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Resumo
A produção de framboesa registou um aumento considerável nos últimos anos
em Portugal. É uma cultura ainda pouco conhecida no nosso País, em termos de pragas.
Tem havido relatos de estragos causados por tripes, com frequência atribuídos a
Frankliniella occidentalis (Pergande), sem que, contudo, se conheçam quais as espécies
de facto presentes nesta cultura. Realizou-se, em 2015, uma amostragem dos tripes
presentes em framboesa, em diferentes pontos do país, no âmbito do projeto “Cluster
dos Pequenos Frutos”, com vista a aumentar o conhecimento sobre a sua presença nesta
cultura. Três géneros destacaram-se pela sua abundância e frequência: Thrips (45,6%),
Tenothrips (22,4%) e Frankliniella (20,3%), em especial Thrips tabaci Lindeman,
Tenothrips frici (Uzel) e F. occidentalis.
Palavras-chave: Thysanoptera, Rubus idaeus L., prospeção.
Abstract
Raspberry production is increasing in Portugal. References about the pests
affecting this crop in the country are still scarce. Damages have been attributed to thrips
(Insecta: Thysanoptera), frequently to Frankliniella occidentalis (Pergande), without
being known in fact which thrips are present in the crop. A survey of thrips in raspberry
was conducted in Portugal (Project Cluster - soft fruits) in order to enhance our
knowledge about them. Three genera were particularly abundant and frequent: Thrips
(45,6%), Tenothrips (22,4%) and Frankliniella (20,3%), especially Thrips tabaci
Lindeman, Tenothrips frici (Uzel) and F. occidentalis.
Keywords: Thysanoptera, Rubus idaeus L., survey.

Introdução
São vários os artrópodes referidos na bibliografia internacional como pragas na
cultura da framboesa, sendo que a sua presença/ausência, abundância e impacto nesta
cultura é diferente geograficamente e varia também consoante os anos. São exemplos:
(1) dípteros como Pegomya rubivora Coquillett (Antomyiidae), Resseliella theobaldi
(Barnes) e Lasioptera rubi Schrank (Cecidomyiidae), e Drosophila suzukii (Matsumura)
(Drosophilidae); (2) coleópteros como Anthonomus rubi (Herbst) e Otiorhynchus spp.
(Curculionidae), Byturus tomentosus (De Geer) (Byturidae), Agrilus aurichalceus Redt.
(Buprestidae) e Popillia japonica Newman (Scarabaeidae); (3) homópteros, como por
exemplo, os afídeos Aphis idaei van der Goot e Amphorophora idaei (Börn.) e, ainda,
moscas brancas, e cicadelídeos; (4) lepidópteros, como Pennisetia marginata (Harris)
(Sesiidae), Lampronia rubiella (Bjerkander) (Prodoxidae), Notocelia udmanniana L.
(Tortricidae); (5) himenópteros, por exemplo Monophadnoides geniculatus (Hartig)
(Tenthredinidae); (6) e ainda diferentes espécies de tripes (Thripidae) e de ácaros (Mahr
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et al., 2002; Bylemans et al., 2003; Gordon et al., 2003; Linder et al., 2003; Milenkovic
& Stanisavljevic, 2003; Veszelka & Fajcsi, 2003; English-Loeb, 2006; Schmid et al.,
2006; Vétek et al., 2006; Hartman, 2008; Demchak, 2009; Hall et al., 2009; Goodhue et
al., 2011; Heidenreich et al., 2012; Agnello et al., 2015; Dassonville et al., 2015;
Tartanus et al., 2015; Trandem et al., 2015; Tuovinen & Lindqvist, 2015; Ferreira, in
press).
São vários os estragos causados por estes artrópodes. A alimentação de imaturos
e adultos e a postura dos ovos nos botões florais ou nas flores podem causar
deformações nos frutos. A postura em frutos já desenvolvidos, que acabam por colapsar,
tem igualmente impacto negativo na produção. A melada resultante da ação alimentar
de algumas destas pragas pode ser colonizada for fungos (fumagina), além de que
agentes patogénicos podem penetrar nas plantas através de lesões causadas pelos
artrópodes. É importante, ainda, ter em conta a transmissão de vírus e fitoplasmas à
cultura por parte destes artrópodes (Hartman, 2008; Heidenreich et al., 2012).
Relativamente aos tripes, a informação sobre a sua presença nesta cultura é
escassa, embora estejam relatados estragos como deformação dos frutos e sua
descoloração em especial na zona adjacente ao cálice, que adquire aspeto prateado. Os
tripes podem causar a perda de uma cultura jovem de pequenos frutos, se não forem
controlados (McGregor et al., 1996).
No âmbito do projeto “Cluster dos Pequenos Frutos”, realizou-se uma
amostragem dos tripes presentes em framboesa, em diferentes pontos do país, com vista
a aumentar o conhecimento sobre a sua presença nesta cultura. Apresentam-se os
resultados obtidos.
Material e métodos
A prospeção de tripes na cultura de framboesa foi realizada nos meses de maio,
junho e julho de 2015, nos concelhos de Amarante, Aveiro, Braga, Baião, Faro,
Mirandela, Óbidos, Odemira, Penamacor, Sever do Vouga, Tavira e Vouzela. Analisouse uma exploração por concelho, com exceção do de Odemira (duas explorações).
Utilizaram-se armadilhas adesivas amarelas e azuis, penduradas no topo da
cultura, com o seu bordo inferior praticamente rente ao topo das plantas, durante duas
semanas, consecutivas ou não, consoante a disponibilidade do produtor em realizar a
troca de armadilhas. Foi utilizado igual número de armadilhas de cada cor, em cada
estufa. O número de armadilhas por estufa variou com a dimensão da mesma.
Analisou-se uma estufa de framboesa por exploração. No caso de aí haver mais,
selecionou-se uma estufa com problemas causados por tripes (pelo menos no passado
recente). Com frequência existia mais do que uma variedade de framboesa na mesma
estufa, mas tratando-se da análise de insetos voadores com grande capacidade de
dispersão, o fator variedade não foi tido em conta neste estudo.
Resultados e discussão
Detetaram-se tripes em todas as explorações.
De entre os tripes fitófagos, destacaram-se, pela sua abundância, os géneros
Thrips (45,6%), Tenothrips (22,4%) e Frankliniella (20,3%), aos quais deverá ser
atribuída a maior parte dos estragos/prejuízos que têm vindo a ser causados por tripes na
cultura de framboesa. Outros géneros associados a fitofagia, mas substancialmente
menos abundantes (vestigiais) foram: Isoneurothrips, Ceratothrips, Megalurothrips,
Chirothrips, Limothrips, Anaphothrips e Drepanothrips.
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No género Thrips, destacou-se T. tabaci Lindeman (46,8%), seguido de T. flavus
Schrank (23,3%), sendo as outras espécies vestigiais: T. major Uzel, T. angusticeps
Uzel e T. fuscipennis Haliday.
Relativamente ao género Tenothrips, só as fêmeas foram identificadas ao nível
de espécie. Foram detetadas duas espécies: T. frici (Uzel) (92,9%) e T. discolor Karny.
Quanto ao género Frankliniella, também foram detetadas duas espécies:
F. occidentalis (Pergande) correspondeu a 98,6% dos indivíduos, sendo os restantes
F. tenuicornis (Uzel).
A ordem Thysanoptera, que inclui todos os tripes (ou tisanópteros) está
organizada em duas subordens. Todos os géneros/espécies acima indicados pertencem à
subordem Terebrantia. Apenas 1,9% dos tripes capturados nas armadilhas deste estudo
pertencem à outra subordem, Tubulifera, os quais, dependendo das espécies, poderão
ser fitófagos, predadores ou micetófagos. Pela sua reduzida abundância e pelo que se
conhece da sua bioecologia, não é de crer que os tripes desta subordem aqui detetados
tenham responsabilidade nos estragos relatados pelos produtores contactados durante
este estudo.
Em 11 das 13 explorações de framboesa analisadas, foi também detetado o
género Aeolothrips, que inclui muitas espécies predadoras, se bem que, em algumas,
estes indivíduos eram muito pouco abundantes.
Em todas as 13 explorações, detetou-se T. tabaci, em maior ou menor
abundância, e em nove encontrou-se T. frici. Relativamente a F. occidentalis, esta foi
detetada em oito explorações; as ausências correspondem a explorações localizadas na
parte centro-norte do país e observou-se uma abundância muito elevada no Algarve.
Contudo, tendo-se tratado de uma amostragem muito pontual tanto geográfica como
temporalmente, é necessário cautela quando se considera esta informação.
Este trabalho vem juntar-se a outro realizado anteriormente em mirtilo e amora
(Serra et al., 2012), com o intuito de aumentar o conhecimento sobre a presença dos
tripes em culturas de pequenos frutos, em Portugal.
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