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Artigo - Doença azul
Também conhecida como mosaico das nervuras forma Ribeirão Bonito e por virose atípica, a
mais importante enfermidade causada por vírus em algodoeiro é transmitida pelo pulgão (Aphis
gossypii). Seu controle no Brasil está alicerçado no uso de cultivares resistentes e no emprego
de inseticidas contra o vetor
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Dia de Campo em Patos de Minas celebra os resultados da atual safra de algodão - Agência Minas

"doença azul" o mosaico das nervuras forma Ribeirão Bonito foi as-



sim chamado por se referir à ocor-

Abrapa projeta recorde de produção de algodão no BR - Portal DBO

rência de uma suposta estirpe mais
agressiva do vírus do mosaico das



nervuras, observada por Costa e

Safra mineira deve superar recorde - Diário do
Comércio

Carvalho (1962), afetando plantios
de algodão no município de Ribei-



rão Bonito, no estado de São Paulo. Posteriormente, uma doença com o
mesmo sintoma foi constatada no Paraguai, onde os técnicos locais associ-

Brasil espera safra recorde de algodão e deve
se tornar o terceiro maior exportador mundial
da fibra ainda nesta safra - Agrolink

aram com a doença azul que ocorria na República Centro-Africana. Assim,
quando os primeiros surtos desta virose começaram a ocorrer no Brasil,



não se sabia ao certo de qual doença se tratava, se da doença azul verificada no Paraguai e associada com a que ocorria na África ou do mosaico

Plantio direto e controle biológico de pragas
são destaque no Dia do Algodão em Goiás Embrapa

das nervuras forma Ribeirão Bonito. A dúvida persistiu por longo período e,
mesmo assim, foram conduzidos programas de melhoramento para resis-



tência à doença e estratégias de controle da virose foram estabelecidas.

Pesquisa busca desenvolver colheitadeira de algodão para agricultura familiar - Embrapa

Em 2005 foi realizado o sequenciamento do gene da capa proteica e de
parte do gene da polimerase do vírus e, de acordo com análises comparati-



vas das sequências, associaram a um Polerovírus da família Luteoviridae,

Índia vê crescer demanda de algodão da China
após disputa com EUA - Notícias Agrícolas

tendo sido proposta a nomenclatura Cotton leafroll dwarf virus, CLRDV, encerrando a controvérsia existente. Portanto, a mais importante virose do algodoeiro no Brasil é a doença azul, causada pelo vírus CLRDV.



Trio de entomologistas falará sobre controle de
pragas do algodoeiro em Dia de Campo do
IMAmt - Grupo Cultivar
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Boa Leitura!
Equipe Organizadora.

