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A producao de p~ssego nos municfpios de Pelotas, Cangucu e Piratini tem
uma importancia econOmica bastante significativa. Esta producao, a cada ano, vem
se tornando mais dispendiosa, priricipa'imente devido ao custo crescente dos insu~
mos agrfcolas mao-de-'obra, aquisicao e reparo de m6quinas e custo dos trata~
mentos fitossanit6rios.

A grafolita vem causando s6rias preocupa¢es ao produtor de p&sego, parti-
cipando expressivamente do montante das perdas de frutos.

Levantamentos sobre perdas ocorridas nas safras de 1981 a 1988, nos muni-
cfpios mencionados, mostram que a grafolita teve uma incid~ncia vari6vel, por6m
expressiva, em diversas cultivares de p6ssego.

o CNPFT - EMBRAPA, em seu contfnuo trabalho para desenvolver novas
t6cnicas que possam ajudar os produtores a minimizar 0 custo de producao e as
perdas, dando-Ihes chance de aumentar 0 luero, lanca este conjunto de informa-
¢es sabre a grafolita, na certeza de que, com 0 seu uso, resultados satisfat6rios
serao sentidos de imediato.

A grafolita ou mariposa oriental (Grapholita molesta) 6 origin6ria da China e
constitui-se em St\ria praga para diversas fruteiras, estando hoje distribufda em
quase todo 0 mundo.

Os ado•••• sao pequenas mariposas de cor cinza escuro, com distintas man-
chas escuras nas asas. Estas encobrem todo 0 corpo do inseto quando ele est6 pou-
sado e medem de 6·7 mm de comprimento (Figura 1).

Os ovos &80 minusculos, com 0,7 mm de diAmetro, de forma redondo-ovala-
da, cor branco-cinza. E dificrtimo perceb6-los a olho nu na planta. Encontram-se
sobre as folhas novas de brotacoes, perto das axilas, e sao colocados separada-
mente.

As IagartN, quando pequenas (cerca de 4 mm de comprimento), sao de cor
branca-creme a levemente amarelada e, quando bem desenvolvidas (cerca de 14
mm de comprimento), adquirem uma cor branca-rosada. A cabeca6 bem distinta e
escura (Figura 2).
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A pupa est6 protegida por urn casulo de teia que, geralmente, fica em fendas
da casca,encontro de ramos, na regiao da base do pedunculo no fruto, no tronco e
no solo, na projecao da coPs. E muito difrcillocaliz6-la.

A variacao de tempo necess6ria para atingir cada estAdio e desenvolver 0 ci-
cio biol6gico depende, basicamente, da temperatura. Existe urna relacao direta en-
tre a temperatura e 0 numero de dias para completar 0 cicio. Quanto maior for a
temperatura, menos dias sac necess6rios para completar 0 cicIo e 0 inverso tam-
b6m 6 verdadeiro, conforme se observa na Tabela 1.

Inrcioda
oviposiCao

Perlodo de
oviposiCao

Incubacio
dosovos

A seqa~ncia do cicIo de vida sempre inicia na ordem anterior e conforme a
Fig.3.

D numero de geracoes anuais 6 de 6 a 8 e sobre 0 pessegueiro, desenvolven•.
do-se provavelmente, de 5 a 6 geracoes.



, 0 nascimento dos adultos normalmente ocorre durante 0 perfodo da manhi,
mas os primeiros v60s somente ocorrem ao entardecer atll cerca de 10 horas da
noite e quando a temperatura estiver acima de 160C.A mariposa nso voa exponta-
neamente fora deste perfodo e, assim sendo, II durante ele que ocorre 0 acasala-
mento .ea postura. Portanto, existe um sincronismo entre a atividade dos adultos e
as consequentes atividades biol6gicas no cicio de vida. Isto se repete a cada gera-
~ao.A Fig. 4 exemplifica, esquematicamente estas situa¢es.
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Aillm do pessegueiro, a grafolita ataca e v
ive em diversas outras 6rvores frutfferas, como a ameixeira, pereira, marme-

leiro, macieira e nogueira-peca, entre outras.
Entre as plantas silvestres, ainda nso se conhece as possfveis hospedeiras da

grafolita.

Nos brotos: A lagartinha, logo ap6s 0 nascimento, procura um broto e pene-
tra nele, fazendo uma galeria de acima para baixo. A extensio da galeria II muito
vari6vel; foram observadas em ramos de pesseguieiro galerias de 2 a 10 em.

Uma larva alimenta-se em 3 a 7 ramos de difer·entes froneiras da mesma
planta geralmente pr6ximos um do outro, quando se observam ramos muito pr6-
ximos atacadoS-,-podetersido a mesma largata.

o dano nos ramos em si, II importante em plantas jovens (1-2 anos). Ap6s
.0 infcio da produ~so este dano pode nso prejudicar a produ~so e qualidade dos
frutos e raramente compromete a forma~so da copa da planta. Entretanto, e im-
portante lembrar que cada novo ramo emitido, devido ao ataque da grafolita, II
parte da reserva de energia da planta, que poder6 ser necess6ria durante a forma-
~io e desenvolvimento dos frutos, podendo vir a comprometer a longevidade das
6rvores. Todavia, esses pontos ainda nso estao claramente definidos.

Nos frutos; 0 dano no frutos II muito importante. 0 percentual de frutos ata-
cados, tem sido alto nas ultimas safras de pllssego (1981a 1988).

As largatas penetram nos frutos, principalmente na regiao da base, pr6ximo a
cavidade peduncular, perfurnado uma galeria em dire~ao ao centro do fruto, em
torno do caro~.

Normalmente observa-se uma s6 lagarta por fruto, raramente aparecem,
duas.

A galeria resultante da alimenta~ao da lagarta contllm escrementos do tipo
"serragem", Iigados entre si por uma espllcie de "teia". E uma caracterfstica indica-
tivo do ataque da lagarta de grafolita em pllssego, distinguindo-se perfeitamente,
do dano causado pela larva de mosca-da-fruta, conforme evidllncia a Fig. 5.0 dano
da grafolita nos ramos IIvisto na Fig.6•

EPOCA DE CONTROlE
Na regiso produtora de pllssego do municfpios de Pelotas e circunvizinhos, 0

ataque de grafolita, nos ramos, come~a durante a primeira quinzena de setembro.
o importante II interromper 0 desenvolvimento de futuras gera~oes,evitando

um posterior ataque aos frutos.
Como pode sar visto, h6 urn numero de dias necess6rio para que se inicie 0

ataque pelas lagartinhas, tanto nos ramos como nos frutos.
A decisio de aplicar um tratamento contra a grafolita baseia-se em dois cri-

t6riaa:



a) Em periodos criticos, onde M chances de maior controle
Para a regiao de Pelotas, seriam duas aplica~6es basicas, independente da

cu/tivar.
1~aplica~iio - na segunda ou terceira semana de outubro.
2~aplica~ao - 30 dias ap6s a primeira.

b) Aplicar 0 tratamento quando se conhece a quantidade de mariposa que
estao presentes no pomar. Isto ~ possfvel atrav~s do emprego de armadilhas para
captura (Figura 7 e 8). A mesma armadi/ha usada comumente para a captura da
mosca-da-fruta tamb~m captura 0 adulto da grafolita. Por~m ~ importante saber
distinguir bem a mariposa. No suco, ela normalmente fica boiando e de asasaber-
tas,.conforme a Fig.1. A cor das asas normalmente fica mais para cinza-escuro, ad-
quirindo a:c'3'a{:iio cinza claro, quando as asas perdem as escamas.

Figura 8. Armadilha com feromonio
sexual.

A armadilha com feromonio sexual ~ excelente para captura de mariposas de
grafolita. Estas armadilhas ainda niio estiio muito difundidas na regiiio pordutora
de passego do Rio Grande do SuI. Normalmente sao usadas 1 a 2 armadilhas/ha,
substituindo-se as capsulas com ferornonio a cada 7 semanas. Devem ser instala-
das de 15 de setembro at~ fins de dezembro. Neste periodo, seria necessaria ape-
nas urna troca de casula.

Em ambos tipos de armadilhas, devem ser vistoriadas e contadas as maripo-
sas duas vezes por semana, num intervalo de tras dias, anotando-se as quantidades
de mariposas por armadilha. Quando a m~dia atingir 0 numero, na semana se-
~uinte deve ser feita a aplica{:iio, observando 0 seguinte:

a) armadilha com suco - 10 mariposas/armadilha/semana.
b) armadilha com fermonio - 20 mariposas/armadilha/semana.
Na Figura 9 ~ apresentado um esquema te6rico para exemplificar a tomada

fe decisao quanto a ~poca de controle da praga:

__ amt~LHA
FEIIOMONIO

3
SEMANA

a para a decisao quanto a epoca de controle.
Figura 9. Exemplo de um esquem

ODUTOS PARA 0 CONTROlE
• " PI' R _ e at~ antes do inchamento dos frutos, usar um dos

Para a prlmelra ap Ica{:ao
seguintes produtos:

Azinf6s etil40 E
ou
Deltrametrina CE 2,5

ou *
Carbaril

*A dosagem depende da concentra{:ao de Carbaril - ver r6tulo.

+ 100 Iitros
de agua

_ . nto dos frutos e quando a mosca da!ruta Ja
Para a aplica{:ao, ap6s 0 mchame uintes produtos, que tamb~m terao a{:ao

est~ presente no pomar, usar um dos seg
sobre a mosca:

Azinf6s etH40 E
ou
Triclorfon PS
ou
Oeltametrina CE 2,5
ou
Fomet50 PM

. I ntre a ultima aplica{:aoe 0
Perfodo de carancia dos produtos, ou sela, aque e e

infcio da colheita.
A seta ( -+ )indica 0 ponto que chegou ao limite para se aplicar inseticida

! no perfodo com a barra ( - I~quando deve ser aplicado.



PRODUTO
Azinf6s etil
Deltametrina
Carbaril
Triclorfon
Fosmet

DIAS
21
5
1
7

14

_ Cada vez mais. 0 prer;:od()p~Oc:luto assume um papel importante no custo
total dos tratamentos. Nile>use dosagem maior ou menor do que a recomendada. A
efici~ncia est~ na depend~ncia direta da dosagem aprovada e recomendada.

Para um bom controle da grafolita, a aplicar;:ao deve ser taos uniforme quanta
posslvel, ou seja, cobrindo todos os ramos, folhas e frutos.

Nunca deixar que 0 Ilquido escorra pelas folhas e caia. Se isto acontecer, a
uma perda de inseticida. Calibrar 0 pulverizador para gotas pequenas.

Aplicar;:ao a tarde e no final do dia certamente a a que maiores chances of ere-
ce para um melhor controle, pois, como foi visto, a neste perlodo que a mariposa
voa, acasala e poe ovos. Sempre que posslvel, pulverizar em tais' horMios.

- Sempre que for manusear e/ou aplicar inseticidas, proteja-se com mllscara,
luvas e macacao ou outra roupa especial.

~ Evite 0 contato dos produtos com a pele.
- Nao fume e nem coma quando estiver trabalhando com inseticidas.
- Ap6s as pulverizar;:oes, tome banho com llgua fria e saMe ou, pelo menos,

antes da refeir;:oes mude de roupa, lave 0 rosto e as maos.
- Os inseticidas sac venenosos e dev.em ser usados com a mllxima cautela.

Leia 0 r6tulo, sempre com muita atenr;:ao antes de abrir a embalagem. As observa-
r;:oes e precaur;:oes indicadas devem ser seguidas com toda a exatidao. Os equipa-
mentos de proter;:ao devem ser utilizados de acordo com as recomendar;:oes.

- A perfeita regulagem e calibragem do pulverizador a fator decisivo para 0

exito da pulverizar;:ao.
- Nao a recomendado realizar pulverizar;:oes em horas de mllxima insolar;:ao e

temperaturas acima de 300C. Poderao ocorrer danos nas plantas e/ou frutos, alam
de aumentar muito 0 risco de intoxicar;:oes.

- Nunca use a boca para desentupir bicos ou mangueiras.
- A monitoria do pomar para a constatar;:ao de pragas deve ser continua, es-

pecialmente quando a temperatura estiver em torno de 25-300C. Quanto mais in-
tensa e cuidadosa for a monitoria, maiores chances haverao para se evitar gastos e
danos.

- Nao se deve usar 0 mesmo produto mais de 2-3 vezes em sequencia; ~eve-
se sempre alternar os produtos, evitando-se assim 0 desenvolvimento de resist€ln-
cia.
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