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Controle dos vetores

Plantio de mudas 

sadias

Poda e eliminação 

de plantas

Manejo da CVC

 Poda

 Resistência

 Hospedeiros de Xylella

 CVC x HLB



Poda dos ramos sintomáticos

Pré-requisitos

 Plantas com mais de 3 anos

 Com sintomas somente na extremidade de um dos 

ramos
Vanderlei Rodas, 1994

Corta-se o ramo de 

pelo menos 70 cm 

abaixo da última 

folha basal com 

sintomas 



Pêra/Cravo- 6 anos, Mococa, SP
Talhão com +10% plantas afetadas

Doença reapareceu 

em 25% (18/72) das 

plantas podadas

Eficiência da poda em áreas de alta incidência 



Nova Granada e Mococa SP

Pêra/Cravo- 6 anos

Pomar com + 10% plantas com sintomas

Plantas selecionadas

 (1) Sem sintomas 

 (2) Sintomas em diferentes proporções da copa

Tratamentos 

 Poda das pernadas

 Poda pouco acima da linha de enxertia

Avaliação de sintomas nos brotos que surgiram

Eficiência da poda em áreas de alta incidência 



Eficiência da poda em áreas de alta incidência 
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Planta sem sintomas de CVC Planta com sintomas de CVC 

Eficiência da poda em áreas de alta incidência 



 CVC – doença de laranjas doces

 Limas, limões e tangerinas não são afetadas
Pompeu Jr., 1988; Li et al, 1996 ; Machado et al, 1997

Garcia et al, 2007 e 2012

Folhas de plantas sadias

Folhas com sintomas

Resistência do hospedeiro



Garcia et al, 2007 e 2012

Resistência do hospedeiro
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Troca de copa

África do Sul



Experimentos de troca de copa

 320 plantas Pêra/Cravo

 5 e 6 anos de idade

 Severamente afetadas

Nova Granada

Boa Esperança
Mococa



2 meses depois da enxertia 1,5 anos mais tarde

Resultados

Borbulha sadia

Experimentos de troca de copa



1 ano pós enxertia 3 anos após enxertia

Experimentos de troca de copa



Experimentos de troca de copa



Nova copa com 4 anos

Sem sintomas de CVC

Planta com 9 

anos não podada

Nível 3 de 

sintomas de CVC

98% (314/320) das novas copas não 

expressavam sintomas de CVC 30 

meses após a enxertia

Experimentos de troca de copa

Resistência do limão Cravo permite:

1. Reaproveitamento do porta-enxerto de plantas severamente 

afetadas 

2. Redução de custos com 

 Produção ou compra de mudas

 Arranquio de plantas, preparo do solo e novos plantios

3. Antecipação da produção de frutos



Plantas invasoras como fontes de inóculo

http://winegrapes.tamu.edu/

 Doença de Pierce

 Conhecida desde a década de 1880

 Ampla gama de hospedeiros da bactéria 

entre as plantas invasoras (Freitag, 1951)

 Importantes fontes de inóculo para 

videiras (Hill & Purcell, 1995)

Estariam as plantas invasoras atuando como fontes de inóculo para citros?



Capim colonião

Panicum maximum
Cambará de espinho

Lantana camara

Arranha-gato

Acacia plumosa

Capim carrapicho

Cenchrus echinatus

Caruru

Amaranthus deflexus

Apaga-fogo

Alternanthera ficoidea

Capim amargoso

Digitaria insularis

Capim colchão

Digitaria horizontalis

Beldroega

Portulaca oleracea

Carrapicho de carneiro
Acanthospermum hispidum

Guanxuma

Sida urens
Poaia-branca

Richardia brasiliensis

Plantas invasoras como fontes de inóculo

Diversidade de espécies invasoras de pomares de citros



Acrogonia virescens

Sonesimia grossa

Ferrariana trivittata

Macugonalia

leucomelas

Bucephalogonia

xanthophis

Dilobopterus

costalimai

Plesiommata

corniculata

Acrogonia citrina

Homalodisca

ignorata

Oncometopia

facialis

Parathona gratiosa

Fingeriana dubia

Plantas invasoras como fontes de inóculo



1. Levantamentos de campo 

em 2 localidades

2. Experimentos em casa de 

vegetação 

 Inoculações 

artificiais

 Inoculações por 

cigarrinhas

Plantas invasoras como fontes de inóculo

S. Lopes et al, 2003

Resultados

 Bactéria detectada em 10 de 23 espécies

 Todas assintomáticas

 Baixos títulos da bactéria

Conclusão

 Não devem ser fontes importantes de 

inóculo para citros

 Foco na poda/eliminação das laranjeiras 

doentes



Cafeeiro como fonte de inóculo

Ameixeira, 1978

Cascata, RS
French & Kitajima, 1978

Ameixeira, 1935

Delta do Rio Paraná

Citros, 1987

Macaubal
Rossetti et al, 1990

Cafeeiro, 1995

S. J. Rio Preto
Paradella Filho et al, 1995

Primeiros relatos de Xylella fastidiosa na América do Sul



Espécies comuns às duas culturas (Marucci et al, 2008; Giustolin et al, 2010)

Cafeeiro como fonte de inóculo



Como separar as linhagens de Xylella (CVC e requeima do cafeeiro)?

Não inoculada 
Inoculada 

com a Xf da 

CVC

Inoculada 

com a Xf da 

requeima do 

cafeeiro

CT INOCULADA c Xf

Tabaco

Cafeeiro como fonte de inóculo



Como determinar se havia mistura de linhagens de Xylella em citros e café ?

Cafeeiro como fonte de inóculo



2002

512 colônias

 379 Xf CVC

 0 Xf RC

2002

189 colônias

 140 Xf RC

 0 Xf CVC

2015

102 colônias

 53 Xf RC

 0 Xf CVC

2015

149 colônias

 82 Xf CVC

 0 Xf RC

Cafeeiro como fonte de inóculo



CVC x HLB
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CVC

HLB

Garcia et al, 2013

Heredia et al, 2006

Garnier et al, 1990

Xylella

106 cels/g tecido

Laflèche & Bové, 1970

Liberibacter

108 cels/g tecido

Cigarrinha

Psilídeo

CVC x HLB
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HLB
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CVC x HLB



Suscetível

SuscetívelResistente

Xylella/CVC Liberibacter/HLB

Xilema Floema

CVC x HLB

Suscetível



Resumo

 Poda pode ser usada no controle da CVC, mas em condições especiais

 A resistência do limão Cravo permite a substituição da copa de plantas 

afetadas por CVC por copa de plantas sadias

 Plantas invasoras hospedam a Xylella da CVC mas não são importantes 

reservatórios da bactéria para citros

 Plantios de café afetados por Xylella não são fontes de inóculo para citros

 A direção do fluxo da seiva do xilema e a resistência do porta-enxerto são 

obstáculos à colonização da planta por Xylella

 A direção do fluxo da seiva do floema e a ausência de resistência em citros 

favorecem a colonização da planta por Liberibacter e o aumento mais rápido 

das fontes de inóculo



Obrigado!
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