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Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:
Além do principal objectivo, o estudo da espécie praga-chave dos pessegueiros [Asymmetrasca decedens
(Paoli)] e efeito da poda em verde e de alguns inseticidas nas suas populações, alargou-se a investigação à comunidade
de Auchenorrhyncha. coletada em armadilhas amarelas adesivas colocadas em dois pomares (Póvoa de Atalaia e
Louriçal do Campo), de Abril a Novembro, em 2018, 2019 e 2020.
A família mais abundante foi a Cicadellidae, sendo Typhlocybinae a sub-família mais importante, havendo um
grande destaque (>90% exemplares recolhidos) para a espécie alvo, Asymmetrasca decedens.
É de referir a presença, nos pomares estudados, de espécies que são potenciais vectores de agentes
patogénicos de diferentes culturas, nomeadamente vinha, cenoura, batata e tomate: - Aphrodes makarovi Zachvatkin,
Neoaliturus fenestratus (Herrich-Shaffer), Philaenus spumarius (Linnaeus) e Zyginidia scutellaris potenciais vectores
de "Candidatus Phytoplasma solani"; - Anaceratagallia laevis (Ribaut), Austroagallia sinuata (Mulsant & Rey),
Empoasca decipiens Paoli, Euscelidius variegatus (Kirschbaum), Laodelphax striatella (Fallén), e Megophthalmus
scrabipennis Edwards, vectores confirmados de “Candidatus Phytoplasma asteris”; - Dictyophara europaea (Linnaeus)
e Euscelidius variegatus (Kirschbaum) transmissores da flavescência dourada.
Apesar de capturados em número reduzido, é de salientar a ocorrência de Philaenus spumarius e Neophilaenus
campestris (Fallén), vetores de Xylella fastidiosa, bactéria fitopatogénica emergente na Europa, detetada no Norte de
Portugal emJaneiro de 2019, que, entre outras plantas de interesse económico, causa a conhecida “Phony Peach
Disease”, em pessegueiro.
A realização da poda em verde não tem revelado qualquer impacto na comunidade Auchenorrhyncha, tendo
inclusivamente A. decedens aumentado a abundância após a realização desta intervenção cultural.
Em relação à aplicação de inseticidas, observou-se um decréscimo abrupto de capturas de A. decedens, que
se refletiu também na menor quantidade de outros Auchenorrhyncha, com a aplicação de Acrinathrin, o que sugere

uma influência deste inseticida sistémico na entomofauna existente nos pomares. Já a aplicação de lambda-ciatrolina,
não tem revelado qualquer impacto na população da praga-chave.
A identificação dos exemplares coletados em 2020 ainda não está terminada, devido às limitações provocadas
pela pandemia de COVID-19. De Março-Maio 2020 verificou-se o encerramento da FCUL e seguiu-se, de Junho-Agosto
2020, a restrição do acesso aos laboratórios da instituição para permitir o distanciamento de segurança, que implicou
o estabelecimento de um horário de acesso limitado a 2 dias/semana/utilizador. Adicionalmente, a bolseira que
trabalhava no projeto cessou funções a pedido, em Dezembro 2019 e o concurso para a contratação de nova bolseira
apenas ficou concluído em Janeiro 2021.
Contudo, prevê-se que a identificação de todos os exemplares esteja concluída até ao Outono 2021, com
posterior divulgação dos resultados num artigo científico em revista internacional a submeter até ao fim do ano.
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Fig 1. Adulto (A) e genitália do macho (B) de Asymmetrasca decedens. Originais de Vera Guerreiro.

