
HelicoverpaHelicoverpa armigeraarmigera: : 

nova praga das hortalinova praga das hortaliççasas



HelicoverpaHelicoverpa armigeraarmigera

� É um lepidóptero da família Noctuidae



� Lagartas de Helicoverpa armigera



Helicoverpa armigera → praga exótica invasora

Primeiros relatos: GO e oeste Bahia  (2012/2013)

2013  =  Ampla distribuição

→ algodoeiro, soja, milho, feijoeiro, 

tomateiro, sorgo, milheto, girassol,

pimentão, caupi, braquiária

várias hortaliças

Comportamento, voracidade e controle  # Helicoverpa zea





Helicoverpa armigera

Distinção → ferramentas moleculares  e  genitália do macho

Helicoverpa zea

Ivan Cruz





CARACTERCARACTERÍÍSTICASSTICAS



Presença de tubérculos escuros no primeiro e segundo segmento 
abdominal de H. armigera, com formato de uma cela.
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SINAIS DE INFESTASINAIS DE INFESTAÇÇÃOÃO

→→→→ Ataca folhas, ramos, flores, frutos e vagens

Tomate, batata, pimentão, ervilha, quiabo, melancia , alface,
feijão-vagem, milho doce, etc.



MONITORAMENTOMONITORAMENTO

1. Armadilhas para captura de adultos

Feromônio sexual -machos



2. Inspeção de folhas, flores e frutos

MONITORAMENTOMONITORAMENTO



-Instalar a lavoura em local distante de outros cultivos hospedeiros da praga (soja, feijão, milho, algodão)

-Monitorar constantemente a praga pela inspeção de plantas e  uso de armadilhas para captura de mariposas

-Controlar plantas espontâneas (tigueras) de soja, feijão, algodão, milho e hortaliças antes do novo cultivo

-Em sistemas de plantio direto, adotar a dessecação sequencial do mato nos 60 dias que precedem o novo
plantio

-Controlar  plantas daninhas hospedeiras da praga

-Controle biológico com a liberação de parasitóide de ovos (Trichogramma) e a aplicação de inseticidas
biológicos a base de Bacillus thuringiensis e de Baculovirus

MANEJO INTEGRADO DA PRAGAMANEJO INTEGRADO DA PRAGA



-Usar inseticidas químicos seletivos em favor dos inimigos naturais e registrados para a cultura

-Focar a aplicação de inseticidas biológicos e químicos em lagartas pequenas (até 8 mm de comprimento)

-Retardar ao máximo o uso de inseticidas piretróides e organofosforados

-Não abandonar os cultivos

-Destruir os restos culturais logo após a colheita

-Adotar o manejo da praga em culturas para cobertura de solo e que fazem parte da rotação de cultivos

-Adotar o vazio sanitário e cumprir a legislação

MANEJO INTEGRADO DA PRAGAMANEJO INTEGRADO DA PRAGA



- Efetuar rodízio de inseticidas  ⇒ evitar resistência

≠ mecanismos de ação e ≠ grupos químicos

não apenas de ingredientes ativos

troca de inseticida a cada 28 dias  → 1  geração



Rotação de inseticidas

Produto A
mecanismo ação 1

Produto B
mecanismo ação 2

Produto C
mecanismo ação 1

1ª geração

2ª geração

3ª geração
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Lembrando



� Manejo Integrado em amplas áreas

� Lagartas → feijão, soja, milho, algodão, hortaliças e flores

MIP atual:  baixa adoção
nível local
incompleto  (base controle químico)

Futuro: nível regional/microbacias, várias culturas

Demandas  ⇒ validação das tecnologias

manejo da resistência aos agrotóxicos

PerspectivasPerspectivas



Muito  obrigado !

Jorge Anderson Guimarães

Embrapa Hortaliças

Brasília – DF

(61) 3385-9050

e-mail: jorge.anderson@embrapa.br


