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VESPA - DA- GALHA DO EUCALIPTO

(LEPTOCYBE 1NVASA) NO BRASIL

unesp VAY

PROGRAMA DE PROTECÃO FLORESTAL

DISTRIBUICAO GEOGRAFICA NA AMERICA DO SUL

n.

• 0 Programa de Protecio Florestal (PROTEF / IPEF),
juntamente corn a Faculdade de Ciencias Agrontomicas - UNESP,
Universidade Federal de Vicosa, Embrapa Florestas e Embrapa
Meio Ambiente esti° mapeando a ocorrencia da vespa-da-galha,
e realizando o levantamento de seus inimigos naturais. Sempre
que observar o sintoma de ataque da vespa entre em contato corn:

1* FCA - UNESP
Lab. de Controle BiolOgico de Pragas Florestais
Faz. Lageado. Rua Jose Barbosa de Barros,
n° 1780, Botucatu - SR C. P. 237 - CEP 18610-307
e-mail: lcbpf@fca.unesp.br

1* UFV
Lab. de Controle BiolOgico (BIOAGRO)
Av. PH Rolfs s/n - Campus Universithrio,
Vicosa, MG. CEP 36570 000
e-mail: bioagro@ufv.br

Embrapa Florestas
Estrada da Ribeira, Km 111
CEP. 83411-000, Colombo, PR
Fone: (41) 3675-5600

Colombia

Venezuela

RR 

/
AM

AC

Perri

Bolivia

,	 MS
—Paraguay

PR
' SC

r<RS

thus:1...i
Argentina 640,

RN

,P8
—PE
SAL

\
SE

PA

Brasil
Brazil,

mT

ES

RJ



CICLO VITAL DE LEPTOCYBE INVASA A VESPA-DA-GALHA DO EUCALIPTO

7- Adulto

1111•11n1

Galhas em ramos,
peciolos e folhas

Arvore atacada x Arvore sadia

DANOS

MONITORAMENTO

A vespa-da-galha do eucalipto Leptocybe
invasa é uma pequena vespa (Hymenoptera:
Eulophidae) fitOfaga de cerca de 1,1 a 1,4 mm de
comprimento, provavelmente originario da Australia,
descoberto em 2000 pela primeira vez no Oriente
Medio. Esta especie tern uma grande capacidade de
dispersao tendo-se espalhado rapidamente tambem em
paises da Asia, Africa, Europa e America,
recentemente descoberta no Brasil e Argentina. Ate
agora, apenas femeas sao conhecidas (partenogenese
telitoca - fémeas que dao origem a novas femeas sem a
presenca do macho). A coloracao do é corpo marrom
escuro corn brilho metalico azul-verde especialmente
na cabeca e no tOrax, antenas e pernas sao de marrom.
Sendo que as antenas apresentam a junta basal
amarelada. 0 ciclo biolOgico, desde a oviposicao ate a
emergencia dos adultos leva aproximadamente 130
dias.

SINTOMAS E DANOS

A vespa ataca as brotacaes das mudas de eucalipto em
viveiros e de arvores no campo. Colocam seus ovos
inseridos na nervura principal do lado inferior das
folhas, nos peciolos e hastes novas tanto em arvores
jovens e adultas. 0 aparecimento de galhas ocorre de
1-2 semanas apOs a oviposicao, como resposta da
planta ao ataque do inseto. A cor e o formato das galhas
varia de acordo corn o desenvolvimento do insto. As
galhas podem ter cor castanho esverdeado tendendo
para rosado prOximo da emerg8ncia dos adultos. Em
muitos casos, a presenca de galhas mithiplas pode
determinar o enrolamento das folhas e em ataques
severos ocorre o secamento do ponteiro.

E realizado corn armadilha adesiva amarela,
corn area de captura de 12,5 X 10cm, a altura da 1,60m e
instaladas a distancia de 10 a 15m no interior do plantio.
Em viveiros devem ser instaladas em todas as etapas da
formacao das mudas. E possivel realizar a coleta de
ponteiros em arvores e a contagem do nnmero de galhas.

RECOMENDACAO

Mudas corn presenca de galhas deverào ser
retiradas do viveiro e incineradas. Em virtude de ndo
haver disponibilidade de produtos registrados para o
controle desta praga, pesquisas tern sido desenvolvidas
avaliando o efeito	 de inseticidas sistemicos. Ha
possibilidade de controle biolOgico corn a importacdo de
inimigos naturais. Ate o momento ndo existe
recomendacdo de controle deste inseto no campo.
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