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27 Caracterização dos danos causados
por Lobiopa insularis (Castelnau, 1840)
(Coleoptera: Nutidulidae) em frutos de
morangueiro em diferentes estádios de
maturação

Rodrigo Fomari1; Magda Andréia Tessmel; Lucimara
Rogéria Antoniollt; Marcos Botton3

que tem preocupado os produtores de morango, principalmente aqueles
na região da Serra Gaúcha, é o volume de frutos descartados em

do ataque da broca-do-morangueiro (Lobiopa insularis) (Castelnau, 1840) .
••• do causados tanto pelos adultos quanto pelas larvas, resultando em
Imprópriospara o comércio in natura. O adulto da broca é atraido para as

devido aos aromas ·liberados pelos frutos. Neste trabalho, foram
e caracterizados os danos causados pela broca-do-morangueiro em

coIúdos em diferentes estádios de maturação. Adultos de L. insu/aris e
da cultivar Cama rosa foram coletados em lavoura comercial e

dos ao laboratório de Entomologia da Embrapa Uva e Vinho. No
• , os frutos foram classificados quanto à coloração da epiderme em
M os que apresentavam 100% de coloração verde, meio-maduros (MM)

GDm até 50% da superficie com coloração vermelha, e maduros (M), aqueles
100% da superficie com coloração vermelha brilhante. Morangos nos

esflkIos de maturaçAo foram inálVidualizados em recipientes plásticos
nt.) utIlIzando-se dez repetições por tratamento sendo cada fruto infestado
11II8 fêmea de L. insularis. O experimento foi conduzido por cinco dias na

ra 23:1:3"C, umidade relativa de 70±10% e fotofase de 14 horas.
perIodode avaliação foi verificado que todos os frutos (M) e (MM) continham

de alimentação causados pela broca, caracterizados por orificios na
. dos frutos. Em 80% dos frutos maduros foram encontradas posturas do

. Nos frutos verdes M não foram observados danos de alimentação elou
de ovos. Conclui-se que L. insu/aris oviposita e causa danos em frutos
de morangueiro. A eliminação destes nas lavouras é recomendada como

de reduzir a infestação causada pela praga na cultura.
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