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INTRODUÇÃO

➢ O maior produtor de citros do mundo é o Brasil.

• Cerca de 175,55 milhões de plantas produtivas.

• Totalizando 245,74 milhões de caixas na safra 2015/2016

• 98% da produção destinada a fabricação de suco

• São Paulo representa 53% dessa fabricação

• Nacional 80% da produção

• Seguido por Flórida com 60 milhões.

➢ A invasão do Huanglonbing (HLB) 

• Em três anos o HLB aumento 160%

• Perca de 50 % da produção

• Região de Limeira é a mais problemática 

• 42,5% das plantas sintomáticas.

• Brotas fica em seguida com 23,57% de plantas com sintomas



➢ Um problema grave em citros nas províncias centrais da Índia chamada "perecimento" foi 

descrito, na Índia em 1912 era um problema grave na província de Bombaim.

Desenvolvimento

➢ No século XXI chegou na américa.

➢ Na china foi chamada de Huanglongbing" (HLB), no inglês doença do dragão amarelo.

➢ Dr. Kung Lin foi o pesquisador que fez o relato do HLB no sul da China em 1919.

➢ No Brasil em 2004 na região de Araraquara.

➢ De origem a três espécies são denominadas Candidatus Liberibacter asiaticus, Ca. Liberibacter

africanus e Ca. Liberibacter americus. 



➢ O citros é originário da Ásia.

➢ No Brasil chegou pelos portugueses nos estados de São 

Paulo, Minas Gerais e Bahia.

• Em meados de 1530 à 1540

• As condições climáticas foram essenciais

Imagem 1: Trajetória do citros.

Imagem 2: Chegada do citros no Brasil



➢ O vetor da doença

• Psilídeo Diaphorina citri kuwayama

• Família Psyllidae hemyptera

• Fase adulta pode chegar de 2 mm à 4 mm de 

comprimento manchando de escuro, apresenta asas 

transparentes com manchas pretas nas anteriores.

• A femêa pode depositar cerca de 800 ovos durante toda 

sua vida, as ninfas passam por 5 instares. 

• Pode adquirir a doença em um prazo de 1 hora.

• Prazo de vida de 2 a 3 meses.



➢ Huanglongbing (HLB) é uma doença bacteriana da cultura de citros, anteriormente 

denominada greening.

➢ Há dificuldade de manter a bactéria viva em laboratório.

➢ O greening causa deficiência nutricional nas plantas por interceptar o sistema vascular da 

planta assim influenciando na translocação de seiva elaborada

➢ O produto utilizado tem o propósito de ativar o sistema vascular do ramo interceptado pela 

bactéria através de uma nutrição de fertilizantes organo-mineral.



Imagem 3: Deficiência nutricional. Imagem 4: Frutos abordados. Imagem 5: Má formação de frutos



➢ Importância do ácido húmico e ácido fúlvico.

Ácido fúlvico

Benefícios dos Ácidos Fúlvicos:

• Ácido pequeno, porém forte (solubilização); 

• Possui efeito quelante sobre o Mg, Mn, Zn e Cu;

• Função hormonal 

Ácido húmico

Benefícios dos Ácidos Húmicos:

• CTC

• Retenção de água

•Aumenta a permeabilidade e a 

capacidade de retenção do solo;



Material e métodos

➢ Característica da área 

Imagem 6: Área do experimento



Imagem 7: Retirada da amostra de solo. Imagem 8: Retirada da amostra tecido vegetal Imagem 9: Marcação das plantas sintomáticas 



Imagem 10: Marcação das linhas Imagem 11: Calibração do pulverizador Imagem 12: Aplicação



Resultados e Discussões

➢ Visualmente

Imagem 13: Uniformidade na florada Imagem 14: Formação de frutos



Imagem 15: Vegetação Imagem 16: Produção Imagem 17: Uniformidade no pomar



➢ Produtividade de plantas com HLB testemunha e tratadas
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Tratamento e testemunha

Produtividade de plantas com HLB

Testemunha

Tratadas
• Safra 2015, 26,5 caixas

• Safra 2016, 41 caixas

• Média de 35,36%



➢ Analise estatístico 
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Conclusão

➢ O trabalho concluiu que as plantas tratadas apresentaram maior produção que as 

plantas não tratadas.



OBRIGADO!


