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Dryocosmus kuriphilus – sintomas observados 



Vespa das Galhas do Castanheiro 

• Espécie univoltina - um ciclo  anual

• Espécie monófaga - alimenta-se só do 

castanheiro

• Inseto adulto (só fêmeas)
• Tamanho aproximado 2,5mm
• Produz 100 a 150 ovos• Produz 100 a 150 ovos

1º ano 1x100; 2ºano 10.000;3ºano 1.000.000…

• Deposita 3 a 5 ovos por gomo
• Meios de Dispersão 

• Voo das fêmeas
• Transporte passivo pelo homem-veículos
• Comércio de plantas jovens e garfos para enxertia



Dryocosmus kuriphilus – sintomas observados 

Dryocosmus kuriphilus – galhas – 11-06-2014 - DRAPN

Dryocosmus kuriphilus – galhas – 11-06-2014 - DRAPN

Dryocosmus kuriphilus – larvas– 11-06-2014 - DRAPN

Dryocosmus kuriphilus – adulto emergente– 11-06-
2014 - DRAPN



SINTOMAS DE OUTONO 



SINTOMAS DE OUTONO 

SINTOMAS DE INVERNO SINTOMAS DE INVERNO 



EXPANSÃO DA PRAGA 2014 a 2017

NOVEMBRO 2014 MAIO 2015

AGOSTO 2016 OUTUBRO 2017



LARGADAS –Torymus sinensis

1 largada –10 tubos – 120 fêmeas + 70 machos



–

PROCESSO MOROSO
•Resultados ao final de mais de 7 anos 
(Experiência de Itália)

OPORTUNIDADE DAS LARGADAS
•Estado Fenológico
•Depende da idade das galhas e do estado larvar da 

LUTA BIOLÓGICA - Torymus sinensis

•Depende da idade das galhas e do estado larvar da 
praga

parasitismo - caso insucessoparasitismo - caso sucesso



Momento oportuno da largada
Estado fenológico D





Largadas de Torymus sinensis – Instruções / Indicações



Instruções – Largadas do Torymus sinensis

► Desde a origem ao local das largadas, os parasitoides vão acondicionados 
numa arca térmica com acumuladores de frio, embora sem estarem em 
contacto direto com estes, para que não sofram choques térmicos com 
temperaturas demasiado baixas que poderiam causar mortalidade.

► As largadas devem ser feitas, de preferência, em dias ensolarados e sem 
vento.

► No campo, os frascos devem aguardar cerca de 5 minutos fora da caixa 
térmica, antes de serem abertos, para os insetos começarem a sua atividade e 
se adaptarem à temperatura ambiente. 

► Cada largada tem de ser feita num grupo de 3 árvores próximas e nunca 
dispersas por toda a parcela. 



INDICAÇÕES (CUIDADOS) NAS LARGADAS DO Torymus sinensis

► Só se retira a tampa dos tubos quando a abertura, virada para cima,  está próxima de 
folhas e galhas. Pacientemente, aguarda-se que os insetos saiam todos. 
Tempo médio por largada: 20 minutos. 

► Nos locais onde as árvores forem de grande porte e não haja ramos baixos,  os tubos 
poder-se-ão prender aos ramos, inicialmente com a tampa fechada, e a boca voltada em 
direção às galhas e folhas. 
Corta-se o fundo do tubo e abre-se a tampa, de modo a que a corrente de ar faça sair
os insetos com mais facilidade. 

► Não deixar os tubos nas árvores, recolhê-los e confirmar que os insetos saíram todos. 

► Durante a largada não colocar os tubos no chão, nem os deixar abandonados, 
pois as formigas e outros insetos predadores podem matar o Torymus, 

que é um inseto de reduzidas dimensões. 

► Nunca aplicar inseticidas. 

► Após dar-se início à luta biológica não cortar galhas verdes nem secas,
pois o Torymus necessitará de umas (verdes) para colocar os seus ovos enquanto
sobreviverá durante o inverno nas outras (secas)



Concelho de Braga - Largadas  

CMB -QP

Estudo largadas 2018

CMB -QP

CMB -QP

CMB -QP

CMB -QP



HISTÓRICO - BRAGA
LARGADAS REALIZADAS: 2016 – 2017 - 2018 

Braga 12 largadas  (3L 2016) + (3L 2017)+(6L 2018)

Crespos 1L-2018

Mire de Tibães 1L 2016 + 1L - 2017

Palmeira 1L 2016 + 1L-2017 + 2L-2018

União das Freguesias de Escudeiros e Penso (Santo 
Estêvão e São Vicente)

1L  2016 + 1L-2017+1L-2018

U.F. de Este São Pedro e Este São Mamede 1L-2018U.F. de Este São Pedro e Este São Mamede 1L-2018

U.F. de Morreira e Trandeiras 1L-2018

Este S Pedro
CMB -QP

MorreiraCMB -QP
CMB -QP

CMB -QP
PALMEIRA



DRAP

ICNF, I.P.Outros 
interessados

ESTRATÉGIA DE COMBATE À VESPA POR CONCELHO 

Comissão local

Câmara 
Municipal

Juntas de 
Freguesia

Organizações 
de produtores 

agrícolas e 
florestais



• INFORMAÇÃO - Divulgação e sensibilização

• Prospeção e monitorização

• Avaliar e validar os locais para realização de luta 

Comissão 
local

• Avaliar e validar os locais para realização de luta 
biológica 

• Apoio aos produtores que pretendam realizar 
largadas

• Registo dos focos e de pontos de largadas para 
delineamento da LB do ano seguinte – Histórico 



Concelho de Braga

• DRAPN 

Comissão 
local

• CM Braga

• Refcast

• Produtores interessados 

AÇÃO DE FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO 
Luta biológica 2019 – ABRIL -



CONCELHO DE BRAGA: LARGADAS REALIZADAS 2016, 2017 e 2018; LARGADAS PREVISTAS 2019   



BRAGA
LARGADAS PREVISTAS - 2019

Braga 5 largadas  

Falperra – Souto pequeno

Gondizalves – Souto grande e organizado

Real – Quinta pedagógica – Castanheiros de médio a grande porte 

Tebosa - Souto grande e organizado

Tenões  - Mancha densa de castanheiros bravos  para cobrir a mata de Bom Jesus

Tebosa

Gondizalves
CMB -QP

CMB -QP



PREENÇA NA REGIÃO NORTE(DEZ. 2014): CONCELHOS FREGUESIAS
LUTA BIOLÓGICA – REGIÃO NORTE

2015- 35 Largadas

2016 - 62 Largadas

2017 - 126 Largadas

Largadas Torymus sinensis

2017 - 126 Largadas

2018 - 441 Largadas

TOTAL - 1.166 Largadas

Largadas Previstas 2019  - (cerca de 500)



Dis
Luta biológica – Solidariedade com os outros concelhos

Distrito de Braga



Histórico de largadas realizadas entre 2015 e 2018 no Norte de PortugalHistórico de largadas realizadas entre 2015 e 2018 no Norte de Portugal



EXPERIÊNCIA ITALIANA

Fonte: Ambra Quacchia,  2012



ÁRVORE COM A IDADE DO MUNDO 
Miguel Torga in “Novos contos da montanha” 

Muito obrigada!

Maria Amália Xavier  
amaliaxavier@drapnorte.pt


