
Groundnut rosette virus Clorose da roseta do amendoim

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.

CRIADO/ATUALIZADO:
PRODUZIDO POR: Plantwise

Tamanho da planta reduzido
(direito) em comparação com
a planta saudável (esquerda)
(CABI)

Padrão de amarelamento e
manchas nas folhas (Scottish
Crop Research Institute)

Distorção da raiz (Swathi
Sridharan)

Selecione sementes limpas e saudáveis para plantação
Variedades resistentes às plantas.
O vírus é transmitido pelo áfido Aphis craccivora; Controle os
pulgões no campo (consulte Controle direto)
Semeie o amendoim cedo (assim que houver suficiente
água no solo), para que a planta possa começar a florescer
antes que os pulgões apareçam
Pratique um espaçamento próximo entre as plantas (altas
densidades de plantas, 50 cm x 20 cm)
Não cultivar amendoim no mesmo solo há mais de um ano;
Rotde com milho, sorgo, etc.
Intercalar com feijão e sorgo
Remover plantas voluntárias de amendoim e hospedeiros
alternativos (por exemplo: Euphorbia spp.) do campo

Procure sintomas regularmente começando
duas semanas após o plantio. Os sintomas
variam dependendo da infecção:
Folhas: amarelecimento, maurchas e
mosaico, folhas mais pequenas
Tamanho da planta reduzido
Brotos: distorção
Folhas mais antigas: verde escuro, tamanho
reduzido e mostra rolamento descendente de
margens de folheto
Procure por exsudados preto ou csatanho
escuro produzido por pulgões em folhas
jovens, caules, flores e cavilhas
Controle os pulgões logo que os veja, ou
quando você vê os sintomas do vírus

Remova plantas infectadas e ervas daninhas e
queimem, enterrem ou compostem
Controle de pulgões:
Libertar inimigos naturais, como vespas
parasitas (por exemplo, Entomophthora sp.) Ou
predadores (por exemplo, larvas de sírfidos ou
coccinelídeos)
Use armadilhas pegajosas amarelas para atrair
e matar pulgões
Misture 1 colher de sopa de sabão para lavar
louça com 4 litros de água. Pulverize no início
da manhã ou no final da tarde, 2-3 vezes em
intervalos de 3-4 dias
Espalhe cinzas uniformemente sobre partes
infestadas da planta
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Vírus da roseta do amendoim
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