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ESCARAVELHO JAPONÊS 

(Popillia japonica Newman)
Classificação científica

Reino: Animalia

Filo: Arthropoda

Classe: Insecta

Ordem: Coleoptera

Família: Scarabaeidae

Género: Popillia

Espécie: P. japonica

Nome binomial

Popillia japonica
Newman, 1841

Coleóptero da família Scarabaeidae, originário do Japão, onde não provoca 
prejuízos nas culturas pelo facto de ser controlado pela ação de numerosos 
inimigos naturais, foi introduzido acidentalmente nos EUA, Açores e, mais 
recentemente, em Itália e Suíça.
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•EPPO Code: POPIJA

Distribuição mundial do Escaravelho Japonês 
(Popillia japonica Newman)



ESCARAVELHO JAPONÊS 

(Popillia japonica Newman)

• Os escaravelhos adultos têm 10-12 mm de comprimento com élitro e 
tórax verde metálico e cabeça. 

• A presença de 12 tufos de cabelo branco pode ser vista no seu corpo (5 ao 
longo de cada lado do abdómen e 2 maiores perto da extremidade 
inferior). 

• A presença destes tufos de cabelo branco é bastante identificativa do 
adultos de  Popillia japonica. 

Fonte: EPPO
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Apenas 1 geração anual que pode ser estendido em climas frios a 2 anos 



Japaneese bettle spread and prevision (Lopes, 2000)

(Lopes, 2000)



• Vivem durante 30-45 dias e podem acasalar mais 
do que uma vez (Potter & Held, 2002; EFSA, 
2019). 

• Tendem a agregar-se para se alimentarem e 
acasalarem em plantas hospedeiras individuais de 
tal forma que algumas serão fortemente 
infestadas, enquanto os hospedeiros próximos da 
mesma espécie não são atacados (Campbell et
al., 1989).

• P. japonica alimenta-se menos em dias nublados 
e ventosos e não se alimenta de dias chuvosos. 

• Quando a temperatura está mais alta  (períodos 
de maior calor) os escaravelhos adultos 
alimentam-se ativamente (CFIA, 2017).

ADULTOS: 

Diário do Campus de Angra do Heroísmo da 
Universidade dos Açores



pt.wikipedia.org

É um inseto polífago, onde os adultos alimentam-se de folhas e partes florais de 
inúmeras espécies arbustivas e arbóreas, tendo preferência pelo castanheiro, videira 
e silva (Rubus spp.) (Lopes, 1999). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Popillia_japonica


ADULTOS: 

Os adultos pela sua alimentação 
mastigam todo o tecido vegetal 
das folhas entre as nervuras, 
deixando-as completamente 
esqueletizadas e apenas com as 
nervuras que não são 
consumidas. 

Também podem alimentar-se de 
flores e frutas. 

Os adultos são gregários e muitos 
agrupam-se numa única planta, 
pelo que plantas ou árvores 
individuais podem ser 
completamente desfolhadas.

Fonte: EPPO



Adultos:

• O adultos do escaravelho japonês (Popillia
japonica Newman) possuem um leque enorme de
hospedeiros alimentares alimentando-se de mais
de 300 espécies de plantas.

Vinha

Milho



Adultos:
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Na área da EPPO, os adultos de P. japonica alimentam-se de vinhas, árvores de fruto, plantas
florestais, culturas, legumes, plantas ornamentais e espécies selvagens.

Em 2006, a EPPO declarou que a Vitis spp. e a Zea mays são os principais hospedeiros
preocupantes na Europa (EFSA, 2019).

Lista de Hospedeiros: Acer palmatum, Acer platanoides, Actinidia, Aesculus hippocastanum, Alcea
rosea, Alnus glutinosa, Alnus japonica, Althaea officinalis, Ampelopsis japonica, Asparagus
officinalis, Asparagus, Berchemia racemosa, Betula populifolia, Castanea crenata, Castanea
dentata, Clethra alnifolia, Corylus avellana, Cyperaceae, Dioscorea esculenta, Fallopia convolvulus, Fallopia
japonica, Filipendula kamtschatica, Fragaria x ananassa, Glycine max, Hibiscus palustris, Hibiscus
syriacus, Hibiscus, Humulus lupulus, Hypericum japonicum, Juglans nigra, Kerria japonica, Lagerstroemia
indica, Malus baccata, Malus domestica, Malus floribunda, Malva pusilla, Medicago sativa, Melia
azedarach, Ocimum basilicum, Oenothera biennis, Oenothera, Parthenocissus
quinquefolia, Parthenocissus, Persicaria lapathifolia, Persicaria orientalis, Persicaria
pensylvanica, Phaseolus vulgaris, Platanus orientalis, Platanus x hispanica, Poaceae, Populus
maximowiczii, Populus nigra var. italica, Prunus armeniaca, Prunus avium, Prunus cerasifera var.
pissardii, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus japonica, Prunus persica var. nucipersica, Prunus
persica, Prunus salicina, Prunus serotina, Prunus serrulata, Prunus spinosa, Pteridium aquilinum, Quercus
acutissima, Quercus variabilis, Rheum rhaponticum, Robinia pseudoacacia, Rosa multiflora, Rosa, Rubus
crataegifolius, Rumex, Salix discolor, Salix viminalis, Sassafras albidum, Smilax china, Solanum
lycopersicum, Solanum melongena, Sorbus americana, Tilia americana, Tilia cordata, Tilia japonica, Tilia
miqueliana, Toxicodendron pubescens, Trifolium pratense, Ulmus americana, Ulmus parvifolia, Ulmus
procera, Urtica, Vaccinium corymbosum, Vaccinium, Vitis aestivalis, Vitis ficifolia var. lobata, Vitis
labrusca, Vitis vinifera, Wisteria floribunda, Wisteria, Zea mays, Zelkova serrata

Adultos - ESCARAVELHO JAPONÊS (P. japonica Newman)



Os instares larvares como se desenvolvem no solo, atravessam 3 instares larvares
(L1, L2 e L3) e alimentam-se das raízes das plantas presentes, sobretudo de espécies de
gramíneas das pastagens e relvados provocando manchas à sua superfície.

https://www.visitportugal.com

LARVAS: 

Fonte: EPPO
L3

L3



Impacto económico

P. japonica é uma praga importante na América do Norte, com milhões de dólares 
americanos a serem gastos para limitar a suas populações e  propagação. 

Estima-se que os custos do impacto das suas larvas sejam de 234 milhões de USD por ano 
(USDA/APHIS, 2015), consistindo em 78 milhões de USD para custos de controlo e 156 
milhões de USD para a substituição de relva danificada e plantas ornamentais. 

Foi observado um uso substancial de inseticidas, especialmente em relvados domésticos, 
campos de golfe e em paisagens urbanas, para o controlar (Potter & Held, 2002). 

No caso do milho, a cultura de campo mais gravemente danificada na América do Norte, 
USDA/APHIS (2015) estima-se que o adulto P. japonica cause perdas de 226 milhões de USD 
por ano.

Na Região da Lombardia (Itália), tem havido ataques a prados irrigados e a culturas de milho 
e soja. Uma forte desfolheação foi registada em árvores de fruto, em particular cerejeiras, e 
vinhas em jardins familiares de casas perto de pastagens, bem como em árvores ornamentais 
e arbustos (tília, bétula e rosas). Pequenos frutos, com relvados perto registaram danos em 
folhas, flores e frutas (framboesa, amora, amora). A presença de pragas afetou também uma 
zona vitivinícola, com forte presença de adultos nas vinhas (EuroPHYT Outbreaks, 2020).

Os adultos e larvas de P. japonica não provocam danos avultados nos Açores (CABI, 2019).



ESTIMATIVA das DENSIDADES LARVARES -

ESCARAVELHO JAPONÊS

• Em cada parcela realizam-se com ajuda de
utensílio com lâmina em forma de meia-lua
normalmente 15 buracos, com a dimensão
de 0,28 m x 0,28 m, e uma profundidade
máxima de 0,20 m, seguindo uma linha
distanciada de cerca de três metros do limite
da parcela (paredes ou sebes),
preferencialmente junto a sebes de silvado.

• Depois a parte cortada é levantada e
pesquisados as formas larvares presentes na
zona do raizame.

• O Nível Económico de Ataque (NEA) é de 40
larvas /m2

• Ensaios realizados revelaram que até
densidades larvares de 233 larvas por metro
quadrado (21 larvas por buraco) não foi
registada qualquer afetação do raizame da
pastagem.



ESTIMATIVA DAS DENSIDADES POPULACIONAIS 

DOS ADULTOS - ESCARAVELHO JAPONÊS

Realiza-se através da colocação de armadilhas 
cromotrópicas com funil e recipiente de recolha 
(Ellisco ®) com atrativo floral e feromona sexual .

Assim é possível conhecer:

• as densidades populacionais dos adultos do 
escaravelho japonês , 

• altura do seu surgimento 

• e sua evolução temporal ao longo do período de 
presença dos adultos desta praga, que vai de 
inícios de Junho a Outubro
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(DSAP, 2013)



• DISPERSÃO

• Os adultos dispersam-se por voo. Embora possam voar até 8 km, a maioria dos 
voos adultos cobrem distâncias curtas (Fleming, 1972). 

• Nos Açores, Lacey et al. (1994, 1995) recapturaram 70% dos adultos num raio 
de 50 metros do ponto de libertação. 

• A maior atividade de voo é reportada em dias claros e quando a temperatura 
está entre 29°C e 35°C (Kreuger & Potter, 2002), humidade relativa >60% e 
vento é de <20 km h-1 (CABI, 2019). 

• As suas densidades quer de adultos quer larvares diminuem significativamente 
com uma distância crescente da borda de campo (Lopes, 2000; Sara et al., 
2013). 

• A temperatura e, em particular, a humidade do solo são os principais fatores 
que podem limitar a propagação potencial desta praga em novas áreas.

• P. japonica é adaptada às regiões onde a temperatura média do solo é entre 
17,5°C e 27,5°C durante o verão, e acima de -9,4°C no inverno (CABI, 2019).



• Em navios no comércio inter-ilhas quer nacional quer internacional, os adultos de P. 
japonica podem dispersar-se para fora das áreas infestadas. 

• As larvas de P. japonica poderiam ser acidentalmente transportadas e introduzidas em 
novas áreas através do solo associado às plantas para plantação com raízes.

• Mesmo que os adultos possam alimentar-se de folhas, flores e frutos de uma vasta 
gama de hospedeiros, podem ser facilmente detetados durante as inspeções, pelo que 
as partes vegetais colhidas (flores cortadas e ramos, frutas, etc.) não são consideradas 
como vias de entrada desta praga (DEFRA, 2015). 

DISPERSÃO



• Em aeronaves, quer no comércio inter-ilhas quer internacional, os adultos de P. japonica
foram intercetados em produtos agrícolas e em embalagens (EPPO, 2016). 

• Quando a densidade populacional de P. japonica é maior, na sua temporada de voo, os 
adultos podem ser viajantes usando vários meios de transporte, como barcos ou aviões.

DISPERSÃO



http://fioriefoglie.tgcom24.it

O seu aparecimento, em agosto de 2014, em Itália, em dois focos, um em Piemonte e outro em Lombardia (Pavesi, 
2014; EPPO, 2016; Marianelli et al., 2016; 2019; Alma et al., 2019), levou à implementação, em 2016, de medidas de 
emergência para impedir a sua dispersão e alterou na Comunidade a forma como olhavam para esta praga. 



Arriva lo scarabeo giapponese terrore dei prati all’inglese
giovedì, 22 giugno 2017

• Per contrastare l’avanzata del coleottero, il servizio fitosanitario regionale prosegue con il 
monitoraggio, le operazioni fitosanitarie e la cattura massale attraverso oltre 3mila trappole. 
“Purtroppo – commenta Ettore Prandini, Presidente di Coldiretti Lombardia – negli ultimi dieci 
anni abbiamo assistito a una vera e propria esplosione di specie straniere che si diffondono nei 
nostri territori perché non hanno antagonisti naturali che invece trovano nei loro paesi 
d’origine”.

• Le larve, belle grosse e molto affamate, adorano l’erba dei prati. Da mangiare, 
preferibilmente da sotto, direttamente dalle radici. Gli adulti invece hanno preferenze floreali: 
amano sgranocchiare le rose ma, ahinoi, non sono troppo “fussy”… Ci sono ben altre 300 
piante, tra cui alberi da frutto, specie da fiore e vigneti, che incontrano i loro gusti. Stiamo 
parlando dello scarabeo giapponese, nuova piaga arrivata da lontano che si sta diffondendo in 
Lombardia. E le graminacee sono una delle leccornie che la larva cicciosa – termine tecnico 
😉 di questo coleottero, lunga buoni 3 centimetri – preferisce…

• IL GRIDO DI ALLARME

• A dare l’allarme la Coldiretti lombarda, che annuncia l’avanzatadella Popillia japonica, questo 
è il nome scientifico dello scarabeo giapponese in questione, fino alle porte di Milano, 
infestando ben 151 comuni, tra zone colpite e zone cuscinetto. La presenza del coleottero è 
stato rinvenuta per la prima volta in Italia nell’estate del 2014, nel Parco del Ticino.

IL DANNO DELLA POPILLIA
Il danno è serio ad entrambi gli stadi di crescita, da larva come da adulto. Gli adulti si nutrono di 
frutti, fiori e le foglie divorate assumono un tipico aspetto scheletrico. Il problema dell’infestazione 
può aggravarsi velocemente perché pochi esemplari, che non fanno grandi danni, ne richiamano 
però molti altrigrazie all’emissione di feromoni da aggregazione.
viene combattuto anche tramite l’impiego di un insetticida a base di un fungo, il Metarhizium 
anisopliae, oppure di un ceppo specificamente selezionato di un batterio ben noto nella lotta 
biologica, il Bacillus thuringiensis, da distribuire nei prati colpiti.
Imbattersi nei nuovi indesiderati ospiti dei nostri giardini non è poi così difficile, soprattutto tra 
maggio e giugno. Basta decidere, come è accaduto a me, di togliere le infestanti da 
un’aiuola: tirando, le piante venivano via senza opporre la minima resistenza. E dal buco creato 
dalla zolla, mi osservavano 5 grosse larve color crema dalla testa marroncina, palesemente 
infastidite…!

http://fioriefoglie.tgcom24.it

Introdução em Itália do escaravelho japonês



• Na Suíça, a presença de adultos de P. japonica
foi reportado pela primeira vez em Ticino em 
junho de 2017 (EPPO RS, 2017) e os adultos 
têm sido regularmente capturados desde 
então (EPPO RS, 2019b). 

• Em julho de 2020, adultos de P. japonica
foram encontrados em duas vinhas diferentes 
em Vitis vinifera, e também em armadilhas, no 
município de Genestrerio-Mendrisio (Cantão 
de Ticino).

Introdução na Suíça do escaravelho japonês



Em 14 de dezembro de 2019 entrou em vigor o Regulamento 
Delegado (UE) 2019/1702 da Comissão de 1 de agosto de 2019 que 
estabelece a lista de pragas prioritárias.

Cada país perante a existência no seu território de uma praga da lista das 
pragas prioritárias de quarentena deve mostrar o que tem implementado para 
evitar a sua disseminação para o resto da Europa

Ex: Açores – Popillia japonica Newman

Para estas 20 pragas será obrigatório:
• promover campanhas de informação junto 

do público, 
• realizar prospeções anuais 
• e preparar planos de contingência,
• exercícios de simulação 
• e planos de ação para a sua erradicação. 







Medidas fitossanitárias

Quando a presença de adultos P. japonica é confirmada => as remessas que saem das áreas infestadas 
devem ser cuidadosamente inspecionadas para garantir que estão livres de pragas.

A circulação de plantas com solo de uma área infestada para fora da área deve ser proibida. 

Os viveiros situados em zonas infestadas só devem poder deslocar as plantas se aplicarem um protocolo 
oficial que inclua as seguintes medidas: 

1) remoção de todos os resíduos do solo que possam conter estágios pré-imaginados do inseto, 
2) crescimento durante todo o seu ciclo de vida numa área de produção equipada com 

proteção física completa, 
3) a superfície dos recipientes abrangidos por redes anti-insectos, tecido de mulching ou outro 

material de mulching e mantido isolado do solo subjacente, 
4) tratamentos inseticidas (Mipaaf, 2018).

O risco de que os adultos de P. japonica possam ser espalhados por aeronaves que partam dos 
aeroportos localizados em áreas infestadas deve ser avaliado com muito cuidado. 

Os procedimentos de desinfestação dos porões de aeronaves e das cabines devem ser acordados com os 
operadores aeroportuários e as transportadoras aéreas através de acordos oficiais.

O EPPO Standard PM 9/21(EPPO, 2016) descreve as medidas de contenção para evitar a propagação de P. 
japonica fora das áreas infestadas.



ESCARAVELHO JAPONÊS nos Açores 

A sua introdução no arquipélago dos Açores ocorreu na ilha Terceira e remonta ao ano de 1970 
(Guimarães, 1985). 

Entretanto, a falta de medidas limitativas adequadas permitiram a sua disseminação por via marítima 
para a ilha do Faial onde já foi assinalada a sua presença em 1996 (A União, 1996). 

Os dados oficiais indicam que o escaravelho japonês existe ainda em S. Miguel, onde chegou em 
2003, no Pico desde 2006, S. Jorge, Graciosa, Flores (2007) e Corvo. 



Dispersão do escaravelho japonês na Ilha Terceira (1970-1985)

(Lopes, 1999)

Introdução no arquipélago dos Açores, ocorreu na ilha Terceira, por 
volta de 1970 



(DAS, 2019)



Redes e armadilhas instaladas nas diferentes ilhas dos Açores

(DSA, 2019)

São Miguel



Redes e armadilhas instaladas nas diferentes ilhas dos Açores
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Redes e armadilhas instaladas nas diferentes ilhas dos Açores
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(DSA, 2019)



Graciosa



(DSA, 2019)

Capturas de adultos de P. japonica nas diferentes ilhas dos Açores



Capturas de adultos de P. japonica na Ilha Terceira



Capturas de adultos de P. japonica na Ilha de São Jorge
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Capturas de adultos de P. japonica na Ilha de São Miguel
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São Miguel - 2020



MEIOS DE LUTA

• Biotécnica;
• Química;
• Cultural;
• Biológica.



Meios de luta Biotécnica – Captura em massa

Logo aquando do seu aparecimento na Ilha Terceira foram utilizados meios de luta biotécnica, através da colocação no 
campo, inicialmente à volta da zona de introdução e, mais tarde, por quase toda a ilha (em quadrícula de 1 km de lado).



Meios de luta Química

• Década de 90 - Luta química através da aplicação,
por helicóptero, de um inseticida, cuja substância ativa
era o carbaril.

• Esta forma de combate foi entretanto abandonada.



(DSAP, 2012)

Experiências mostraram que os piretróides são os mais eficazes. 
Na presença de infestações média-baixa de P. japonica, o caulino mostrou eficácia de controlo de 
pragas e poderia ser útil para explorações orgânicas (Bosio et al., 2020).

Meios de luta química utilizados no combate ao escaravelho japonês

Ilha de São Miguel (2011)



Meios de luta Cultural

– No final da fase larvar => Rotação de culturas entre 
pastagem e milho



– Nemátodes (Steinernema)

– Bactérias (Bacillus popilliae)

– Fungos (Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana)

– Parasitóides (Tiphia sp.) www.biconet.com

www.cas.miamioh.edu

beauveria-bassiana.blogspot.com
rehagro.com.br(www.drmcbug.com

Meios de luta Biológica

http://www.biconet.com/
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=1KlJDpQJ2CjQhM&tbnid=Pe9ybSsoc9kWcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cas.miamioh.edu/mbi-ws/microbialpestcontrol/bacteria.htm&ei=gUiSUem5OqLH0QXC4oGIDA&bvm=bv.46471029,d.ZGU&psig=AFQjCNG-OpQ5n_EljBjEajTkjbr4X5-qcQ&ust=1368627708869404
http://www.cas.miamioh.edu/mbi-ws/microbialpestcontrol/bacteria.htm
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6Frm804iQ9gCUM&tbnid=QMv1b0JCRwmx7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://beauveria-bassiana.blogspot.com/&ei=qkmSUYS_OIaa0AWvqIDACA&bvm=bv.46471029,d.ZGU&psig=AFQjCNGSfR8nRjWxPsBEqNZAV7I0nYHWbA&ust=1368627998893686
http://beauveria-bassiana.blogspot.com/
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ycDHe6c-EqW6IM&tbnid=1sX_LKX-ZHLpZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://rehagro.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=1374&ei=iVaSUaKzEqHC0QXGjYCoDw&bvm=bv.46471029,d.ZGU&psig=AFQjCNGzW12sJBSXc2Bau9-kkdDYxpNDJA&ust=1368631288047780
http://rehagro.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=1374
http://www.google.pt/url?sa=i&source=images&cd=&docid=i2f-EsbAmisonM&tbnid=e-u6FBfHOoPtuM:&ved=0CAcQjB0wAA&url=http://www.drmcbug.com/parasitic.htm&ei=KfyRUaGuBeaO7AbR3gE&psig=AFQjCNFljMfs3C9AI3oVyMsx5XBL-uEY5A&ust=1368608169174331
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Aplicação de nemátodes no combate aos estádios larvares de escaravelho japonês (Popillia
japonica Newman)

Os agentes de biocontrolo, em especial o nematode H. bacteriophora e o fungo entomopatogénico
Metarhizium anisopliae, parecem mais eficazes no controlo das larvas do que os produtos químicos 
(Wright et al., 1988; Ciampitti et al., 2016; Marianelli et al., 2017; Paoli et al., 2017; Barzanti et al., 
2019). 
Em 2017, uma nova espécie de nemátode mermitídeo, Hexamermis popilliae, foi descrita em Itália e 
será avaliada como um potencial agente de controlo biológico em programas integrados de gestão de 
pragas (IPM) (Mazza et al., 2017).
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Pulverização de sebes com calda de esporos

(DSAP, 2012; 2013)
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Life cycle

What is Popillia japonica? What is the problem? What is its life cycle?

Popillia japonica is a beetle originating
from Japan which has been inadvertently
introduced into other parts of the world
such as the Azores islands and the USA.
These introductions most probably
resulted from human-mediated activities
(e.g. agricultural trade, transports). In
summer 2014, Popillia japonica was found
for the first time in continental Europe,
near Milano in Italy.

As Popillia japonica is considered to be a
serious threat to cultivated and wild
plants, its appearance in new areas should
be reported immediately to us.

Larvae are consuming plant roots and are
particularly damaging in lawns and meadows.
Adult beetles are voracious feeders and can
attack many different plant species
(approximately 300 wild and cultivated plant
species). Among the most vulnerable plants
the following can be mentioned: apple,
bramble, elm, grapevine, grasses, linden,
maize, maple, rose, peach, soybean.
The adults skeletonize leaves by chewing out
the tissue between the veins, thus leaving a
vein skeleton. They can also feed on flowers
and fruit. The adults are gregarious and many
beetles group together on a single plant, so
individual plants or trees may be completely
defoliated.

Popillia japonica usually produces one
generation per year but under cold
climates, its life cycle can be extended to
two years. Adult beetles usually emerge
from the soil in May or June and mate.
Females lay eggs in the soil. After hatching,
larvae (white grubs) develop in the soil
where they feed on roots of grasses. The
insect overwinters in a larval stage in the
soil. In spring, larvae resume feeding and
become pupae (metamorphosis). After
emergence, adult beetles start feeding on
the aerial parts of the plants and a new
cycle begins again.
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How to recognize it? Can you help us?

Contact us

CAN YOU HELP US?
Popillia japonica

An insect pest threatening our lawns, 
woods and crops

Prepared in collaboration 
with EPPO – www.eppo.int

Your  institution name
Logo

Your  institution name, logo

Adult beetles are 10-12 mm long with
iridescent copper-coloured elytra and
metallic green thorax and head. The
presence of 12 tufts of white hair can be
seen on their body (5 along each side of the
abdomen and 2 larger ones near the
bottom end). The presence of these white
hair tufts is quite distinctive of Popillia
japonica. Adults can be seen mainly during
late spring and summer. Other stages of the
insect (eggs, larvae and pupae) live in the
soil and are therefore more difficult to see
and to identify.

Because Popillia japonica can seriously
damage many wild and cultivated plants, it is
important to report any sightings to plant
protection authorities. Early detection will
allow a rapid implementation of appropriate
measures against Popillia japonica.

If you see Popillia japonica: 
• Check the presence of tufts of white hairs

on both sides of the abdomen.
• Whenever possible, take a picture of the

insect, record exact location and the name
of the host plant on which it was observed.

• Contact us.

Your contact details
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