
LEVANTAMENTO DA INCID~CIA 00 AMAREUNHO OU 
CVC NOS POMARES DE CITROS NO ESTADO DO AMAZONAS1 

A cultura de citros no estado do Amazonas tem despertado o interesse dos 
produtores. Atb 1992, no Amazonas havia uma drea cuitivada de 941 hâ, com 
predominancia da laranja 'P&rar enxertada em limHo 'Cravo'. O grande problema da 
citricultura local são as mudas utilizadas para plantio, pois a grande maioria B adquirida de 
viveiristes do estado de São Paulo, onde ocorrem os principais problemas de doença. 

O CVC ou amarelinho é causado pela bactdria Xyleb fastidbsa. Os sintomas do CVC 
são mais evidentes durante o perfodo seco do ano. Sintomas foliarer aparecem primeiro na 
parte superior e mediana da copa e depois se espalham para o restante da planta. As folhas 
maduras apresentam clorose foliar variegada, que se inicia por pequenos pontos amarelos 
em sua face superior, evoluindo para clorose semelhante h de deficiencia de zinco. Na face 
inferior, na Brea correspondente B lesão, aparecem pontuaçries pequenas de cor marrom- 
claro. Essas pontuações evoluem para lesões marrom-escuras, que podem coalescer e 
tomarem-se necrbticas. Folhas jovens podem apresentar tamanho reduzido e forma afilada e 
canoada. Em dwores mais velhas, os sintomas sao localizados, afetando poucos ramos. 
Frutos de ramos afetados tem seu desenvolvimento comprometido, permanecendo de 
tamanho reduxido, duros e impntst4veis para o combrcio e proceisamento. Arvores com 
ataques severos de CVC podem ter seu crescimento paralisado e apresentarem morte de 
ponteiros. 

Pelo fato de a maioria das mudas terem sido adquiridas em Sao Paulo, objetiva-se 
fazer o levantamento para verificar se a doença foi ou nso introduzida no estado do 
Amazonas. 

Os levantamentos ser30 efetuados nos municfpios de Itacoatiara, Iranduba, Manaus, 
Rio Preto da Eva, Borba, Careiro, Tef6, Nova Olinda do Norte, Presidente Figueiredo e 
Manacapuru e consistirao de observações das plantas, atravds do caminhamento de hrea em 
ziguezague, e questionamento aos produtores e técnicos da extensa0 sobre quais problemas 
tbm-se detectados na área. 

'Trabalho a ser desenvolvido com recursos financeiros Minlstdrio da Agricultura e Embrapa Amaz6ni8 
Ocidental. 
' Eng: Agr.., Dr., Ernbnpa Amazônia Ocidental, Caixa Posta( 3 19, CEP 6901 1-970, ManausAM. 
3 r * .  r i .  ri . .A C . .  do CNPqlEmbrepe Amazdnia Ocidentsl/SHIFT. 
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