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Dentre os problemas fitossanitários enfrentados na cultura da uva no Submédio

São Francisco, a traça-dos-cachos Cryptob!abes gnidiella vem provocando danos

significativos, principalmente nos frutos destinados à produção de vinho. As lagartas

se alojam no interior dos cachos, se alimentam da casca do engaço e dos frutos,

causando o murchamento, rompimento e queda de bagas, resultando no

extravasamento do suco, proliferando bactérias que provocam a podridão ácida.

Com o objetivo de atender as exigências da Produção Integrada de Uva (PI-Uva) se

faz necessário definir o momento correto de controle dessa praga. Dessa forma,

foram realizadas amostragens de ovos em quatro idades de cachos da uva (45, 52,

55 e 60 dias). Os cachos de uva foram coletados em campo e em seguidas levadas

ao laboratório, onde passaram por triagem e contagem de ovos. Verificou-se que

em cachos com até 45 dias 3,49 ovos/cacho, sendo crescente quando estavam com

52 e 55 dias, de 13 e 13,98 ovos/cacho, respectivamente, reduzindo para 9,38 ovos/

cacho aos 60 dias, sugerindo, portanto, que a partir dessa idade ocorre à eclosão

das lagartas, sendo o momento ideal para ser efetuado o controle.
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