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Avaliação da presença de ovos de inverno de Daktulosphaira vitifoliae (Fitch, 

1854) (Hemiptera: Phylloxeridae) em mudas do porta-enxerto ‘Paulsen 1103’

Simone Andzeiewski1; Daniel Bernardi2; Daniel Grohs3 Marcos Botton3

Daktulosphaira vitifoliae é um inseto que mede de 0,8 a 1,2 mm de comprimen-

to, semelhante a um pulgão, que se alimenta de raízes de Vitis vinifera, e raízes e folhas de uvas 

americanas Vitis labrusca. Ao atacar as raízes (forma radícola), o inseto provoca dois sintomas 

alimentação permanente nessas raízes pode levar ao declínio gradual das plantas e ao aumento 

da suscetibilidade a infecções fúngicas. O ataque nas folhas (forma galícola), origina estruturas co-

nhecidas como galhas, que causam distorção foliar, necrose e desfolhamento precoce. No Brasil, a 

sobre a biologia e o comportamento do inseto. Uma delas é sobre a presença e localização dos 

ovos de inverno. Na região sul do Brasil, durante os meses de inverno, as folhas da videira com a 

-

com o intuito de passar o inverno hibernando. Neste trabalho, foi avaliado a presença e localiza-

ção dos ovos de inverno em mudas de ‘Paulsen 1103’ cultivadas a campo. Em setembro de 2019, 

100 estacas com quatro gemas do porta-enxerto ‘Paulsen 1103’ foram plantadas no solo em um 

-

no campo e distribuídas uniformemente sobre essas mudas para que ocorresse a infestação. Em 

agosto e setembro de 2020, sete mudas (em cada mês) foram arrancadas e levadas ao laborató-

rio de Entomologia para se observar a presença dos ovos de inverno no ritidoma da videira com o 

de ovos de inverno em 78%. Nas mudas que tinham os ovos de inverno foi encontrada uma média 

no tronco de plantas de videira pode ser uma fonte de dispersão da praga para diferentes regiões 

produtoras.
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