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Lagarta-rosca em solanáceas
Reconhecimento do problema
A mariposa pode atingir até 35 mm é cinza escura e na parte final das asas de 
cor marrom.  Os ovos são colocados nas folhas, as lagartas são de coloração 
pardo-acinzentada escura e chegam a medir 45mm e quando tocadas enrolam-
se, parecendo uma rosca. Possuem hábitos noturnos, e durante o dia ficam 
enroladas e abrigadas no solo. Ocorre durante todo o ciclo da cultura.

Sumário
Ao se alimentarem, cortam totalmente as mais novas plantas rente ao solo 
destruindo-as por completo, em plantas maiores cortam o caule parcialmente, 
provocando tombamento. É uma praga que ataca inúmeras culturas, desde 
hortaliças até feijão, milho, entre outras. É um inseto de difícil controle, devido 
à dificuldade de visualização no campo, pelo seu hábito noturno, destruindo 
plantas recém-germinadas

Maneio
• Destruição e incorporação de restos culturais, visando interromper o ciclo 

da praga;
• Adubação correta durante todo o ciclo da cultura;
• Aração após a colheita, expondo lagartas e pupas a raios solares e 

inimigos naturais
• Aplicação de inseticidas químicos registrados, seguindo recomendações 

dos produtos e que não afetem os inimigos naturais;
• Ao usar inseticidas, sempre rotacionar os ingredientes ativos para e que 

o produto não perca ação sobre os insetos;
• O jato do pulverizador deve ser direcionado para a base das plantas;
• Rotação com culturas que não sejam atacadas pela mesma praga.
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Sintoma do ataque. (Foto CABI)

Lagarta-rosca. (Foto Adam Sisson)

Ao aplicar um pesticida, sempre usar roupas de protecção e siga as instruções no rótulo do produto, tais 
como dosagem, época de aplicação, e intervalo de pré-colheita.


