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Quais são as recomendações para o 
combate eciente ao Greening?

Ÿ A escolha da área de plantio deve ser 
c r i te r iosa,  em função da inc idênc ia 
diferenciada do Greening entre regiões;

Ÿ No caso de renovação de pomar, deve-se 
evitar o plantio ao lado de pomares velhos e 
com incidência da doença;

Ÿ Recomenda-se o plantio de mudas sadias, 
produz idas  em v ive i ros  reg i s t rados , 
certicados e cadastrados;

Ÿ Medidas para aceleração do crescimento e da 
produção, tais como, plantio de mudas bem 
formadas; adensamento de plantio; uso de 
mulching plástico, bem como, nutrição e 
irrigação adequadas, devem também, ser 
adotadas para evitar a contaminação por 
Greening;

Ÿ Realizar, a partir do segundo ano, pelo menos, 
06 (seis) inspeções por ano, em todas as 
plantas do pomar, principalmente entre 
fevereiro e agosto, quando os sintomas do 
Greening são mais visíveis. As inspeções 
podem começar no primeiro ano, se forem 
identicadas mudas com sintomas.  

Ÿ Identicando-se plantas com sintomas, deve-
se entrar em contato com a Vigilância Sanitária 
do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), 
coletar amostras e, se o resultado for positivo, 
todas as plantas doentes serão imediatamente 
erradicadas, independentemente da idade e 
da severidade dos sintomas. Antes da 
erradicação, recomenda-se pulverização das 
plantas doentes, com o objetivo de evitar a 
dispersão de insetos contaminados para 
plantas sadias. 

Ÿ Também, é importante monitorar o inseto-
vetor, com armadilhas adesivas amarelas, 
instaladas nas plantas das bordas da 
propriedade e dos talhões. A nalidade é saber 
o momento e os talhões mais apropriados para 
realizar as pulverizações. 

Ÿ Sabe-se que, 80% dos psilídeos e das plantas 
infectadas, encontram-se na faixa de borda, 
isto é, nos primeiros 100 a 200 metros da 
divisa da propriedade. Isso ocorre, porque, 
quando o inseto voa de um pomar para outro, 
pousa nas primeiras plantas de citros e, em 
seguida, invade o restante do pomar.

Ÿ Assim, detectada a presença do inseto-vetor, 
deve-se realizar o controle com inseticidas 
sistêmicos, ou de contato, com mais frequência 
na faixa de borda do que na área central do 
pomar. 

Ÿ Nas faixas de borda, o plantio mais adensado, 
com linhas paralelas à borda, facilita a 
aplicação de inseticida. Também, o replantio, 
após a erradicação, deve ser frequente nessa 
faixa, evitando que as aberturas facilitem a 
penetração e a difusão do psilídeo na 
propriedade. Esse procedimento é muito 
frequente em grandes pomares do Estado de 
São Paulo e do Triângulo Mineiro. 

Ÿ Para um manejo eciente do Greening não 
bastam as ações dentro da propriedade. Há 
necessidade, também, de ações fora dela e, 
muitas vezes, em conjunto com os vizinhos. 
Todas as plantas de citros ou de murta 
(Murraya paniculata), podem ser hospedeiras, 
tanto do inseto-vetor quanto da bactéria. 
Assim, essas plantas podem servir de inóculo 
para  a  d i s seminação  do  Green ing , 
pr inc ipalmente aquelas em pomares 
orgânicos ou abandonados, em chácaras e 
quintais. Portanto, há necessidade de algumas 
ações se estenderem às áreas adjacentes às 
propriedades, tais como:

 - Eliminação de plantas de citros com 
sintomas de Greening e plantas de murta, na 
vizinhança. Pode-se propor a troca por mudas de 
outras frutíferas - prática muito utilizada em 
grandes pomares do Estado de São Paulo e do 
Triângulo Mineiro;

 - Aplicação de inseticida em plantas de 
citros e de murta, localizadas em quintais ou 
pomares vizinhos, onde não for possível a 
eliminação, quando for detectada a presença do 
psilídeo Diaphorina citri, inseto-vetor da doença 
Huanglongbing (HLB), mais conhecida como 
Greening.

  - Liberação do parasitoide Tamarixia 
radiata - inimigo natural do D. citri - em áreas 
urbanas; quintais; pomares abandonados ou 
orgânicos, onde não há aplicação de inseticidas. 
Infelizmente, no Estado de Minas Gerais, ainda 
não existem biofábricas, que produzam estes 
inimigos naturais, diferentemente do que 
acontece no Estado de São Paulo.
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