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Assunto: Vespa das galhas do castanheiro (Dryocosmus kuriphilus)
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A vespa das galhas do castanheiro, nome vulgar por que e conhecida a especie

Dryocosmus kuriphilus e considerada uma das pragas mais prejudiciais para a cultura

do castanheiro, causando, em situacoes de infestacoes graves, o declinio e morte de

castanheiros e consequentemente perdas importantes na producao de castanha.

Na Uniao Europeia este inseto foi assinalado pela primeira vez em 2002 em Italia e

posteriormente em Franca, Eslovenia, Republica Checa, Eslovaquia, Croacia e em

Espanha (Catalunha, Andaluzia, Castela-Lego e Malaga). A falta de meios eficazes para

o seu controlo foi determinante na dispersao cada vez major deste inseto por diversos

territorios da Uniao, que se dispersa quer via natural quer atraves do movimento de

plantas infestadas.

Recentemente foi confirmado o primeiro foco da vespa das galhas do castanheiro no

nosso Pais, em soutos no concelho de Barcelos, tendo as servicos de inspe45o

fitossanitaria oficiais iniciado uma prospecao para delimitar a zona infestada e

estabelecido um conjunto de medidas tendo em vista evitar a dispersao do inseto no

pals e que incluem:

• Reforco das inspecoes nos produtores de material de propagacao (viveiristas)

em todo o territorio nacional e regioes autonomas

• Proibicao de circulacao de plantas do genera Castanea spp para fora da zona

delimitada estabelecida a partir da zona infestada.
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Face a irnportancia economica e ambiental que o castanheiro tern no nosso pals, e

fundamental conter o insecto e limitar a sua dispersao, para isso, e importante:

• A comunicacao imediata aos servicos fitossanitarios das DRAP, do ICNF ou da

DGAV, do surgimento de sintomas suspeitos da presenca desta praga, formacao

de galhas nas folhas e ramos das plantas de castanheiro.

• No ser movimentado material vegetal suspeito.

•Aquisi45o exclusiva de plantas de Costanea que esteja acompanhado de

Passaporte Fitossanitario.

• Observacao cuidada das plantas adquiridas ou ja existentes nos locals de

producao.
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