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Grapholita molesta (Fig.1) é um importante tortricídeo
associado às rosáceas de caroço, comumente referido como
mariposa-oriental, devido sua origem asiática (Salles, 2000).
Durante os meses de dormência do pessegueiro, quando as
brotações tornam-se lignificadas e não há frutos, a
população de G. molesta nos pomares é reduzida
(Poltronieri, 2008). Fatores ambientais aliados à pré-
disposição genética do inseto podem induzir a diapausa
(Tauber et al., 1986).

OBJETIVO

O trabalho objetivou avaliar a influência do fotoperíodo, 
na fase de ovo,  como indutor de diapausa em G. molesta.

Ovos de no máximo 15 horas de idade, oriundos de
casais de G. molesta mantidos em criação em sala
climatizada (25±1ºC, 60±10% UR, fotofase 16 horas)
(Fig.2), foram submetidos aos seguintes fotoperíodos
(L:E): 10:14; 11:13; 12:12; 13:11; 14:10 e 16:8 (controle).
As lagartas obtidas em cada fotoperíodo foram
transferidas para tubos de vidro contendo dieta artificial
(Fig.3), e mantidas no fotoperíodo igual ao de indução
dos ovos. Os insetos que permaneceram em algum dos
estágios por mais de 20 dias, foram considerados em
diapausa. As médias foram comparadas pelo teste Exato
de Fisher (α = 0,05).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A diapausa foi observada em todos os fotoperíodos na fase de pré-pupa (Fig.4), com exceção do 16L:8E (controle). Na 
fotofase de 13 horas, este percentual (96,4%) foi significativamente maior que nas demais (P < 0,05) (Tab. 1).

Conclusão

Grapholita molesta quando exposta à fotofase menor de 16 horas no estágio de ovo, manifesta diapausa na fase de pré-pupa.

Figura 2:  Gaiolas de criação com 
adultos de Grapholita molesta 

Figura 3:  Tubos de vidro contendo dieta 
com lagartas de Grapholita molesta 

Tabela 1 - Número total de ovos de Grapholita molesta expostos a diferentes

fotoperíodos e de pré-pupas (total e percentual) em diapausa (25 ± 1 °C; 60 ± 10% UR).

.
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*  Percentuais, seguidos de mesma letra, não diferem significativamente (Exato de Fisher, P < 0,05)

Figura 1: Adulto de Grapholita molesta

Fotoperíodo (L:E)

Número %

Ovos
Pré-pupas em 

diapausa
em diapausa

16:08 130 0 0 d*

14:10 211 142 67,3 c

13:11 130 126 96,4 a

12:12 122 100 81,9 b

11:13 128 116 90,6 b

10:14 150 133 88,7 b


