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Contexto 
A vespa da galha do castanheiro (Dryocosmus kuriphilus) foi inicialmente reportada no Japão na década de 
1940, tendo levado a uma diminuição da produção de castanha até 80%. Com 1 milhão de hectares localizados 
em França, a C. sativa é muito importante em termos económicos, ambientais e paisagísticos. A D. kuriphilus 
(DK) foi reportada em 2010 em várias áreas de produção de castanha em França. Para otimizar e coordenar 
ações de combate a esta invasão, foi criado um comité nacional para: 

 agrupar todos os intervenientes; 
 implementar o controlo biológico utilizando a libertação do parasitoide Torymus sinensis (TS); 
 documentar as perdas de rendimento a fim de obter apoios financeiros para os produtores. 

 

Objetivo 
O objetivo do projeto era implementar em França um programa biológico clássico contra a vespa da galha de 
castanheiro, DK, utilizando libertações do parasitoide exótico TS. Os resultados esperados deste projeto eram 
(i) o estabelecimento permanente do parasitoide e (ii) um controlo eficiente e a longo prazo da praga. 

 

Resultados 
Entre 2011 e 2015, foram feitos lançamentos experimentais de TS em 58 locais em França. As libertações 
foram feitas utilizando várias modalidades de introdução, a fim de otimizar o controlo biológico contra DK. Após 
7 anos de investigação pós-lançamento, os resultados mostraram uma primeira taxa de crescimento 
exponencial das populações de TS sem efeito da modalidade de introdução durante os 4 primeiros anos após 
as libertações, seguida de uma diminuição tanto das populações de TS como de DK.  
Adicionalmente, observámos também um efeito positivo da conectividade do local (presença de povoamentos 
naturais de carvalho-castanheiro nas imediações) sobre a dimensão da população de TS. Isto sugere um 
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estabelecimento bem-sucedido e uma colonização a uma escala espacial larga, para além dos locais de 
introdução. 

 

Recomendações 
O controlo biológico clássico em França mostrou que o TS é um agente biocontrolador eficiente, com uma 
dispersão altamente ativa. De facto, este parasitoide colonizou naturalmente os locais de controlo (isto é, sem 
libertações) muito rapidamente. Conhecendo esta capacidade de dispersão, a principal recomendação para 
libertações maciças era a libertação de pequenos números (p.ex. 100 fêmeas) de TS a cada 5 km.  
O controlo de DK foi alcançado cerca de 6-7 anos após as primeiras libertações implementadas em França, com 
níveis de produção de castanhas de volta ao seu nível inicial 6-7 anos após as primeiras libertações. 

 

Impactos e pontos-fracos 
Os níveis de controlo parecem depender da variedade da castanha, bem como das condições edafo-climáticas 
(condições microclimáticas do solo). Na Córsega, por exemplo, as infestações de DK ainda são elevadas, mesmo 
com uma diminuição consistente desde há 2 anos.  
Devido ao impacto de DK na produção de castanhas, as redistribuições maciças de TS foram implementadas 
pelos produtores apenas 4 anos após as primeiras libertações experimentais, e, portanto, antes da 
demonstração da eficiência do TS. Isto salienta a dificuldade em encontrar um bom equilíbrio entre os objetivos 
científicos e agronómicos. 

 

Desenvolvimentos futuros 
Uma vez que se observa uma elevada diminuição das populações de DK na maioria das áreas de produção de
castanhas, não está planeada qualquer nova libertação de TS, exceto nas áreas de produção de mel. Estão a ser
a analisados os dados recolhidos durante os 8 anos de inquérito pós-lançamento, nomeadamente na: dinâmica 
de TS e das comunidades nativas, avaliação da diversidade genética de TS, documentação de potenciais efeitos 
não intencionais (hibridação de TS com Torymus nativos, ataque de espécies não-alvo a cinipídeos de quercíneas, 
etc). 
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 About INCREDIBLE 

INCREDIBLE project aims to show how Non-Wood Forest Products can play an important 
role in supporting sustainable forest management and rural development, by creating 
networks to share and exchange knowledge and expertise. ‘Innovation Networks of Cork, 
Resins and Edibles in the Mediterranean basin’ (INCREDIBLE)  promotes cross-sectoral 
collaboration and innovation to highlight the value and potential of NWFPs in the region. icons by Icons8 

 


