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Figura 12 – Tratamento biológico com nemátodes entomopatogénicos (Steinernema feltiae). 
Cedidos por Biobest.

Tratamento químico: Neste momento, existem poucas substâncias ativas 
disponíveis, as quais podem ser consultadas na página da DGAV 
(www.dgv.min-agricultura.pt).

Tratamento biológico:
Utilização de nemátodes entomopatogénicos em tratamento biológico 
para limitar as populações da praga (fig. 12).



A mosca-da-couve, Delia spp. (Diptera: Anthomyiidae), é uma das principais 
pragas nas culturas de brássicas. Encontra-se referenciada em Portugal, 
incluindo Madeira e Açores, mas também em quase toda a Europa, mesmo 
nos países nórdicos e na região neártica, nos Estados Unidos da América. 
Nos últimos anos, esta praga assumiu grande importância na região do 
Ribatejo, sobretudo devido ao aumento da área cultivada com brócolos 
para indústria e na região Oeste devido a maior resistência com inseticidas e 
ausência de rotações. 

A mosca-da-couve dominante, Delia radicum (L.), tem atualmente grande 
importância económica pelos estragos causados nas culturas de brássicas. 
A crescente importância económica verificada em Portugal, deve-se, 
fundamentalmente, à incapacidade do seu combate em esquemas 
clássicos de luta química e à intensificação da cultura.
Esta praga provoca graves prejuízos, sobretudo no início da cultura. As 
larvas, vulgarmente designadas por "bicho-arroz", são as responsáveis 
pelos estragos verificados em viveiro e em todos os estados fenológicos das 
plantas. Ao escavarem galerias danificam e/ou destroem as raízes das 
plantas (fig. 1), o que posteriormente afeta o crescimento das mesmas. Por 
outro lado, podem também ser portas de entrada para outros agentes 
patogénicos. Os sintomas, visíveis na parte aérea da planta, manifestam-se 
pela murchidão e coloração violácea das folhas que se podem tornar 
amareladas e podem mesmo cair (fig. 2).
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1 – Introdução: A mosca-da-couve na couve-brócolo

2 – Importância económica

Figura 1 – Estragos provocados 
por Delia radicum em raiz de 
couve-brócolo.

Figura 2 – Sintomas da parte aérea 
de brócolo, provocados por Delia 
radicum.

Armadilhas para ovos: São armadilhas de 
feltro ou alcatifa, colocadas na vertical ao 
nível do solo, quando as plantas possuem 4-6 
folhas, abraçando o colo da planta, mas com 
alguma margem permitindo a entrada da 
fêmea e a postura dos ovos (fig. 9). Este 
método pode ser utilizado para pequenas 
áreas, contudo, em campos de brócolo para 
indústria, no Ribatejo, torna-se muito moroso 
sem que nos permita uma eficaz estimativa do 
risco.

Observação visual das plantas: As plantas 
atacadas reconhecem-se, sobretudo, pelo 
aspeto murcho das folhas, que adquirem uma 
coloração vermelho-violácea e que, por 
vezes, amarelecem, sendo este um aspeto 
tardio (fig. 10 e 11).

Proteger os tabuleiros que se 
encontrem no campo (por ex. 
com rede);
Plantar o mais tarde possível;
Mobilizar para destruir as pupas 
ou expô-las ao sol;
Eliminar os restos das culturas;
Rotações/sucessão de culturas.

Limitação natural: A presença de 
A leochara  sp .  (Co leoptera:  
Staphylinidae) nas parcelas do 
brócolo pode contribuir para a 
limitação de ovos, larvas e pupas de 
mosca-da-couve, pois as larvas 
deste auxiliar são parasitóides e os 
adultos são predadores de mosca-
da-couve.

Figura 9 – Armadilha de feltro 
para ovos de Delia sp.

Figura 10 – Observação visual de 
sintomas, larvas e pupas de 
Delia sp.

Figura 11 – Observação 
de larvas de Delia 
radicum em alimentação 
no caule da planta após 
abertura longitudinal

8 - Meios de proteção

Cultural Biológica



A mosca-da-couve tem como hospedeiros as brássicas, nomeadamente, 
couve-brócolo, couve-de-bruxelas, couve-de-repolho, couve-flor, couve-
portuguesa, couve-rábano, couve-nabo, mostarda, rabanete e agrião.

Este inseto, em adulto, é muito semelhante à mosca-doméstica (pois 
pertencem a famílias próximas - Anthomyiidae e Muscidae, 
respetivamente), por vezes, difícil distinguir as duas espécies. Contudo, a 
mosca-da-couve é ligeiramente mais delgada, tem uma tonalidade mais 
clara e os olhos têm tom avermelhado. 

- Cultura de primavera-verão;
- Fase inicial da cultura, principalmente nos primeiros 15 a 20 dias pós-  
  plantação;
- Culturas vizinhas hospedeiras da mosca-da-couve;
- Ausência de rotações;
- Plantações muito cedo quando as condições são mais favoráveis ao 
  desenvolvimento da praga e a planta tem mais dificuldade em se   
  desenvolver devido à temperatura baixa;
- Desinfeções de solo que destroem a fauna auxiliar presente;
- Tabuleiros desprotegidos, deixados nas parcelas a plantar.

A estimativa do risco para a mosca-da-couve é complexa devido à natureza 
da praga e ao seu habitat (abaixo do solo) e a maior parte dos métodos 
utilizados possui inúmeras desvantagens.

Armadilhas para adultos: O objetivo 
destas armadilhas amarelas com cola é fazer 
a monitorização do voo dos adultos; 
contudo, a identificação rápida dos adultos 
aderentes na armadilha apenas consegue 
ser efetuada ao nível da família e não à 
espécie, o que não fornece dados muito 
fidedignos. (fig. 8).

Figura 8 – Armadilha cromotrópica 
amarela para captura de adultos 
de Delia sp.

3 – Hospedeiros: Que culturas pode atacar?6 – Fatores de risco

7 – Estimativa do risco

4 – Identificação: Como a reconhecemos?

Os ovos são pequenos, com dimensões 
médias de 1 mm, ovoides e alongados, de 
cor branca ou creme e com reticulado 
caraterístico. As fêmeas têm capacidade 
para fazer uma postura média de 100 a 
200 ovos iniciando a sua postura na 
primavera. Para a sua observação basta 
utilizar uma lupa de 40x (fig. 3).

Ovos:

Figura 3 – Ovo de Delia radicum. Foto 
de João Vaz

As larvas são ápodas (desprovidas de patas), brancas, fitófagas e com 
dimensões que podem variar entre 6 a 10 mm dependendo do instar. 
Possuem no último segmento abdominal estigmas que são fundamentais 
para a sua identificação específica. A identificação das larvas é muito 
importante para determinar a espécie causadora dos prejuízos, uma vez 
que a identificação dos adultos é muito complexa e morosa. 

Larvas:



A pupa assemelha-se a um pequeno barrilete de 
cor castanha. O tamanho varia com o vigor com 
que se encontra o adulto,  podendo atingir  7 a 8 
mm de comprimento (fig. 5).

5 – Biologia e ciclo de vida

O número de gerações da mosca-da-couve depende, fundamentalmente, 
das condições de temperatura e humidade. Nas condições edafo-
climáticas de Portugal, esta praga geralmente completa 3 a 4 gerações por 
ano a partir do início do mês de abril e até ao início de outubro.
A postura tem início cerca de uma semana após a emergência das fêmeas 
adultas. Na maioria dos casos, os ovos são postos em pequenos grupos na 
camada superficial do solo ou junto ao colo das plantas, onde as larvas 
posteriormente se vão desenvolver. A duração do desenvolvimento 
embrionário é de 4 a 6 dias a 20°C.
Após a eclosão, a larva enterra-se no solo e penetra nas raízes, onde escava 
galerias nas partes mais tenras, mantendo-se neste estado durante cerca 
de 2 a 4 semanas, dependendo da temperatura, antes de pupar no solo ou 
mesmo na raiz.
A duração do estado de pupa é também dependente das condições edafo-
climáticas, mas usualmente o adulto emerge 2 a 3 semanas mais tarde. 
Geralmente, as pupas encontram-se nos primeiros 5 a 10 cm de solo e/ou 
junto ao colo das plantas.
A velocidade de desenvolvimento das larvas e da sua atividade aumentam 
rapidamente com a temperatura, embora temperaturas muito elevadas 
e/ou muito baixas causem grande mortalidade dos ovos e também das 
larvas jovens.

Figura 4 – a) Larva de Delia radicum. b) Pormenor dos estigmas das larvas no último 
                                                                 segmento abdominal

Figura 5 – Pupa de Delia 
radicum.

Pupas:

a) b)

As larvas retraem-se progressivamente ao deslocarem-se para a frente, 
contraindo os últimos segmentos e arqueando ligeiramente o corpo 
(fig. 4).

Machos: De 4 a 6 mm de comprimento, com olhos vermelhos, situados 
mais próximos um do outro do que nas fêmeas. Apresentam cor cinza-
escura; o tórax possui três linhas longitudinais da mesma cor. O abdómen é 
encurvado no sentido descendente e ligeiramente achatado (fig. 7b).

Figura 6 – Fêmea adulta de
Delia sp.

Adultos:

Fêmeas: De 4 a 6 mm de comprimento, com o vermelho dos olhos mais 
ténue do que nos machos e mais afastados entre si. O corpo é cinzento, 
ligeiramente amarelado. O abdómen, de forma cilíndrica, é cinza-claro com 
uma banda longitudinal dorsal bem marcada (fig. 6 e 7a).

Figura 7b – Pormenor dos olhos 
de Delia sp., macho.

Figura 7a – Pormenor dos olhos de Delia sp., 
fêmea.
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