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A DGAV – Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária, no âmbito do Plano de contingência para o 
controlo de Tecia solanivora, acaba de publicar o folheto ALERTA Tecia solanivora, contendo 
informação essencial sobre uma das pragas mais destrutivas da cultura da batateira, que tanto ataca 
a batata no campo como armazenada.

A DGAV, mais uma vez chama a atenção para “o facto de terem já sido registados focos deste 
insecto nas regiões da Galiza e Astúrias.

O que é a Tecia solanivora?
A Tecia solanivora é uma praga de quarentena originária da Guatemala e que se encontra dispersa 
em alguns países da América Central e do Sul. A primeira detecção na Europa ocorreu nas Ilhas 
Canárias em 1999 e, mais recentemente, em 2015 na Galiza e em 2016 nas Astúrias.

A praga
Explica o folheto daquela Direcção que as fêmeas adultas de Tecia solanivora têm 13 mm e os 
machos 9-10 mm. No campo, os adultos têm actividade cedo de manhã ou ao entardecer, 
abrigando-se na base das batateiras e fendas dos terrenos. Os estragos não são visíveis na parte 
aérea mas sim nos tubérculos que apresentam galerias e orifícios de saída das larvas.
No armazém a actividade dos adultos é nocturna e voam junto ao chão. Podem ser capturados em 
armadilhas específicas (tipo delta).

Como ajudar?
A Tecia solanivora é uma praga que ameaça a cultura da batateira, sendo muito elevado o risco da 
sua introdução no nosso território, dada a sua presença no Norte de Espanha. A detecção precoce e 
actuação imediata são fundamentais, pelo que foi estabelecido um programa de prospecção 
nacional e elaborado um Plano de Contingência, disponível no portal da DGAV, onde se descrevem 
as medidas fitossanitárias em caso de detecção.
Qualquer suspeita deve ser confirmada, com colheita de insectos ou de tubérculos contaminados 
para identificação laboratorial.

Consulte o folheto completo em anexo no final deste boletim.

Fonte: Agricultura e Mar Actual
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O 4º Simpósio Nacional de Fruticultura é uma organização conjunta entre a APH (Associação 
Portuguesa de Horticultura), a UAlg (Universidade do Algarve), o COTHN (Centro Operativo 
Tecnológico Hortofrutícola Nacional) o MeditBio (Centro para os Recursos Biológicos e Alimentos 
Mediterrânicos) e a DRAP Algarve (Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve).

SUBMETA O SEU ARTIGO ATÉ 10 DE SETEMBRO

Para mais informações, aceda aqui.
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A DGAV – Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária informa que entram em aplicação a partir de 14 
de Dezembro de 2019, as novas regras aplicáveis aos Passaportes Fitossanitários que devem 
acompanhar vegetais, produtos vegetais e outros objectos na sua circulação no território da União 
Europeia.
Os passaportes fitossanitários que forem emitidos, em conformidade com a Directiva 92/105/CEE da 
Comissão, de 3 de Dezembro de 1992, na circulação de vegetais e produtos vegetais antes de 14 de 
Dezembro de 2019, permanecerão válidos até 14 de Dezembro de 2023.
Passa a ser exigida a afixação dos passaportes, pelos operadores profissionais autorizados

Segundo o Ofício Circular n.º 29/2018 da DGAV, o Regulamento (UE) 2016/2031 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 26 de Outubro de 2016, relativo a medidas de protecção contra as pragas dos 
vegetais, entra em aplicação a partir de 14 de Dezembro de 2019, e vem, entre outras disposições, 
estabelecer novas regras aplicáveis aos passaportes fitossanitários que devem acompanhar vegetais, 
produtos vegetais e outros objectos na sua circulação no território da União Europeia.

Neste contexto, passa a ser exigida a afixação dos passaportes, pelos operadores profissionais 
autorizados, na unidade comercial (unidade aplicável à fase de comercialização em causa, 
correspondente a um sub-conjunto ou à totalidade de um lote) antes da sua circulação no território da 
União ou da sua introdução e circulação numa zona protegida.

Caso os vegetais, produtos vegetais ou outros objectos circulem numa embalagem, num molho ou num 
contentor, o passaporte deve ser afixado na embalagem, no molho ou no contentor.

O Regulamento de Execução (UE) 2017/2313 da Comissão estabelece as regras a seguir indicadas:
A informação a constar do passaporte fitossanitário deve:
– Estar disposta dentro de um quadrado ou rectângulo;
– Ser legível sem utilização de ajudas visuais;
– Estar contida dentro de uma linha de contorno, ou claramente separada de outro modo de qualquer 
outra indicação escrita ou pictórica.
O passaporte fitossanitário deve estar conforme com um dos modelos indicados circular da DGAV, 
consoante o caso.
Consulte o Ofício Circular n.º 29/2018 aqui.

03 .Passaportes Fitossanitários têm novas regras a partir de 14 de Dezembro 
       de 2019 

Fonte: Dgav
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Fonte: Portugal Fresh
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05 .Parceria COTHN - Hidrosoph

Foi assinado no dia 5 de Setembro no stand da Hidrosoph na Agroglobal o protocolo de colaboração 
entre o COTHN e a Hidrosoph. Este protocolo estabelece uma parceria entre estas duas entidades 
com o objectivo de prestar um serviço de elevada qualidade ao nível da monitorização e gestão da 
rega. Com este protocolo o COTHN passa a assegurar a assistência técnica e consultoria aos clientes 
dos equipamento e soluções da Hidrosoph na zona da Oeste e da Cova da Beira. Este protocolo prevê 
ainda o desenvolvimento de sinergias que terão como resultado final uma gestão eficiente da água 
fundamental para uma produção de elevada qualidade, ambientalmente sustentável e 
economicamente rentável. 

Fonte: COTHN
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ALERTA 

Tecia solanivora 
 

Uma praga que ameaça a produção de batata 

Como ajudar ?  Como reconhecer?  

Tecia solanivora é uma praga que ameaça a cul-
tura da batateira, sendo muito elevado o risco da 
sua introdução no nosso território, dada a sua 
presença no norte de Espanha. 

A deteção precoce e atuação imediata são funda-
mentais, pelo que foi estabelecido um programa 
de prospeção nacional e elaborado um Plano de 
Contingência, disponivel no portal da DGAV, 
onde se descrevem as medidas fitossanitárias em 
caso de deteção. 

Senhor  produtor   não adquira batata 
para plantação  que não  seja   batata  de  

semente certificada. 

    Contate  de imediato  os serviços da 
Direção  Regional  de  Agricultura  e 

Pescas da sua região. 

As fêmeas adultas de Tecia solanivora têm 13 
mm e os machos 9-10 mm. 

No campo, os adultos têm atividade cedo de 
manhã ou ao entardecer, abrigando-se na base 
das batateiras e fendas dos terrenos. Os estra-
gos não são visíveis na parte aérea mas sim nos 
tubérculos que apresentam galerias e orifícios 
de saída das larvas. 

No armazém a atividade dos adultos é noturna 
e voam junto ao chão. 

Podem ser capturados em armadilhas específi-
cas (tipo delta).    

Direção Geral de Alimentação e Veterinária 

www.dgav.pt 

Fonte :Russell  IPM  

Fonte :USDA-APHIS-PPQ 

Qualquer suspeita deve ser confirmada, com 
colheita de insetos ou de tubérculos contami-
nados para identificação laboratorial. 

Ficha Técnica 

Divisão  de  Inspeção Fitossanitária e de Materiais de Propagação 
Vegetativa 

Textos técnicos : Eng. Clara Serra 
Grafismo : DSECI - Divisão de Planeamento,Estratégia e Comunicação 
Edição: DGAV - agosto de 2018 



O que é a Tecia solanivora?  Quais os estragos?  Qual o ciclo de vida?  

Tecia solanivora é uma praga de quarentena 
originária da Guatemala e que se encontra dis-
persa em alguns países da América Central e do 
Sul. 

A primeira deteção na Europa ocorreu nas Ilhas 
Canárias em 1999 e, mais recentemente, em 
2015 na Galiza e em 2016 nas Astúrias. 

A introdução em novos territórios está sobretu-
do associada ao movimento de batatas infeta-
das que veiculam a praga. 

É considerada uma das pragas mais destrutivas 
da batata, em cultura e armazenada. 

Qualquer suspeita da sua presença deve ser re-
portada imediatamente aos serviços oficiais. 

O inseto Tecia solanivora ataca os tubérculos de 
batata, quer em campo, quer em armazém, cau-
sando a sua destruição ao escavar galerias onde se 
acumulam resíduos de alimentação e excrementos 
que favorecem o desenvolvimento de podridões. 

Symmetrischema  tangolias, a  qual ataca a  parte 
aérea (caules) e tubérculos (não presente na Europa). 

Phthorimaea operculella (traça da batata) a qual ata-
ca tubérculos e provoca galerias nas folhas (comum  
em Portugal). 

Fonte : Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ES 

Tem um ciclo de desenvolvimento que inclui 
as fases de ovo, larva, pupa e adulto. 
 
No campo, as fêmeas colocam os ovos junto 
à base das plantas ou nos tubérculos expos-
tos no terreno. No armazém, as posturas são 
feitas sobre os tubérculos. 
 
As larvas penetram os tubérculos, fazendo 
um    orifício    difícil   de    ser   observado  e ,   
de  seguida ,   escavam    galerias   profundas   
tornando   os    tubérculos   impróprios   para   
comercialização. 
 
As larvas abandonam os tubérculos abrindo 
um orifício de 2-3 mm para pupar no solo, se 
o ciclo se completar no campo, ou no chão e 
embalagens, se decorrer no armazém. 
 
O  nº  de  gerações por ano depende da  
temperatura e  da humidade. Cada ciclo, 
desde ovo até adulto, tem uma duração que 
oscila entre os 42 e 95 dias em função da 
temperatura. 
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