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• Diaphorina citri 
• Trioza erytreae 

Diaphorina citri Kuwayama 1908 e Trioza erytreae (Del Guercio) são insetos vetores de Candidatus Liberibacter 
spp. que causam a doença conhecida por “Citrus Greening” ou “Huanglongbing”. São, vulgarmente conhecidos 
por psilas dos citrinos porque têm como hospedeiro preferencial os citrinos.  

Diaphorina citri  pertence à família Psyllidae e  

pensa-se ser  originária do continente Asiático pelo que por 
vezes é designada psila asiática. Está presente em alguns países 
dos continentes Africano, Americano e Asiático e ausente do 
continente Europeu . Faz parte da lista A1 da OEPP. 
Origina deformação nas folhas jovens e rebentos. Os insetos, 
segregam uma melada que promove o desenvolvimento de 
fungos. 

Trioza erytreae pertence à família Triozidae cuja 

presença  é referida pela primeira vez no continente Africano. 
Está identificada em vários países do continente Africano, em 
dois países do continente Asiático e na Europa em Portugal e 
Espanha. Faz parte da lista A2 da OEPP. 
Provoca estragos nas folhas que se apresentam cloróticas 
distorcidas e com galhas abertas. 

Psyllidae 
• No primeiro par de asas (anteriores) a veia R+M+ CU1 

bifurca-se 
• Abertura na veia anal próxima do ápex da veia Cu1b 

• Ápex das asas anteriores geralmente arredondado 

• A base do metatarso  
(pata posterior) com  
1 ou 2 espinhos pretos 

Triozidae 
• No primeiro par de asas (anteriores) a veia R+ M+Cu1 ramifica-se 
• Abertura na veia anal fica a alguma distancia do ápex da veia Cu1b 

• Ápex das asas anteriores mais ou menos angular 
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As duas FAMÍLIAS podem distinguir-se pelas seguintes características: 
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As duas ESPÉCIES podem distinguir-se pelas seguintes características: 
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Diaphorina citri Trioza erytreae 

OVOS  

• A postura é efetuada  segundo um eixo vertical com a superfície 

OVOS 
•  A postura é efetuada  segundo um eixo horizontal com a superfície  

LARVAS 
• Têm filamentos longos só na placa abdominal 
• Têm as asas embrionárias largas 
• Não têm  manchas abdominais 

LARVAS 
• Têm filamentos circundando o corpo incluindo a cabeça 
• Têm as asas embrionárias pequenas 
• Têm duas manchas abdominais castanhas nos últimos 

estádios de desenvolvimento 
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ADULTO 
• Tem cabeça castanha clara 
• Tem as extremidades das antenas negras e no meio dos     

segmentos têm duas manchas pequenas de cor castanho-claro 

ADULTO 
• Tem cabeça  preta 
• Tem as antenas quase todas negras 

Têm o primeiro par de asas multicolor, com uma banda castanha 
ao longo da periferia da metade externa da asa, e que é 
ligeiramente interrompida perto do ápex. As asas são mais 
largas na metade apical 
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Têm o primeiro par de asas mais largas no meio, sem manchas e  
hialinas 
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