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os anos de 1996 e 1997, quando observaram-se altas populações de mosca branca
Bemisia spp . no Submedto São Francisco, iniciou-se um levantamento de plantas hospederms e
dos danos causados por esta praga em plantas süvcsrres e culuvadas O trabalho fOI realizado nos
Projetos de Irrigação Senador Nilo Coelho e Bebedouro. em Petrolina e Bngida. em Oroco e nos
municípios de Santa Maria da Boa Vista, São Jose do Belmome. Pesqueira, Floresta, Lagoa
Grande e Orocó. em Pernambuco No estado da Bahia. nos Projetos Mandecaru e Mamçoba. no
Vale do Salitre, em Juezeiro e nos municípios de Casa Nova, Sento Se e Sobradinho Plantas de
espécies cultivadas e daninhas, apos coletadas e rdennficadas foram cxanunadas quanto a
presença de ovos e ninfas de mosca branca, no Laboratório de Emomologia da EMORA]'''
Sem i-Árido Constatara-se na cultura do tomate (I)'/..,(lpl.'r.\Íe,1II t'\l'II/l'IIIIIIII) danos duetos
maturação irregular dos frutos e crescimento de fumagina e, dano mdrrcto transunssão (te
geminiviroses. na abóbora (C/le/lrhlfo spp ). o pratcamcnto das folhas (silvcrtcaf) e descoloração
interna dos frutos, no melão (C/lel/mi.} me/fI) e melancia «('ilmllll.\ 1111/(/111.\). danos duetos sobre a
produção de frutos e crescimento de fumagine. no feijão (Pha.wohn I'III}?m1.\). transmissão do
mosaico dourado, na uva (I 'itis spp ), crescimento de fumagina nas bagas e folhas. em banana
(Musa spp ), goiaba (l')iclillm spp), pimentão (Cap\icllm (/IIII/IIlIIn), alface (1.01..'/1/(.'(/ .')(llil'(1).
couve tBrassica oleraceaí e maxixe (CII/../fmi~ OnK/lrill) não foram observados danos diretos clou
transmissão de viroses com sintomas bem caracterizados A presença ckl mosca branca lambem
foi observada nas plantas daninhas erva santa fúria (Clutmal'.\)'u' hil'lo), leiteiro (I':lIphwhw
heserophyttos. carrapicho beiço de boi (Dt'SlIIodiulII iIlCOIIIIIII), cana pu (Ph)-'ill/is OI1}!II/(If(/). malv a
de lavar prato (Heris.'i(tT1lia crispa), erva de botão (Ec:/}pra olha), mata pasto (St'lIIlO 101 a),

melancia da praia (Solan"m ambrosiacumí. guanxuma (Sido rhomhifolia), carrapicho de cigano
(Acanlhospermum hispidllm), capim de burro (C)ltoJon Jac:~r'vlI),picão prelo (lJic/t'll<i pilO\a).
se-ralha (r'.miliaw//ch!lollll) e melão de São Caetano (A1olllordiell dllll"lmlÍo)


