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Vespa das  galhas do castanheiro 
(Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu) 



Ciclo de vida da Vespa das  galhas do 
castanheiro 

(Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu) 

Durante o período de abrolhamento, é a fase de maior 
risco, devendo-se aumentar a vigilância durante o período 
de meados de março e finais de maio

Fonte: DGAV



Meios de dispersão da Vespa das Galhas

• Circulação de plantio ou partes de plantas de castanheiro com origem de 
zonas onde esta praga esta presente;

• Dispersão pelo vento;



Introdução da Vespa das Galhas na Ilha Terceira

No dia 18 de março de 2021 foi detetado, inicialmente pelos técnicos  da 
Frutercoop, na freguesia de Santa Cruz, concelho da Praia da Vitoria, num 
pomar sito na Bela Vista, castanheiros (árvores com 1-3 anos de plantação) com 
sintomatologia associada ao Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu vulgarmente 
conhecida pela Vespa-da-galha-dos-castanheiros em árvores que foram 
adquiridas no estabelecimento comercial “Equipraia”, provenientes de um 
viveirista nacional “Decor CostaVerde”.

Fonte: SDAT



Vespa das Galhas na Ilha Terceira

Procedeu-se à eliminação de toda rebentação sintomática, e que 
periodicamente (intervalos de uma semana) monitorizamos este pomar, para 
proceder à prática de eliminação de rebentação suspeita. 

No outro pomar, onde inicialmente esteve este plantio, procedeu-se à 
monitorização semanal, nos castanheiros (adultos) existentes nessa zona, 
todavia, ainda não foi detetada qualquer suspeita da sua presença;  

A partir desta situação foi realizada uma prospeção intensiva com incidência nas 
zonas de maior produção de castanha da ilha

Fonte: SDAT



Introdução da Vespa das Galhas na Ilha Terceira
Posteriormente detetou-se mais um foco, num pomar sito na freguesia das Quatro 

Ribeiras, com a agravante, de ter sido detetado num castanheiro com idade superior a 10 

anos na respetiva exploração, o que significa que houve posturas de ovos deste inseto no 

ano anterior proveniente dos castanheiros referenciados do lote de 2019.

Fonte: SDAT



Ponto da Situação - Vespa das Galhas na Ilha Terceira

LOCAIS PROSPETADOS:

Foram prospetados 49 pontos 
em toda a ilha

Amarelo : locais sob
observação

Vermelho: focos 
detetados identificados como 
positivos

Preto: Eliminados

Fonte: SDAT



Ponto da Situação - Vespa das Galhas na Ilha Terceira

Até ao momento em 12 pontos foi 
identificado o parasita Dryocosmus
kuriphilus, sendo a sua distribuição de:
• Angra do Heroísmo (4 Pontos):

o Altares (3 Pontos);

o Feteira (1 Ponto);

• Praia da Vitoria (8 Pontos);

o Biscoitos (5 Pontos);

o Quatro Ribeiras (1 Ponto);

o Santa Cruz (1 Ponto);

o Porto Martins (1 Ponto);

Fonte: SDAT



Meios de luta a utilizar no combate à Vespa das 
Galhas na Ilha Terceira

• Luta Química: Ineficaz, sendo os ovos, larvas e pupas  protegidos pelos 
tecidos da planta que formam a galha, e por outro lado os adultos não se 
alimentam da planta sendo os inseticidas sistémicos ineficazes;

• Luta Cultural: Recomenda-se o corte e destruição das partes das plantas 
atacadas antes da emergência dos adultos, uso de variedades resistentes;

• Luta Biológica: uso do parasitoide especifico Torymus sinensis, devendo 
este ser largado no inicio da primavera;



Meios de luta a utilizar no combate à Vespa das 
Galhas na Ilha Terceira

Está referenciado, como meio de luta mais eficaz, a luta biológica com utilização do
parasitóide Torymus sinensis Kamijo (Hymenoptera: Torymidae).

No entanto esta espécie não está registada como existente na região (não consta no Portal
da Biodiversidade da Universidade dos Açores), pelo que a sua introdução será
regulamentada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 15/2012/A, que estabelece o regime
jurídico da conservação da natureza e biodiversidade.

Fonte: SDAT

• Após a largada não se devem realizar 
tratamentos químicos nos pomares;

• Devem ser deixadas as galhas durante a 
poda;

• Não se devem cortar os ramos com galhas 
verdes ou secas;



Sensibilização produtores sobre a Vespa das 
Galhas na Ilha Terceira

- Realização de 2 reuniões com núcleos de produtores ligadas ao setor da castanha (7 e 8 de

junho) (Biscoitos e Terra-chã) , no sentido de os sensibilizar para este problema fitossanitário que

poderá ter um impacto económico muito importante na produção de castanha na Ilha Terceira, e

disponibilizar toda a informação no que diz respeito ao reconhecimento da praga, e outro tipo de

informação pertinente;

- Criação de um folheto informativo com a temática deste organismo nocivo, abordando diversos

temas como: identificação; bioecologia; meios de luta; entre outras. Com posterior divulgação

junto a todas entidades intervenientes, produtores e publico em geral;

- Ainda na sequência de ações de sensibilização, e no sentido de poder detetar as plantas

adquiridas sem rastreabilidade, utilizar diversos meios de comunicação social, apelando, aos

proprietários de plantas de castanheiro de proveniência nacional, dirigirem-se ao Serviço de

Desenvolvimento Agrário a fim de notificarem a existência destas para consequente

monitorização;



Sensibilização produtores sobre a Vespa das 
Galhas na Ilha Terceira

- É de enorme importância que durante o período de rebentação dos castanheiros no 
ano 2022 se realize especialmente prospeções intensivas as explorações 
circundantes, sensibilizar o máximo possível a população geral para a identificação 
dos casos considerados como consumidores finais de forma a que de forma mais 
eficiente se possa eliminar as partes contaminadas destes castanheiros e também 
prospetar as áreas que próximas destes castanheiros infetados.

- Ter em conta também que existem cerca de 22 castanheiros que foram impossíveis de 
rastrear, devido à falta da necessidade do consumidor final se identificar durante a 
compra de plantas ou sementes, dificultando assim o trabalho de monitorização em 
situações como esta. 

Fonte: SDAT



Ações a desenvolver no combate à Vespa das 
Galhas na Ilha Terceira

• Finalmente para o facto de, em termos de meios de proteção ou meios de lutar 
contra este problema, os químicos não serem eficazes nem existirem substâncias 
ativas que possa resolver o problema, nem armadilhas nem atrativos, restando as 
intervenções culturais e dando o exemplo do que se desenvolveu e tem vindo a fazer 
quer no Continente quer na ilha da Madeira.

• Se se confirmarem mais casos junto dos focos detetados deve-se rapidamente 
avançar ainda este ano na preparação da importação do parasitóide usado ao nível 
do Continente e da Madeira que tem mostrado capacidade , embora um pouco lenta 
no tempo, de controlar esta grave problema se afetar estas 2 zonas de produção de 
castanha na ilha Terceira.
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