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Helicoverpa zea
Reconhecimento do problema
As lagartas podem atacar todas partes da planta, mas preferem, 
principalmente as espigas. É uma praga agressiva e se multiplica muito rápido. 
Podem variar da cor verde claro e são muito parecidas com a Helicoverpa 
armigera. Porém isso não afeta os métodos de se realizar o controle. A 
mariposa tem coloração amarelo-pardo e colocam os ovos no cabelo do milho. 
Quando nascem as lagartas comem o cabelo do milho e logo após entram na 
espiga para comer os grãos em formação.

Sumário
As lagartas passam por seis fases, chegando a medir 4 cm de comprimento. E 
o controle é mais eficaz quando as lagartas são pequenas, pois ao entrar nas 
espigas as lagartas ficam protegidas e isso dificulta o controle. Após o final da 
fase as lagartas entram no solo e se transformam em casulo, após essa fase se 
tornam mariposa começando o ciclo mais uma vez. Além disso as lagartas 
atacam várias culturas e plantas daninhas.

Maneio
• As medidas de manejo devem ser adotadas quando as lagartas ainda 

estão pequenas e fora da espiga, para isso as plantas devem ser 
monitoradas.

Aplicação de báculo vírus (Inseticida natural) diluído e aplicado por bomba de 
aplicação conforme as especificações do fornecedor;

• Inoculação de Trichogramma galoi (Produtos com inimigos naturais)
• Plantio de culturas alternativas próximo a cultura principal e rotação (Ex: 

milho, sorgo, milheto e etc;)
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Exemplo: Lagarta e mariposa. 

Exemplo: Sintomas na lavoura de 
milho. (Foto Dirceu Gassen.)


