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Para a maioria das lagartas da parte aérea, não existe nível 

de controle definido na cultura. Mas o monitoramento se dá 

com a observação da presença de lagartas e ovos nas 

plantas. Para isso, deve-se ficar de olho, principalmente, em 

folhas, ponteiros e flores. Além das lagartas desfolhadoras, 

devemos ficar atentos à traça (Phthorimaea operculella) que 

ataca folhas e tubérculos. 

Já com a mosca-minadora (Liriomyza huidobrensis), os 

danos são causados por larvas que abrem minas no interior 

do parênquima foliar e se alimentam dos tecidos. 

 

Desafio no controle 

de pragas na cultura 

da batata 
Principais pragas: lagartas, traça e minadora 

A mosca-minadora, a traça e as lagartas 

desfolhadoras, em geral, são de ocorrência mais 

frequente no período do outono, visto que atacam várias 

espécies de solanáceas silvestres e, nesse período,  

geralmente, há uma população local elevada, fazendo 

com que os adultos migrem para as áreas cultivadas 

procurando novas plantas para a oviposição. 
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• Mercado de batata – dose de 80 a 120 g/ha para lagartas. 

 

• Posicionar antes do fechamento de linha, com 80 a 120 g/ha. 

 Com 120 g/ha, já se obtém efeito um controle excelente para 

 traça e minadora, mas é preciso lembrar que, para esses alvos,   

 deve-se  adicionar 0,03 v.v de espalhante adesivo. 

 

•  Reaplicar o Delegate após o fechamento de linha, na dose 

 de 120 g/ha, com adjuvante siliconado. 

 

•  Evidenciar essa flexibilidade de dose faz do produto ferramenta 

 para o manejo do produtor, deixando de ser o “socorro”. 

 

 

Delegate: 
amplo espectro e 

controle incomparável. 
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•  Tripes, traça, mosca-minadora – recomendação: 120 a 160g/ha. 

 

•  Largartas – 80g a 120g/ha. 

 

•  VARIA COM O NÍVEL DE INFESTAÇÃO: 

 Controlar o início da infestação. Oportunidade de doses menores, 

 sendo assim mais competitivos comercialmente e com controle 

 muito superior ao da concorrência para o amplo espectro de 

 pragas. 

 

• Desafio: ESTAR PRESENTE NA LAVOURA. 

Delegate: 
amplo espectro e 

controle incomparável. 
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Qual é  
o posicionamento 

de Delgate? 

Tripes 
Lagartas 

(Plusias, complexo de lagartas) Traças** 

Larvas 

minadoras** 

120 a 160 g/ha 80 a 120 g/ha 16 a 20 g/1000 L 120 a 160 g/ha 

**Adicionar 0,03% v/v de esp. adesivo. 
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