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Protocolo 
 

BioVespa - Luta Biológica contra a Vespa das Galhas do 

Castanheiro.  

Uma estratégia global. 
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Freguesias onde foram encontrados focos de DK, julho 2014

Primeiros focos 

encontrados em 

Portugal, Maio 2014 



Plano de ação nacional para o controlo da vespa das galhas do 

castanheiro

Apresentação a 

30 Setembro 2014



Freguesias onde foram encontrados focos de DK, Novembro 2014



Largadas de parasita Torymus sinensis, 23 abril 2015

35 largadas



Freguesias onde foram encontrados focos de DK, Maio 2015



Os novos focos apareceram ligados às novas plantações



Preparado Plano de emergência, Maio 2015

50 reuniões num mês



Preparação de um plano envolvendo os 

municípios nesta luta biológica contra a 

vespa das galhas do castanheiro

Os Municípios são um elo fundamental na 

promoção desenvolvimento regional e defesa 

das suas populações

Biovespa



Entidades integrantes da Comissão Técnica: 

DRAPN, 

DRAPC, 

DGAV, 

INIAV, 

ICNF, 

IPB, 

UTAD

RefCast

O Biovespa tem também o envolvimento 

das:



Preparar os meios logísticos  

necessários para implementar a luta 

biológica em 2016 num espaço 

territorial alargado e supra concelhio

Objetivo



Tendo em atenção a diferente valorização do setor em cada Município, 

segundo a área estimada de produção de castanha, propor-se a 

organização dos Municípios em três classes, a considerar:

a) Municípios de Classe A – Área maior ou igual que 1000 hectares

Contributo - 17 500€

b) Municípios de Classe B – Área maior ou igual que 200 hectares e 

menor que 1000 hectares

Contributo - 4 900€

b) Municípios de Classe C – Área inferior a 200 hectares

Contributo - 2 500€

Proposta 1:



Tendo em atenção as largadas a efetuar em cada concelho:

Apoio do Município em função do número de largadas

Contributo: xxx €/largada

Todos os Municípios poderiam aderir ao BioVespa, 

independentemente de estarem ou não infestados

Proposta 2:



Próximas semanas:

Continuação do aprofundamento do 

protocolo com os Municípios aderentes

A encomenda de parasita para a luta 

biológica 2016 terá de ser feita em finais de 

Novembro


