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Contexto 
A vespa da galha do castanheiro, ao pôr ovos nos gomos, induz o aparecimento de galhas nos ramos e folhas, 
que aparecem na primavera seguinte, ficando verdes a avermelhadas. O crescimento dos ramos e a frutificação 
são afetados, diminuindo a produção de castanhas. É dispersa através de fêmeas adultas ou da circulação de 
material vegetal infestado. Os parasitoides nativos existentes são insuficientes para controlar as populações 
de vespas. O controlo biológico é, portanto, um meio essencial de combate através da introdução do parasitoide 
Torymus sinensis. 

 

Objetivo 
O insecto Dryocosmus kuriphilus, vespa da galha do castanheiro, introduzido em Portugal em 2014, representa 
uma séria ameaça para a produção nacional de castanhas. Ao longo dos anos, foram identificados vários surtos 
de pragas, que estão atualmente presentes em grande parte da região da Terra Fria Transmontana, com níveis 
graves de infestação. Os relatórios oficiais afirmam, "Estamos atualmente a assistir a uma grande e rápida 
dispersão do inseto e ao alarme das populações, dados os danos que já está a causar. Por isso, uma 
intensificação das libertações de parasitoides para estas regiões deve ser considerada a partir de 2020". 

 

Resultados 
Esta praga foi detetada em 2014 em Portugal e apareceu na região da Terra Fria em 2015. Foi definida uma 
metodologia para a prospeção da praga, identificação de surtos e execução de libertações de parasitoides, com 
critérios específicos - as libertações são feitas no segundo trimestre de cada ano; a libertação de insetos deve 
ser feita em três a quatro árvores com a presença de galhas; e a distância entre as libertações deve ser de pelo 
menos 500 m para regiões com uma infestação grave (51-80% dos gomos com galhas). Já foram feitas 36 
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libertações em 2018 e 170 em 2019 na Terra Fria. Na Primavera de 2019, foi encontrado Torymus sinensis em 
93,3% dos locais onde foram feitas libertações de parasitoides na Primavera de 2018, com uma taxa média de 
parasitismo de 0,74%. 
 

 

Recomendações 
No início do ataque da vespa das galhas na região, foi pedido aos agricultores que identificassem as árvores 
afetadas e removessem e queimassem os tecidos com as galhas. Com a introdução do controlo biológico, esta 
ação já não é recomendada, e os agricultores devem permitir que o parasitoide se estabeleça, sem intervir ou, 
se necessário (através de ações normais de gestão p.ex. podas), deixar as galhas no próprio pomar. A luta foi 
levada a cabo à escala municipal, sendo essencial avaliar este problema territorialmente. É um esforço conjunto 
entre várias associações, instituições privadas e públicas, numa colaboração essencial para o planeamento e 
execução eficazes dos trabalhos. 

 

Impactos e pontos-fracos 
Os agricultores desesperam por soluções após testemunharem os danos que a praga causa em algumas áreas, 
sendo assim seduzidos a comprar insetos no mercado negro (para além do parasitoide em questão) e a receber 
galhas trazidas de outros países, introduzindo assim outros insetos não nativos. As entidades envolvidas devem 
investir numa boa comunicação para informar o público sobre as consequências destas ações e do trabalho 
realizado no terreno.  
As variações climáticas podem ser outra adversidade. Podem influenciar os ciclos de desenvolvimento da vespa 
e do parasitoide, atrasando ou dificultando as ações de parasitoidismo. 

 

Desenvolvimentos futuros 
A libertação de parasitoides está planeada para os próximos três anos como parte de projetos do Programa de
Desenvolvimento Rural. As crenças mais otimistas são que, entretanto, é possível alcançar uma situação de
equilíbrio ecológico do parasitoide, com a produção nacional de castanha a poder recuperar e estabilizar.
Eventualmente, ramos com galhos de importantes áreas parasitoides serão utilizados noutros locais que exijam
um reforço do controlo biológico, reduzindo assim os custos através da aquisição de insetos T. sinensis a 
empresas italianas. 

 
 (1) Presença de T. sinensis em amostras de galhas colhidas na Primavera de 2019 (DGAV / IPB 2019) (2 e 3)

Área com ~10% de taxa de parasitismo, evidência de ataque de vespas das galhas em 2019 e 2020 (2º e 3º
ano após as libertações) (ARBOREA) 

 

Informação adicional 
ARBOREA (2020) Mapa do resultado de parasitismo fruto das largadas realizadas em 2019 no concelho de Vinhais. 
https://www.facebook.com/arborea.a.florestal/posts/1908654615933776 

ARBOREA (2020) Mapa das largadas de Torymus sinensis realizadas no concelho de Vinhais entre 2018 e 2020. 
https://www.arborea.pt/wp-content/Mapas/Largadas_Vinhais_2018_2019_2020 
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DGAV (2019) Plano de Ação Nacional para Controlo do inseto Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (Vespa-das-galhas-do-
castanheiro) - Relatório de Progresso n.º 2 

Este e outros documentos relevantes disponíveis em: http://srvbamid.dgv.min-
agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?generico=34120941 

Santos, Ana Lobo et al. (2018) Parasitoides autóctones associados a Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu: principais 
espécies e taxas de parasitismo. Revista de Ciências Agrárias. https://dx.doi.org/10.19084/RCA.17082 
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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 

 


