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Pragas e doenças 
Centro e Norte especialmente 
afectados por gorgulho do eucalipto 
 

Tem apenas alguns milímetros mas é a causa de elevadas perdas para os produtores florestais. O gorgulho do

eucalipto (Gonipterus platensis) é um pequeno insecto cujas populações, quando não controladas, são um grave

problema para a floresta nacional. 

Atingindo especialmente as zonas Centro e Norte de Portugal, por onde o Projecto Melhor Eucalipto vai passar

com sessões de informação e presença em feiras nos meses de Abril e Maio (ver calendário em baixo), os ataques

do gorgulho, que gostam especialmente de eucalipto globulus decorrem principalmente na Primavera entre Março

e Maio, podendo ocorrer um segundo surto de ataque nos meses de Outono, mas geralmente de menor

intensidade. 

Uma das formas de luta contra o gorgulho é a libertação controlada de inimigos naturais, provenientes da

Austrália, que destroem os ovos e as larvas do gorgulho, sem atacar as espécies de insectos autóctones da fauna

portuguesa. É o caso da Anaphes nitens, um insecto com cerca de 1 mm de comprimento que ataca os ovos de

Gonipterus. 

O Projecto Melhor Eucalipto tem diversa informação no seu site sobre esta praga e que explica quais as

melhores formas de combater/atenuar. Consulte aqui a infografia (imagem em baixo) e o filme .  
 

http://melhoreucalipto.celpa.pt/go/77-ff883e5b967adb-4b670af530f72-f33d28367e362361387fe3e1b0ie30ddeoe3Y66h
http://melhoreucalipto.celpa.pt/go/77-ff883e5b967adb-4b670af530f72-f33d28367e362361387fe3e1b0ie30ddeoe3Y66i
http://melhoreucalipto.celpa.pt/go/77-ff883e5b967adb-4b670af530f72-f33d28367e362361387fe3e1b0ie30ddeoe3Y66h


CALENDÁRIO

A próxima sessão de informação onde pode esclarecer as
suas dúvidas sobre pragas e doenças é em...

As apresentações das sessões do Projecto Melhor Eucalipto incluem o tema das pragas e doenças (além de outros temas)

e a forma de as contrariar. A próxima sessão será na Biblioteca Municipal de Castelo de Paiva amanhã.  

Para mais informações: melhoreucalipto@celpa.pt

O lançamento da II Edição do Prémio Floresta e Sustentabilidade acontece a 27 de Abril de 2018 pelas
10h30 na Fundação Calouste Gulbenkian, e conta com a participação do Ministro da Agricultura, Luís
Capoulas Santos. 
Para mais informações ou inscrições: cofinaeventos@cofina.pt

http://melhoreucalipto.celpa.pt/go/77-ff883e5b967adb-4b670af530f72-f33d28367e362361387fe3e1b0ie30ddeoe3Y66j
http://melhoreucalipto.celpa.pt/go/77-ff883e5b967adb-4b670af530f72-f33d28367e362361387fe3e1b0ie30ddeoe3QYZY

