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Atualmente, o Brasil é o maior produtor mundial de laranjas, tornando a citricultura uma das atividades mais 
importantes para a economia brasileira. Contudo, os citros são suscetíveis à infestação por pragas, as quais 
acarretam grandes perdas na produção. De todas as doenças enfrentadas recentemente, a mais importante 
é o Huanglongbing (HLB), também conhecida por greening. Essa doença, de origem bacteriana, tem como 
vetor o inseto Diaphorina citri. A utilização de genótipos de citros resistentes ao inseto pode reduzir os 
prejuízos causados pela doença. Assim, esse trabalho visou avaliar genótipos de citros quanto à oviposição 
de D. citri em experimento sem chance de escolha. Insetos adultos foram coletados no campo experimental 
da Embrapa Mandioca e Fruticultura em brotações de murta [Murraya paniculata (L). Jack] (Rutaceae), com 
auxílio de um aspirador entomológico manual. Os genótipos avaliados nesse experimento foram: LCRxTR-
001, HTR-051, TSKCxCTCM-008, tangerineira Sunki Tropical e LVKxLCR038. Esses genótipos, juntamente 
com o padrão de suscetibilidade Limoeiro Cravo Santa Cruz, foram oriundos do Banco Ativo de 
Germoplasma de Citros da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Foi realizado um experimento sem chance de 
escolha com delineamento de blocos casualizados com oito repetições para número de ovos e de insetos 
mortos e cinco repetições para número de ninfas. As plantas foram confinadas individualmente em gaiolas 
feitas com politereftalato de etileno (PET). Os insetos foram inseridos através de um orifício (diâmetro de 3 
mm) feito na parte superior da gaiola. Foram utilizadas cinco fêmeas de D. citri por gaiola por planta. As 
avaliações foram realizadas após 72 horas, quando foram removidos os adultos. Realizou-se a contagem 
do número de fêmeas vivas e mortas e posteriormente avaliou-se o número de ovos. Sete dias após a 
remoção dos adultos, foi feita a contagem do número de ninfas. Os dados obtidos foram submetidos à 
análise de variância e as médias foram agrupadas pelo teste de Scott-Knott (p < 0,05). Constatou-se 
diferença significativa entre os genótipos quanto ao número de ovos e ninfas e mortalidade de adultos. Os 
genótipos HTR-051, TSKCxCTCM-008 e LCRxTR-001 apresentaram as menores médias para número de 
ovos e ninfas, diferindo dos demais genótipos. Os genótipos tangerineira Sunki Tropical e LVKxLCR-038 
foram agrupados juntamente com o padrão de suscetibilidade. Quanto à mortalidade, o genótipo HTR-051 
propiciou a menor média para essa variável. Os genótipos LCRxTR-001, HTR-051 e TSKCxCTCM-008 são 
não-preferidos para oviposição de D. citri, com destaque para HTR-051, que propiciou maior mortalidade de 
adultos. 
 
Significado e impacto do trabalho: O Brasil é um grande produtor de citros, cuja produção vem sendo 
ameaçada por uma doença conhecida como HLB. Essa doença é transmitida por um inseto chamado 
Diaphorina citri. O uso de porta-enxertos resistentes ao inseto pode contribuir para o controle desse vetor, 
diminuindo sua população e prevenindor a expansão da doença nos pomares cítricos. 
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