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Avaliação do risco biótico
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Avaliação dos planos de gestão da praga

Pontos fortes

País

Vigilância e monitorização

Erradicação e controlo

Espanha

Monitorização continua, rigorosa e Destruição das plantas afetadas
nos viveiros e nos centros de
intensiva
jardinagem
Inspeção de povoamentos e de
Em análise um estudo para
viveiros
largadas
do
parasitoide
T.
Delimitação das zonas infetadas
sinensis”

Portugal

Monitorização continua, rigorosa e Destruição
de
galhas
em
intensiva
povoamentos e de plantas nos
viveiros
e
nos
centros
de
Inspeção de povoamentos e viveiros
jardinagem
Metodologia uniforme
Caracterização
das
zonas
Identificação de zonas de risco
infestadas
Sensibilização e formação de técnicos Largadas do parasitoide Torymus
Eficiente rede de alerta durante os sinensis, pagas pelos municípios
períodos de alto risco
Apoio aos viveiros e aos centros
Delimitação das zonas infetadas
de jardinagem.

Avaliação dos planos de gestão da praga

Pontos fracos

País

Vigilância e monitorização

Erradicação e controlo

Espanha
Falta de legislação para as ações a serem tomadas contra esta praga.
Portugal

Pouca divulgação da informação a nível Falta de conhecimento da
dos grande canais de comunicação
melhor
altura
para
as
Difícil controlo da origem das plantas nas largadas do parasitoide.
novas plantações e adensamentos

Melhorar a capacidade de
Ausência de dispositivos que permitam decisão e de financiamento
aos
inspetores
fitossanitários
a dos municípios para as
atualização do banco de dados em tempo largadas
real.
Baixo financiamento para a
A comunicação de novos focos não é gestão da praga (despesas
não elegíveis na EU) e para a
completamente eficiente.
investigação.

Avaliação dos planos de gestão da praga

Ferramentas a desenvolver

GT2 – Melhoria do plano de gestão. Desenvolvimento de novas ferramentas.

•

Rever os conhecimentos existentes (Prospeção, Erradicação,
Controlo e Contingência) no Sudeste da Europa;

•

Avaliar o impacto ambiental do parasitóide introduzido Torymus
sinensis na entomofauna nativa;

•

Avaliar os parasitóides nativos que possam parasitar galhas de
D. kuriphilus;

•

Desenvolver propostas de reabilitação;

•

Auxiliar na atualização do plano nacional de Portugal e fazer um
primeiro esboço para a região de Castela Leão.
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