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Huanglongbing,  
a doença dos citros 
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Desde 2015, a equipe “Structure Evolutive des Agrumes, Polyploïde et Amélioration 
Génétique” (SEAPAG) da unidade de pesquisa AGAP da CIRAD vem desenvolvendo 
pesquisas para propor soluções para convivência com a doença HLB. Na fotografia, 
técnicos, doutorandos, engenheiros e pesquisadores da equipe em Guadalupe posam 
numa parcela de limoeiros triploides inovadores. 
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Guadalupe, ele é Responsável de Comunicação do projeto FEDER Cavalbio. É com 
entusiasmo que ele participou da elaboração deste quadrinho reunindo e sintetizando 
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