Os Insetos e a

SAÚDE DAS PLANTAS
Os insetos, como as abelhas e as borboletas, são responsáveis pela polinização de
três em cada quatro culturas, contribuindo
com cerca de um

terço dos
alimentos que ingerimos.
Os produtores gastam mais

de US$
1 bilhão anualmente no controle
químico de ácaros, mas os insetos também
podem ser usados como controle biológico
reduzindo assim a população de pragas.

Alguns insetos são vetores de doenças de
plantas e dispersam patógenos, como vírus
e bactérias, em campos de cultivo. Mais

de 70% de todos os vírus de
plantas são transmitidos por
insetos, como pulgões, moscas brancas
e cigarrinhas.

Pragas causam prejuízos as culturas,
ambientes urbanos, florestas e matas nativas.

Anualmente são gastos US$
70 bilhões no mundo com a prevenção
e o manejo de insetos-praga invasores.

For more information visit planthealthisyourhealth.org

Cigarrinha (GWSS) e a
indústria do vinho
• A cigarrinha conhecida em inglês
como glassy-winged sharpshooter
(GWSS) é um grande cicadelídeo
que foi registrado pela primeira
vez na Califórnia em 1989 e se
alimenta de uma grande variedade
de plantas, incluindo citros, amêndoas e uvas.
• O GWSS transmite a bactéria que
causa o mal de Pierce nas uvas,
ameaçando a indústria do vinho
nos EUA avaliada em US$ 30
bilhões.
• No manejo do GWSS são
utilizados tanto inseticidas quanto
agentes biológicos, como as vespas
parasitas. Os cientistas buscam
estratégias alternativas para o
manejo da doença.
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