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RESUMO 

A cochonilha negra, Saissetia o/eae (OLlV.), é uma das principais pragas da oliveira 
na generalidade das regiões onde se pratica esta cultura. Os seus estragos fazem-se sentir, 
quer directamente, através da remoção da seiva da planta, quer indirectamente através da 
instalação de fungos saprófitas nas meladas que excreta. Para uma protecção oportuna e 
eficaz contra este fitófago , é necessário dispor de conhecimentos adequados de índole 
regional sobre a sua bioecologia. É neste contexto que se enquadra o presente eShldo, com 
o qual se pretendeu contribuir para conhecer o ciclo biológico de S. o/eae em Trás-os
Montes e identificar os principais factores de limitação natural da praga. 

Os resultados apresentados referem-se ao pcriodo de 1997 a 1999, provindo de diver
sos olivais considerados representativos das condições culturais da região. A análise dos 
resultados sugere que a cohonilha negra da oliveira desenvolve lima geração anual em 
Trás-os-Nfontes. Os factores abióticos, em particular as altas temperaturas registadas 
durante a Veràa, parecem ser os principais factores de mortalidade da praga. Os inimigos 
naturais incl uem mais de uma dezena de parasitóidcs, entre os quais se destacam os per
tencentes aos géneros Melaphyclls spp., Coccophaglls spp. e SClllellis/a spp .. Contudo, as 
taxas de parasitismo ocasionadas por estes auxiliares parecem ser relativamente baixas, 
não tendo excedido 10% das populações estudadas. 

Trabalho financiado no âmbito do Projecto PAMAF IED 6 11 7 "Produção biológica 
em olivicu ltura em Trás-as-Montes". 
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