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Introdução – Por ser c onsiderada a doença mais severa para os citros e por ainda não existir  
controle para a mesma, o Huanglongbing (HLB = ex-greening) é, atualmente, a pri ncipal limitação à 
citricultura mundial. Assim, justificam-se, os estudos sobre o manejo de  Diaphorina citri, inseto vetor 
da bactéria Candidatus Liberibacter spp., causadora da doença. Objetivo – Estabelecer uma 
metodologia prática e eficiente para obtenção de adultos de D. citri com idade e sexo determinados, 
para uso em bioensaios. Material e Métodos – Ramos de murta (Murraya paniculata) com ninfas do 
inseto foram coletados em plantas existentes na Embrapa Mandioca e F ruticultura e levados para o 
laboratório, sob condições controladas (temperatura: 25±2°C, UR.: 70 ±10% e fotofase: 12 h oras). 
Chegando ao laboratório, os ramos foram inser idos em espuma fenólica umedecida em água para 
manter a turgidez até  a emergência dos adultos do inse to. Os insetos jovens e  adultos for am 
monitorados diariamente para avaliar a sobreviv ência ninfal, emergência e mortalid ade de adultos.  
Os adultos recém-emergidos de mesma idade  foram sexados. Em se guida, foram colocados, de 
acordo com o sexo, em tubos de vidro cilíndricos (8,5 cm de altura x 2,5 cm de d iâmetro) contendo 
um ramo de M. paniculata inserido em espu ma fenólica umedecida, envolta po r papel alumínio. 
Resultados – A emergência dos adultos foi observada no i ntervalo de 1 a 4 dias após a coleta das 
ninfas. A porcentagem de machos e fêmeas emergidos foi de 19% e 81%, respectivamente. Desses 
adultos, registrou-se uma mortalidade de 17% para machos e 83% pa ra fêmeas. Conclusões – A 
metodologia utilizada é  eficiente e prática para obtenção de insetos adultos de D. citri com idade e  
sexo conhecidos. A relação entre o tempo decorrido entr e a coleta de ninfas e  a emergên cia de 
adultos é essencial para o sucesso desta metodologia. Portanto, recomenda-se a coleta de ninfas 
entre 4º e 5º instar, ou seja, no final do seu ciclo ninfal. 
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