
Cassava brown streak virus disease

Nota: Alguns pesticidas podem estar disponíveis para o controle dessa praga. Verifique com o Ministério da Agricultura do seu país para saber quais são os pesticidas registrados e as restrições locais para a
sua utilização.
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A podridão castanha seca
típica é evidente apenas
quando os tubérculos são
abertos (Eric Boa, CABI)

Use variedades resistentes ou tolerantes se
disponíveis.
Use material de plantação limpo.
Incentive os vizinhos a explorarem seus
campos ao mesmo tempo, particularmente
quando o CBSD foi relatado recentemente
Todos os insumos agrícolas precisam ser
esterilizados por fogo ou com água
sanitária, especialmente ao cortar caules de
mandioca em materiais de plantação
(estacas)
Intercalar mandioca com milho, feijão ou
girassol como armadilhas para as moscas
brancas, principal vetor da doença
Remova manualmente e enterre todas as
plantas voluntárias de mandioca
Remova as ervas daninhas para
desencorajar habitats para os vetores
Colha cedo, não deixe os tubérculos por
mais de 9 meses no solo, pois isso aumenta
as chances de obter o vírus

Às vezes, os sintomas só ocorrem nos tubérculos, não nas folhas, e às
vezes eles só ocorrem nas folhas e não nos tubérculos
Os sintomas podem aparecer e desaparecer em plantas jovens, mas
aparecem novamente em plantas de mandioca em um estágio posterior
Folhas: amarelamento irregular ao longo das nervuras secundárias finas
que são mais proeminentes nas folhas maduras (inferiores). Isso pode se
espalhar e formar manchas maiores, com uma aparência "emplumada"
ou "descolorada"
Nervuras: manchas castanhas e em porções verdes superiores e lesão
necrótica na cicatriz foliar. Pode mostrar a morte na ponta do broto que
pode progredir para murcha
Tubérculos: sintomas de podridão seca. Comeca com áreas mortas
localizadas que são de cor amarela, com aparência de cortiça e fios
brancos característicos na parte externa do tubérculo. Alguns tubérculos
tem o crescimento restrito, aparecendo como uma série de anéis presos
Ocorre ao lado da doença do mosaico da mandioca (CMD), que também
é transmitida por moscas brancas e em material de plantio infectado,
mas os sintomas diferem
Monitorar diariamente para a presença de moscas brancas e agir quando
uma mosca branca é vista

Remova as plantas doentes e corte
todas os caules para usá-las como
fogueira ou estacas para colocar
culturas como feijão. Contudo, as
plantas assintomáticas ainda podem
conter o vírus
Não há produtos químicos contra
vírus
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Doença do vírus da listra castanha da mandioca (CBSD)
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