
Candidatus Liberibacter africanus, L. americanus and L. asiaticus

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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Adultos, ninfas e ovos do
psilídeo-africano-do-citros
Trioza erytreae (S.P van
Vuuren, Citrus Research
International, Bugwood.org)

Saliências produzidas pelas
ninfas silídeo-africano-do-citros
Trioza erytreae (Peter Stephen,
Citrus Research International,
Bugwood.org)

Amarelecimento das folhas
(Peter Stephen, Citrus
Research International,
Bugwood.org)

Esta doença é transimitida pelo psilídeo vetor Trioza
erytreae ou Diaphorina citri
Evite o monocultivo de citros
Remova todas as plantas jovens de citros infectadas,
pois elas nunca produzirão frutos
Use materiais livres de doenças para o replantio
Elimine hospedeiros alternativos dos arredores do
pomar, como Murraya spp.
Preserve as populações de inimigos naturais nos
pomares (ex.: aranhas, bicho-lixeiro, ácaros
predadores, joaninhas e sirfídeos) através da redução
do uso de inseticidas e mantendo faixas de flores.
Os sintomas do greening podem ser confundidos com
deficiência de zinco. Utilize os fertilizantes apropriados
para evitar confusão.
L. africanus é sensível ao calor (sem sintomas acima
de 25-30°C); plante citros em elevações abaixo de 600
m, onde as temperaturas são altas. L. asiaticus é
tolerante ao calor e causas sintomas em qualquer
temperatura.

Monitore regularmente o ano todo a presença de ambas as
espécies de psilídeo e sintomas da doença para evitar sua
disseminação, e aja rapidamente assim que detectar a
presença do vetor.
Monitoramento do psilídeo.
Adultos se alimentando nas folhas se assemelham a pugões
com asas (alados).
Ovos laranja/amarelados são vistos nas partes tenras das
folhas mais novas.
Saliências na parte inferior das folhas esconde as ninfas, cujas
quais são pequenas, verde/amarelas, parecidas com
cochonilhas.
Sintomas de doenças.
Folhas: amarelo-pálido, nervuras amareladas a manchas.
Árvore toda: enfolhamento esparso, morte do ponto de
crescimento dos ramos e tamanho reduzido.
Frutos: pequenos, ovais e cloróticos com abortamento de
sementes, diversos frutos caídos.
Comparado a outras doenças, o greening do citros não causa
disfunções do xilema e murchamento.
Pode ser confundido com o cancro-cítrico (Spiroplasma citri),
tristeza-do-citros, Phytophthora spp., declínio-do-citros e
deficiência de zinco.

Controle do psílideo do citros com
micro himenópteros, como
Psyllaephagus pulvinatus, Tamarixia
(Tetrastichus) dryi, T. radiata
Destruir plantas severamente
infectadas que não são mais
produtivas.
Se somente alguns ramos estão
afetados, pode-os.
Desinfete as ferramentas entre cada
árvore com alvejante.
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Huanglongbing ou greening do citros

LOSE LESS, FEED MORE
Plantwise é uma iniciativa global liderada pelo CABI  www.plantwise.org

Prevenção
l

l

l

l

l

l

l

l

Monitoramento
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Controle direto
l

l

l

l


