
Viveiros Weber
Mudas de citros certificadas, frutíferas,

ornamentais, nativas e florestais.

ESCOLHA MUDA DE QUALIDADE PARA EVITAR A MAIS
DESTRUTIVA DOENÇA DA CITRICULTURA

A escolha de uma muda de qualidade é um dos investimentos mais importantes para a 
implantação de um pomar, pois ele leva de 6 a 8 anos para expressar seu máximo potencial. Qualquer 
equívoco cometido nessa escolha pode acarretar em prejuízos irreversíveis ao produtor.

Atualmente, o setor citrícola nacional vem sendo ameaçado pela doença conhecida como 
Huanglongbing (HLB ou Greening), considerada a doença mais destrutiva da citricultura mundial. 
Nos locais onde sua presença foi constatada houve grandes erradicações de pomares, drásticas 
reduções de produção e uma mudança completa na forma de produzir. Não há no momento 
variedade resistente e a planta não pode ser curada.

Esta doença ainda não ocorre no Rio Grande do Sul e por isso é muito importante a fiscalização 
sobre o comércio de mudas e frutas para evitar sua entrada. Ela é transmitida por um inseto 
conhecido como psilídeo, de nome científico Diaphorina citri.

Atualmente há diversos órgãos de pesquisa e fiscalização realizando trabalhos de 
monitoramento no Estado. Diferentemente da doença, o inseto já foi encontrado no RS, porém não 
estava contaminado pela doença e tem sido observado em baixas quantidades e em poucos 
municípios.

Diversos trabalhos demonstraram, que a disseminação dos insetos e também do HLB, foi 
fortemente favorecida pelo comércio de mudas e frutos infestados e contaminados.

Alguns trabalhos de pesquisa já demonstraram claramente que insetos infectados podem ser 
transportados a longas distâncias em cargas de frutas , eles sobrevivem por mais de 10 dias, período 
suficiente para que infestem áreas sem sua presença. Sendo o risco maior se houver folhas 
presentes na carga. Isto é motivo de maior preocupação quando as áreas de produção de 
mudas/frutos e importação/recepção/comercialização de frutos (packing houses), se encontram em 
locais próximos. Porém, neste caso, o mínimo processamento da carga, como uma lavagem, já 
eliminaria o risco da presença do inseto nos frutos.

Percebe-se que os trabalhos de fiscalização sanitária no comércio de mudas e frutos são 
fundamentais para barrar a presença do HLB no nosso estado, bem como, por parte do produtor, a 
compreensão de que a muda é o maior investimento na implantação de um pomar de citros e que a 
escolha por mudas de qualidade, que atendam os regulamentos do Ministério da Agricultura, isentas 
de pragas e doenças, é o primeiro grande passo para o sucesso de seu empreendimento.
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