CICLO BIOLÓGICO (Cont.)
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Embora o tempo de vida útil do inseto adulto
a
seja curto, cerca de 10 dias, a emergência dos
adultos dá‐‐se de uma form
ma escalonada, desde
finais de maio a finais de ju
ulho.
onamento está relacionado co
om as
Este escalo
condições climáticas, co
om a altitude e a
exposição ssolar.
Esta praga só tem uma geeração por ano. A sua
o é feita por partenogénese, ou
u seja,
reprodução
não é neceessária a presençça de machos para se
multiplicareem. Esta praga passa a maior parte
do seu ciclo
o de vida no intterior da galha, o que
coloca em
m causa a eficcácia do tratam
mento
químico.

 O tratamento qquímico é poucco eficaz e tem
m
grande impacto
o negativo no ambiente, pelo
o
que se recomenda a luta bioló
ógica, utilizando
o
o himenóptero
o Torymus sinen
nsis, parasitóidee
das larvas do Drryocosmus kurip
philus.
 Em soutos jovens observar cuiddadosamente ass
plantas a partir da rebentaçã
ão. Eliminar oss
ramos com galh
has e queimá‐loss.
 Não utilizar porta‐enxertos nem plantass
infetadas.
m regiões ondee
 Adquirir plantas produzidas em
ainda não se tenha detetado essta praga.

Bibliiografia:,Bulletin OEPP/E
EPPO Bulletin 35. © 2005
5 OEPP/EPPO, 422–424
e EF
FSA Journal 2010; 8(6):16
619.Risk assessment of the oriental chestnut gall
wasp
p, Dryocosmus kuriphiluss for the EU territory and identification and
evalluation of risk manageme
ent options
Imaggens: Direção de Serviços dee Desenvolvimento Agroalimentar - DRAPN

Conttactos:
Direçção de Serviços de Desenvo
olvimento Agroalimentar e Licenciamento. Codessais
50000‐421 Vila Real. Telf. 259 3000 600 e‐mail: fitossanidade@drapn.mamaot.pt
Divissão de Apoio ao setor Agroaalimentar. Estrada Exterior da Circunvalação, nº 11
846, Senhora da Hora. Telf. 2299 574 036 e‐mail: amaliaxa
avier@drapn.mamaot.pt
Delegação Reg. do Alto Minho ‐ Quinta do Forte – Lovelhe 4920‐082 Vila Nova de
Cerveira Telfs.: 251 708 380 ou Ponte de Lima 258 742 376
e‐maail: daltominho@drapn.mam
maot.pt
Delegação Reg. de Basto‐Douro
o ‐ Rua Joaquim Araújo 456
60‐467 Penafiel
Telf.: 255 729 120 e‐mail: anaoliveira@drapn.mamaot.ptt
Delegação Reg.do Cávado‐Vougga. Rua Prof. Celestino Costa. 4755‐058 Barcelinhos
Telf.: 253 831 736 e‐mail: anaacarreiro@drapn.mamaot.p
pt
Delegação Reg. do Nordeste Traansmontano – Av. General Humberto Delgado.
53000‐167 Bragança Telf.: 273 3300 930 e‐ mail: olga.borg
ges@drapn.mamaot.pt

Figs. 11,12 e 113 –
adultos emergeentes
(2,5mm, tamaanho
aproximado do inseto
adulto)
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Caso observe estes sintomas, agradeceemos
que com
munique imediatamente aos Serviços
Regionais de Agricultura
Fig.44 ‐ Coloração rosada dass galhas

SINTTOMAS E ESTRAG
GOS NA CULTUR
RA
Os insetos adultos deposittam os ovos nos gomos,
originando o aparecimeento de galhas muito
ovens, no
característiicas que apareceem nos ramos jo
pecíolo e n
na nervura principal das folhass, dando‐
lhes um aspeto frisado (Figgs.1, 2 e 3). Estes sintomas
devem‐se
à
deform
mação
dos
tecidos

D
Depois dos adu
ultos emergirem
m as galhas seccam
(Figs. 6 e 7).
A Fig.5 apresentta um pequeno orifício provocaado
p
pela saída do inseto adulto.

CICLO
O BIOLÓGICO
No interior das galhass, encontram‐see os ovos de
forma oval (0,1 a 0,2 mm
m) de cor branco
o‐leitoso, e é
f
que passam
m o Inverno. Naa Primavera
nesta fase
dão orrigem a larvas sem cabeça e sem patas,
também de cor branco‐leitoso (Fig.8)), evoluindo
para caastanho‐escuro a preto, as pupas (Fig.9), até
se tran
nsformarem em insetos adultos (Fig.10).
Cada fêêmea pode pôr mais de 100 ovo
os, podendo
um só gomo conter 20
0‐30.
O inseeto adulto é um
u pequeno himenóptero
h
(2,5mm), de difícil observação a olho nu
u.

Fig. 8 – Interior da galha apresentando larvas de cor branco‐leitoso
b
Fig.5 – orifício de em
mergência, originado pela saída do inseto adulto
o

FFig.1 – Galhas formadas no pecíolo das folhas

afetados. A
As galhas são de fácil visualizaçãão, de cor
verde ou ro
osada (Fig. 4) e po
odem medir enttre 8 a 15
mm (C. sativva).

A formação de galhas prejudica o desenvolvimento
d
da planta reesultando na diminuição do
ccrescimento dos ramos e formaçção de frutos.
EEsta praga causaa grandes quebras de produção e
p
perda de qualidaade do fruto. Em
m regiões de Itália e
FFrança já se rregistaram perdas de produção
ssuperiores a 80%
%.

Fig. 9 – Interior da galha apressentando pupas, algumaas de coloração
castanho‐escuro

Fig.7 – Galha do ano anteerior,
com orifício de saíída
Figss.2 e 3 – Galhas na nervu
ura principal das folhas

Figg. 6 ‐ Galha do ano anterrior, ainda pendurada na
a árvore

Fig. 10
0 ‐ Interior da galha con
ntendo um adulto em prré‐emergência

