= médiade adultos de G. molesta

capturadospor armadilhanas parcelas tratadas com
feromonio e T =número de adultos da mariposa
oriental capturados por armadilha nas parcelas de
controleconvencional(Molinariet al., 2000).

Nas áreas experimentais envolvendo a cultivar
Chiripá, a partir do mes de dezembro, a aplica<;ao
do feromonio sexual microencapsulado foi
interrompida, empregando-se inseticidas químicos
visando ao controle simultaneo da mariposa-
oriental e da mosca-das-frutas Anastrepha
fraterculus (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae), a
qual foi monitorada com duas armadilhas McPhail
contendo suco de uva a 25%.

O dano nos frutos da mariposa-oriental e
pragas secundárias foi avaliado durante a colheita
em 17/11/1999 (pomar A) e 3/1/2000 (pomares B
e C), contando-se mil frutos por área (controle
convencional e confusao sexual) divididos em
coletas de 100 frutos em 10 pontos aleatórios. A
porcentagemde frutosdanificadosfoi transformada
em arc seno da raiz da percentagem /1 00,
comparando-se as médias pelo teste t (p<0,05).

RESULTADOS E DISCUSSÁO

O número de machos de G. molesta capturados
nas armadilhas foi significativamente inferior nas
áreas tratadas com o feromonio microencapsulado
(Figuras 1,2 e 3 e Tabela 2). OllA resultou em 88,5
a 96,6% de redu<;aodo acasalamento, indicando que
o feromonio microencapsulado dificultou o encontro
das femeas pelos machos.

No pomar A, o dano de G. molesta nos frutos
foi de 0,9%, nao diferindo do controle químico
(0,5%), indicando que, nas cultivares precoces, é
possível evitar os danos da praga somente com a
aplica<;ao do feromonio sexual microencapsulado
(Tabela 3). Para se obter o controle similar ao
empregado pelo produtor, foram necessárias seis
aplica<;5es do feromonio microencapsulado contra
tres de inseticidas fosforados (Figura 1).

No pomar A, entretanto, foi observado dano em
3,0% dos frutos, causados por lagartas que habitam a

Pomar Cultivar Ciclo Espaamento Idade
(anos)

A Premier Precoce 4,0 x 4,0 m 8

B Chiripá Tardio 4,0 x 4,5 m 8

C Chiripá Tardio 3,7 x 4,5 m 6
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Figura 1. Flutua~ao populacional de machos de Grapholita.molesta em pomar de pessegueiro cultivar Premier (Pomar A), submetida

a confusao sexual (FSM) e controle convencional com inseticidas químicos (CQ). As setas indicam as datas de aplica~ao do

ferom6nio sexual microencapsulado (F) e de inseticida (1). Bento Gon~alves, RS, 1999.

Figura 2. Flutua~ao populacional de machos de Grapholita molesta em pomar de pessegueiro cultivar Chiripá (Pomar B), submetida

a confusao sexual (FSM) e controle convencional com inseticidas químicos (CQ). As setas indicam as datas de aplica~ao do

ferom6nio sexual microencapsulado (F) e de inseticida (1). Bento Gon~alves, RS, 1999.

vegetar;ao rasteira do género Anida (Lepidoptera:
Noctuidae) (Figura 4), significativamente superior aos
1,6% observado no sistema convencional (Tabe1a4).

No pomar B, o dano causado pela grafolita na
área tratada com o feromonio microencapsulado
(1,3%) foi significativamenteinferior ao verificado
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Figura 3. Flutua,<ao populacional de machos de Grapholita molesta em pomar de pessegueiro cultivar Chiripá (Pomar C), submetida

a confusao sexual (FSM) e controle convencional com inseticidas químicos (CQ). As setas indicam as datas de aplica,<ao do
feromónio sexual microencapsulado (F) e do inseticida (1). Bento Gon,<alves, RS, 1999.

Tabela 2

Número médio mais erro padrao (X :t EP) de machos

de Grapholita. molesta capturados por semana em

armadilhas delta instaladas em pomares de pessegueiro
tratados com feromonio sexual microencapsulado (FSM)

e inseticidas químicos (CQ), na cultura do pessegueiro.
Bento Gon,<alves, RS, 1999.

Pomar Número médio de machos capturados

por armadilha por semaua

HA!

1 Índice de Interrup,<ao de Acasalamento

2 Médias seguidas por letras distintas na horizontal, diferem

entre si (p< 0,05) pelo teste 1.

na área pulverizada com inseticidas (2,9%) (TabeHl
3). Cabe res saltar que na área tratada com
feromónio foram realizadas duas aplica~6es do
produto triclorfom (0,15 %) durante a pré-colheita
para o controle da mosca-das-frutas. Neste pomar,
também foi observado dano causado por

Tabela 3

Porcentagem (X :t EP) de frutos danificados

por Grapholita. molesta em pomares de pessegueiro

tratados com feromonio sexual microencapsulado
(FSM) e inseticidas químicos (CQ) na cultura do

pessegueiro. Bento Gonc;alves, RS, 1999.

Pomar % Frutos dauificados por

Grapholita molesta

1 Médias seguidas por letras distintas na horizontal, diferem

entre si (p< 0,05) pelo teste 1.

Argyrotaenia sphaleropa (Lepidoptera: Tortricidae)
em tQrno de 2,0% dos frutos, equivalente nas duas
área~ (Tabela 4). Esta espécie tem sido relatada
como praga potencial da cultura por danificar
péssegos e, caso a técnica de confusao sexual seja
empregada comercialmente, pode se tornar
necessária a ado~ao de medidas de controle (Botton
et al., 2003).
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B 0,7 :t 0,15 A 13,8 :t 3,0 B 94,9

C 0,2:t 0,10 A 5,8 :t 0,9 B 96,6

FSM CQ

A 0,9:t0,4Al 0,5:tO,3A

B 1,3:tO,4A 2,9:tO,4B

e 8,0 :tl,6B 2,1 :t 0,5A
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Figura 4. Danos em frutos de pessegueiros, provocados por lagartas do genero Anida, que habitam a vegeta<;:ao rasteira em
pomares de pessegueiro. Bento Gon<;:alves, RS, 1999. Foto: Marcos Botton.

Tabela 4

Porcentagem (X :t EP) de frutos danificados por pragas

secundárias nos pomares de pessegueiro tratados com

feromonio sexual microencapsulado (FSM) e inseticidas
químicos (CQ). Bento Gonf¡alves, RS, 1999.

1Médias seguidas por letras distintas na horizontal, diferem entre

si (p< 0,05) pelo teste t.

No pomar C, onde iniciou-se mais tarde a
aplicac;;aodo feromónio sexual microencapsulado,
mesmo com tres aplicac;;6es de inseticidas
fosforados realizadas próximas a colheita, o dano
provocado pela mariposa-oriental foi de 8,0%,
significativamente superior ao observado com o

controle químico (2,1%) (Tabela3). Neste pomar,
foi observado dano por A. sphaleropa de 3,6% na
área submetida a técnica de confundimento,
superior aquel a verificada na área onde se
empregou o controle químico (Tabela4).

De maneira geral,foi verificadoque a aplicac;;ao
da formulac;;aomicroencapsulada a cada 15 dias,
impediu a comunicac;;aoquímica entre machos e
femeas da mariposa-oriental. Nas tres áreas, foi
empregada apenas urna dosagem e intervalo de
aplicac;;aosendo que modificac;;6esnestes parfunetros
devem ser avaliados futuramente, visando reduc;;ao
no custo de tratamento. Considerando um valor

médio de R$ 0,50 ao quilo do pessego e urna
produtividade de 15.000 kg/ha, obtém-se urna renda
bruta de R$ 7.500,00/ha, sendo que os produtores
nao aceitam perdas pelo ataque de pragas maiores
que 1,0 a 2,0 % da produc;;ao. Neste sentido, o
resultado obtido na cultivar precoce demonstrou que
a confusao sexual é promissora para o controle da
mariposa-oriental. Isso também é válido para
cultivares tardias, desde que o feromónio seja
aplicado no momento certo e nao ocorra o ataque
da mosca-das-frutas na pré-colheita.

Pomar % Frutos danificadospor

Anida sp. Argyrotaenia sphaleropaa

FSM CQ FSM CQ

A 3,0:t 0,5 Bl 1,6:tO,4A -

B - 2,3:t 0,6A 2,1 otO,?A

e 3,6 :t_O,8 B 0,8 :t 0,5A
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A aplica~ao do feromonio desde o início da
gerac,;ao pós-diapausa, associado ao controle
químico, na fase de pré-colheita, é urna estratégia
para implementar o Manejo Integrado da G.
molesta na cultura do pessegueiro. Entretanto, a

possibilidade do ataque de pragas secundárias é um
fator que deve ser analisado (Rice & Kirsh, 1990).

A tentativa de reduzir o número de aplica~6es
do feromonio microencapsulado no pomar C, nao
demonstrou viabilidade técnica face a elevada perda
de frutos verificada (Tabela 3). Tal fato pode ter
ocorrido pela aplica~ao do produto somente a partir
do segundo voo dos adultos permitindo o
acasalamento e conseqüente estabelecimento da
primeira gera~ao da praga no pomar e também pela
pressao populacional do in seto na área
experimental além da migra~ao de femeas
"grávidas" de pomares de cultivares precoces.

Conforme pode ser observado nas áreas com
controle convencional, com as técnicas de manejo
da mariposa-oriental atualmente empregadas pelos
produtores da regiao, mesmo com aplica~6es
seqüenciais de inseticidas fosforados, o in seto tem
causado perdas ao redor de 2,0% de frutos (Tabela
3). A ado~ao da confusao sexual na cultura como
técnica eficaz de controle deve vir associada a um

custo compatível ao do controle químico, ou entao
a urna diferencia~ao comercial do produto que
permita arcar com os custos e riscos adicionais da
técnica. A diferenciac,;ao comercial do produto
oriundo de áreas onde se emprega a confusao sexual
é rotina em países onde a técnica é utilizada
preferencialmente no manejo de pragas como nos
sistemas de produ~ao integrada (Cross et al., 1997)
ou organica, embora no último caso, a legisla~ao
brasileira nao permita o uso do método (Diário
Oficial da Uniao, 1999). Por outro lado, pomares

com problemas de resistencia da praga aos
inseticidas convencionais (Pree et al., 1998) podem

empregar a técnica da confusao sexual como
alternativa para manejar popula~6es da mariposa-
oriental resistentes aos inseticidas.

CONCLUSÁO

O uso da técnica de confundimento, utilizando
a formula~aomicroencapsulada desde o início da
gera~ao pós-diapausa de Grapholita molesta
associado ao controle químico na fase de pré-
colheita dos frutos é urna estratégia viável para

implementar o Manejo Integrado de Pragas na
cultura do pessegueiro.
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