
“Agricultura Presente, um Projeto com Futuro” 

Medidas de Controlo 
O controlo baseia-se principalmente numa 
estratégia preventiva recorrendo a: 
Monitorização 

• Observar semanalmente as primeiras filas e 
cabeceiras da parcela assim como as infestantes 
das bordaduras, de modo a detetar precocemente 
sintomas de “crivados” nas folhas e a presença de 
adultos, fator determinante para a necessidade de 
efectuar um tratamento.  

Medidas culturais  
• O objetivo é criar condições desfavoráveis à 
multiplicação e à sobrevivência dos insetos na 
parcela cultivada e nas zonas adjacentes: 

• Rotação da cultura da batateira com culturas não 
solanáceas; 
• Eliminação cuidadosa dos resíduos da cultura e 
das infestantes. 

• Plantar numa faixa exterior da parcela, uma 
variedade de batata mais temporã que emergindo 
mais cedo, funcionará como armadilha, atraindo 
os adultos ao saírem da hibernação. Neste caso 
poderão ser facilmente eliminados com um 
tratamento, reduzindo o ataque na cultura. 

Luta química 

• Encontra-se publicada a lista de produtos 
homologados para consulta no site da Direção-
Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) em 
www.dgv.min-agricultura.pt/ e no site da Direção 
Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale 
do Tejo (DRAPLVT) em www.draplvt.min-
agricultura.pt. 

Medidas de emergência para controlo de 
Epitrix. 

• Com vista a impedir a dispersão do Epitrix para 
zonas da União Europeia livres deste organismo 
através do comércio de batata (consumo ou 
semente), foi aprovada a Decisão da Comissão 
2012/270/EU de 16 de Maio, sobre medidas de 
emergência para controlo de Epitrix sp. 
• Esta praga, dado o seu ciclo biológico, pode ser 
disseminada essencialmente através de terra 
aderente aos tubérculos, pelo que as medidas 
incidem, particularmente, na exigência de 
lavagem, escovagem ou método equivalente. 

Contactos 
No caso de observar sintomas ou suspeita deste organismo 
prejudicial deverá informar os serviços oficiais. 
Para o efeito a DRAPLVT disponibiliza os seguintes 
contactos: 
DRAPLVT - Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e 
Vale do Tejo 

� Quinta das Oliveiras   
       EN3 2000 - 471 SANTARÉM 
� 243 377 500 
� 263 279 610 
@    info@draplvt.min-agricultura.pt 
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Por forma a se assegurar que a batata (semente ou consu-
mo) expedidas para outros Estados Membros da União 
Europeia cumpram com os requisitos exigidos na referida 
Decisão torna-se necessário o seguinte: 
• Registo oficial da entidade responsável pela expedição; 
• Registo dos campos de batata-consumo destinados à 
expedição para outros Estados Membros da União Euro-
peia; 
•  As remessas enviadas para outros Estados Membros da 
União Europeia devem ir acompanhadas de passaporte 
fitossanitário que atesta o cumprimento da eliminação de 
terra aderente aos tubérculos, bem como conter informa-
ção que garante a rastreabilidade das remessas. 
• O modelo de passaportes fitossanitários emitido pelos 
operadores deve ser aprovado pela DRAP respetiva. 
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Direção Regional de Agricultura e 
Pescas de Lisboa e Vale do Tejo 

Epitrix 
em 

Batateira 



Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo 

Epitrix similaris Gentner 

Trata-se de uma nova praga identificada em Portugal 
em 2008. Espécie oriunda da América do Norte é um 
coleóptero crisomelídeo pertencente à sub-família 
das álticas ou “pulguinhas”. 

Folhas - pequenos 
orifícios com cerca 
1-1,5 mm de 
diâmetro que 
conferem um 
aspecto “crivado” às 
folhas. 

 

Sintomas de alerta 

Tubérculos -  
galerias sub-
epidérmicas cau-
sadas pela alimen-
tação das larvas, 
num traçado 
sinuoso  em forma 
de “arabescos”. 
Os estragos são 
normalmente 
superficiais e bem 
cicatrizados. 

OVOS 

Minúsculos , alongados e claros. 

LARVAS 

Esbranquiçadas, filiformes, com a 
cabeça castanha e 3 pares de patas 
curtas junto à cabeça. No final do 
desenvolvimento, podem atingir 5 
mm de comprimento 

PUPAS 

Brancas, com o contorno dos élitros e 
dos fémures posteriores visível. 

ADULTOS 

Pequenos coleópteros negros, 1,5-2 
mm de comprimento, ovais e alonga-
dos. 
 Antenas e patas mais claras que o 
resto do corpo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hospedeiros 
Para além da batateira, o Epitrix foi encontrado em 
outras plantas da família das solanáceas, tanto cul-
tivadas como a Solanum melongena (beringela) e a 
ornamental Solanum jasminoides (jasmim), como 
espontâneas Solanum nigrum (erva moira) e Datura 
stramonium (figueira do inferno). 
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Biologia 
 
O inseto hiberna no solo em estado adulto. No início da 
Primavera saem dos abrigos e após o acasalamemto, as 
fêmeas iniciam a postura dos ovos, junto dos caules da 
batateira. Depois da eclosão dos ovos, as larvas migram 
para a zona radicular onde roem as raizes e a superficie 
dos tubérculos.  
Posteriormente transformam-se em pupas ainda no solo. 
Destas nascem os adultos que vão dar origem a nova gera-
ção. Em condições favoráveis, o insecto poderá ter 2 ou 
mais gerações anuais.  
 


