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Química
Atualmente, existem poucas substâncias ativas disponíveis. Esta 
informação, pode ser consultada nos portais habituais de informação 
técnica e deverá estar em atualização permanente.

Figura 17: Tratamento biológico com nemátodes entomopatogénicos (Steinernema feltiae).
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Tratamento biológico
Utilização de nemátodes entomopatogénicos em tratamento biológico para 
limitar as populações da mosca-da-couve (Figura 17). 

Proteção da cultura

Para prevenir devemos
- Proteger os tabuleiros no campo (por exemplo, com rede);
- Plantar o mais tarde possível;
- Mobilizar o solo para destruir as pupas ou expô-las ao sol;
- Eliminar os restos das culturas;
- Fazer rotações/sucessão de culturas.

A presença de Aleochara sp. (Coleoptera: Staphylinidae) nas parcelas de 
couve- 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 (Figuras 16).

Figura 16: Adulto de Aleochara sp. (a) e em alimentação junto a larvas de Delia radicum (b).
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Figura 14: Armadilha de feltro para ovos de 
Delia radicum.

Figura 15: Observação visual de sintomas, larvas e 
pupas de Delia radicum.

Armadilhas para ovos - São armadilhas 
de feltro ou alcatifa, colocadas na 
vertical, ao nível do solo, quando as 
p l a n t a s  p o s s u e m  4 - 6  f o l h a s , 
abraçando o colo da planta, mas com 
alguma margem permitindo a entrada 
da fêmea e a postura dos ovos. Este 
método pode ser utilizado para 
pequenas áreas, contudo, em campos 
de couve-brócolo para indústria, no 
Ribatejo, torna-se muito moroso sem 
que nos permita uma eficaz estimativa 
do risco (Figura 14).

O b s e r v a ç ã o  v i s u a l  d a s 
plantas - As plantas atacadas 
reconhecem-se, sobretudo, 
pelo aspeto murcho das 
folhas, que adquirem uma 
coloração cinzenta e que, por 
vezes, amarelecem, sendo 
este um aspeto tardio 
(Figura 15).
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A estimativa do risco para a mosca-da-couve é complexa devido à natureza 
da praga e ao seu habitat (solo). A maior parte dos métodos de amostragem 
possuem inúmeras desvantagens.
Armadilhas para adultos - O objetivo destas armadilhas cromotrópicas 
(amarelas) com cola é de realizar 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 rigorosos. 

Figura 13: Estimativa do risco para mosca-da-couve.

Estimativa do risco. O que podemos fazer para avaliar o risco de 
ataque?

Semanalmente

1- Instalação de 1 armadilha cromotrópica amarela/ha (do lado dos
ventos dominantes);

2- Observação das armadilhas para
detetar a presença de antomídeos;

Característica da família: esta nervura 
atinge a margem da asa

Escala BBCH 13 - 14

A B C D E F

31 - 35 36 - 39 43 - 45 48 - 4941

Escala Safebrocolo

Imagem do estado
fenológico

Plantas a observar

Armadilha 
cromotrópica

3- Pesquisar, plantas com sintomas
(25 plantas, sendo 20 na bordadura
e 5 no interior da parcela);

4- Observar, nas plantas com sintomas, a zona da raiz junto ao colo 
para deteção de ovos e, sobretudo, de larvas e de pupas;

3 - 4 folhas
definitivas

(plantação)

Desenvolvimento
vegetativo

15 - 30 DAP

Pleno desenvolvimento
vegetativo

até 60 DAP

Início de formação da
cabeça

>60 DAP

Formação da
cabeça

(30% a 50%)

Início da
colheita
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Como se manifesta na cultura:

A mosca-da-couve (Figura 1a) é uma das principais pragas nas culturas de 
brássicas. Encontra-se presente em todo o território de Portugal e está 
amplamente distribuída na Europa, EUA e Canadá.

Nos últimos anos, esta praga tem tido grande importância económica devido 
ao aumento da área cultivada com couve-brócolo para indústria, à ausência 
de rotações culturais e à falta de soluções químicas eficazes.

A espécie de mosca-da-couve com maior importância é a Delia radicum (L.) 
(Diptera: Anthomyiidae). Esta praga provoca prejuízos, principalmente no 
início da cultura (Figura 2). As larvas, conhecidas como "bicho-arroz", são 
responsáveis pelos estragos: escavam galerias, danificam as raízes das 
plantas (Figura 1b) e “abrem portas” para o ataque de agentes que causam 
doenças. Os sintomas são visíveis na parte aérea da planta: murchidão e 
coloração acinzentada das folhas que se podem tornar amareladas e, em 
casos mais graves, cair (Figura 3).

Figura 1a: Adulto de Delia radicum em folha 
de couve-brócolo.

Figura 1b: larva de mosca-da-couve.

Resíduos de culturas hospedeiras ou campos com culturas hospedeiras 
deixadas ao abandono (Figura 12).

Culturas vizinhas hospedeiras da praga

Data de plantação: plantações efetuadas muito cedo e plantações de 
primavera-verão.

Desinfeções de solo que destroem a fauna auxiliar presente.

Ausência de rotações culturais

Figura 12: Resíduo de campo de couve-brócolo da campanha anterior junto a campo recém-
plantado.



A mosca-da-couve na cultura de 
couve-brócolo

1308

A mosca-da-couve na cultura de 
couve-brócolo

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

O adulto é muito semelhante à mosca-doméstica sendo difícil distinguir as 
espécies (Figura 4). Contudo, a mosca-da-couve é ligeiramente mais 
alongada e tem uma tonalidade mais clara. 

Figura 2: Campo com plantas destruídas por 
mosca-da-couve.

Figura 4: Adulto de Delia radicum

Figura 3: Planta com murchidão caraterística do 
ataque ao lado de planta sem sintomas.

Que culturas pode atacar?

Como a reconhecemos?

Figura 10: Estados fenológicos da couve-brócolo com indicação do estado de elevada 
suscetibilidade a ataque de mosca-da-couve (estado B).

Figura 11: Tabuleiros deixados no campo a plantar, sem qualquer proteção.

Estado fenológico: é na fase inicial da cultura que a praga provoca maiores 
prejuízos, causados pelo ataque das larvas de mosca que destroem a raiz e o 
colo (Figura 10).

Práticas fitossanitárias: manutenção de tabuleiros de sementeira sem 
proteção, nas parcelas a plantar (Figura 11).

Fatores de risco. O que contribui para o ataque:
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Fêmeas - De 4 a 6 mm de comprimento, com os olhos de vermelho 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 (figura 5a).

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 (Figura 5b).

Ovos - 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 
postura média de cerca de 380 ovos, a 
qual iniciam na Primavera. Para a sua 
observação deve-se utilizar uma lupa 
de 40x (Figura 6).

Figura 5a: Pormenor dos olhos de fêmea de 
Delia sp.

Figura 5b: Pormenor dos olhos de macho 
de Delia sp.

Figura 6: Ovo de Delia radicum (Foto de João 
Vaz).

Figura 9: Ciclo de vida de Delia radicum.

Postura dos ovos
junto ao colo da planta

Eclosão das larvas no solo

Emergência dos adultos

Pupação



A mosca-da-couve na cultura de 
couve-brócolo

1110

A mosca-da-couve na cultura de 
couve-brócolo

Larvas - As larvas são ápodas (sem patas), brancas e com dimensões que 
podem variar entre 6 mm e 10 mm dependendo do instar (Figura 7a). 
Apresentam, no último segmento abdominal, estigmas que são 
fundamentais para a sua identificação específica (Figura 7b). A identificação 
das larvas é muito importante para determinar a espécie, uma vez que a 
identificação dos adultos é muito complexa e morosa. As larvas retraem-se 
progressivamente ao deslocarem-se para a frente, contraindo os últimos 
segmentos e arqueando ligeiramente o corpo.

Pupas - A pupa, coartata, assemelha-
se a um pequeno barrilete de cor 
castanha. O tamanho varia com o 
alimento disponível para a larva e 
dela depende a dimensão do adulto, 
podendo atingir 7 a 8 mm de 
comprimento (Figura 8). 

Figura 7a: Larva de Delia 
radicum.

Figura 7b: Pormenor dos tubérculos de Delia radicum no 
último segmento abdominal.

Figura 8: Pupa de Delia radicum.

O número de gerações da mosca-da-couve depende das condições de 
temperatura e humidade. Em Portugal, geralmente, completa 3 a 4 gerações 
por ano entre o início de abril e o início de outubro. As fêmeas começam a 
fazer a postura cerca de uma semana após a emergência (Figura 9). Na 
maioria dos casos, os ovos são postos em pequenos grupos na camada 
superficial do solo ou junto ao colo das raízes das plantas, onde as larvas se 
vão desenvolver. As fêmeas fazem posturas escalonadas em vários períodos 
(em número e duração variável). O número total de ovos pode variar entre 
170 a 380. Em laboratório observaram-se posturas de mais de 500 
ovos/fêmeas e a longevidade de fêmeas em postura é de cerca de 50 dias.
A literatura indica variação na duração do desenvolvimento embrionário. Na 
avaliação efetuada para a população do Ribatejo e Oeste, a duração foi, em 
média, 3,7 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 larvar, a 20°C, para a população 
estudada foi de 16, 2 dias.
A duração do estado de pupa é também dependente das condições edafo-
climáticas, mas usualmente o adulto emerge 2 a 3 semanas mais tarde. A 
20°C e para a população estudada, a duração obtida em laboratório foi de 
16,7 dias. Geralmente, as pupas encontram-se nos primeiros 5 a 10 cm de solo 
e/ou junto ao colo das raízes das plantas.
A velocidade de desenvolvimento das larvas e a 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. É importante realçar que com tempos de desenvolvimento e 
longevidade das fêmeas em postura que foram indicados, haverá gerações 
sobrepostas, ou seja, poderá existir no campo adultos, ovos, larvas e pupas 
em simultâneo.

Biologia e ciclo de vida:
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