
11

Avaliação de atrativos a base de leveduras para 

monitoramento de Drosophila suzukii 

Paloma G. Tessaro1; Jessé Oliveira1; Régis S. S. Santos2; Bruna Carla Agustini3; Gildo Almeida da 

Silva

A região dos Campos de Cima da Serra – RS é um importante polo de produção de pequenos frutos. 

A mosca Drosophila suzukii (DAM), é um dos principais insetos-praga, responsável por causar se-

veros danos em pequenos frutos. O uso de atrativos a base de fermento, açúcar e água apresenta 

campo. Neste estudo, objetivou-se avaliar leveduras (provenientes da coleção da Embrapa Uva e 

Vinho) no desempenho de captura de DAM em pomar de amora-preta. O experimento foi conduzido 

num pomar comercial, em delineamento de blocos ao acaso, com 12 tratamentos (três leveduras + 

três meios de cultura e testemunha) e três repetições. Os tratamentos foram depositados em arma-

dilhas Hemitrap(*) -

po, as armadilhas foram recolhidas e o material coletado foi triado no Laboratório de Entomologia 

o meio de cultura S8020 foram os tratamentos que mais se destacaram pelo teste de Duncan a 5% 

respectivamente). As diferenças na captura entre os tratamentos foram mais expressivas para os 

nos tratamentos. Os resultados são promissores e novas investigações com os atrativos devem ser 

conduzidas para poder estabelecer uma nova alternativa para monitoramento de Drosophila suzukii 

em cultivos de pequenos frutos.
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