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Expectativa

Questão 1

É preciso ter conhecimento dos aspectos biológicos e de conduta da mosca da goiaba; por exemplo, conhecer se a
mosca da fruta está se reproduzindo na mesma zona das goiabeiras ou tem um hospedeiro alternante ou é introduzida
nos frutos infestados em outro lugar.

Questão 2

Os tratamentos foram preparados da seguinte maneira: para a proteína hidrolisada foram empregados 50g
de bórax, 50 ml de malathion 1000, 200 ml de água e 750 ml de proteína hidrolisada; para o atraente flyral
foram aplicados 50 ml de  malathion 1000 e 100 ml de água e 850 ml de  flyral;  para o tratamento das
pastilhas de torula foram usados 200 ml de água e colocados três pastilhas em armadilhas multilinear; para
as armadilhas artesanais  usaram 1,5 pastilhas em 100 ml de água e,  finalmente,  no atrativo alimentar
Ceratrap utilizaram 200 ml de produto puro para armadilhas multilinear e 100 ml de ceratrap nas armadilhas
artesanais.

Questão 3

Consiste em observar  o estado de frutificação e maturação do fruto, pois será possível  verificar
que quando a fruta se encontra no estado verde-amarelo,  a mosca da fruta deposita seus ovos
assegurando  sua  reprodução.  Por  isso  é  necessário  contar  com  as  armadilhas  para  monitorar
(armadilha multilinear) e armadilhas artesanais para a prevenção e o controle.

Questão 4

Foram  os  tragos  de  proteína  hidrolisada,  malathion  e  água  em  cada  árvore  a  cada  dez  dias,
quando o  fruto  apresentou  um tamanho  de  uma bola  de  gude  e  até  terminar  a  colheita,  assim
como a colocação de armadilhas artesanais ao redor e no interior dos hortos.

Questão 5

Por  outro  lado,  a  diferença  encontrada  entre  os  investigadores  pode  se  dar  pela  sombra  da
árvore e as condições ambientais  que prevalecem nos hortos.  Observamos nesta pesquisa que
quando os frutos apresentam pouca folhagem ou ramificações com folhas, a incidência da mosca
era menor com respeito àquelas árvores que apresentavam maior tamanho e folhagem; também
se  observou  que  conforme  sumiu  a  humidade  no  solo  e  no  meio  ambiente,  diminuiu
drasticamente  a  incidência  da  mosca  da  fruta,  unido  a  isso  foi  acrescentada  a  temperatura
ambiental  (29° C),  pelo  que identificamos que a mosca se ausentava  dos hortos e buscava um
meio ambiente que lhe proporcionasse a comodidade que era preciso para sua reprodução, como
são as árvores hospedeiras, por exemplo, a mangueira e o sapotizeiro crioulos dessa zona.
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