
Cassava mosaic geminiviruses (CMGs) como African cassava mosaic virus, East African cassava mosaic virus

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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Mosaico avançado e distorção
das folhas em um corte
infectado (Eric Boa, CABI)

Embora as áreas cloróticas
(amarelas) estejam bem
desenvolvidas, a distorção de
folha limitada sugere infecção
através de moscas brancas
após o plantio (Eric Boa, CABI)

Selecionar material para propagação a partir de uma
fonte confiável e sem doenças.
Use cultivares resistentes se disponível:
Nota: muitas dos cultivares resistentes a CMD são
susceptíveis ao CBSD
Evite plantar hospedeiros alternativos do vírus, como
o feijoeiro (Ricinus communis), adjacente à mandioca
Evite plantar mandioca se seus vizinhos tiverem
mandioca infectada por vírus, pois o vírus será
carregado por moscas brancas no seu campo
Evite plantar hospedeiros alternativos da mosca
branca do vetor de vírus, Bemisia tabaci, como o
tomate em ou perto de um campo de mandioca
Sache regularmente, especialmente durante o estágio
inicial da cultura. Ervas daninhas como Geratium spp.
são anfitriões alternativos da mosca branca
Intercalar com cereais e leguminosas, como milho ou
caupi, para repelir moscas brancas

Cultivos relevantes adicionais: feijão de soja, planta de óleo de
rícino, Datura spp., Nicotiana spp., Leucaena leucocephala,
Jatropha multifida
Examine a colheita uma vez por semana para sintomas (nota:
as infecções podem ser assintomáticas). Considere tomar
medidas quando 5-10 plantas por acre estão infestadas
A doença é transportada e disseminada por moscas brancas,
Bemisia espécies
Observe o campo para moscas brancas no início da manhã ou
nas noites duas vezes por semana em 20 plantas. Se você
agitar plantas, as moscas brancas podem ser vistas
Tome controles de medidas antes que os números da mosca
branca atinjam mais de 2 adultos por folha em 50% das plantas
Prenda as moscas brancas usando armadilhas pegajosas
amarelas
Sintomas:
Folhas: manchas de descoloração (clorose) que variam de
verde claro a amarelo e também variam em tamanho.
Distorcido, muitas vezes severamente
Talos das folhas: têm uma forma S característica

Não há tratamentos para plantas
infectadas por vírus
Retirar e enterrar ou queimar plantas
doentes como parte de uma
estratégia de manejo integrado. Isso
só é efetivo se for feito cedo, antes
que muitas plantas estejam afetadas
Siga com rotação de culturas com
plantas não-hospedeiras, como sorgo
ou feijao manteiga para reduzir os
níveis de vírus em sua área
O controle vetorial oferece poucos
benefícios - é difícil, dispendioso e
demorado
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Doença do mosaico de mandioca
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