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EDITORIAL

Responsabilidade e comprometimento

Abril
5 - Dia do manejo de pragas na Gravena
Ltda. - Citros. Consultor José Luiz Silva.
11 - Limeira, 12 - Mogi Mirim, 18 - Bebedouro, 26 - Pirassununga - Palestras sobre
os Dez Mandamentos para o Manejo do
Ácaro da Leprose para Sipcam Isagro. José
Luiz Silva.
13 - Palestra sobre os Dez Mandamentos
para o Manejo do Ácaro da Leprose: Fepagri
em Araraquara.
16 - Palestra sobre Manejo de Pragas em
Citros para Técnicos do Grupo de Estudos da
Uniceres em Monte Azul Paulista - Defensive.
24 - Reunião da Laranja Brasil,participação
do consultor Josimar Vicente Ducatti,no Fundecitrus, Araraquara.
25 - Dia de Campo Bayer sobre Manejo da
Cochonilha Ortézia (Projeto VER PRÁ CRER)
em Tabatinga.
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das enfermidades, possibilitando debater sobre diversos modelos de gestão no controle
daqueles problemas que, muitos, não conheciam anteriormente. Agora, de posse de grande número de informações, temos a responsabilidade de adequar o nosso manejo para
obtermos o máximo de resultados.
As doenças e pragas, como Greening, Podridão Floral, Pinta Preta, CVC e Orthézia, afetam diretamente a produtividade e, consequentemente, o resultado econômico. O exercício de estudar, discutir e trocar experiências
é a maior ferramenta que temos para melhorar nossos resultados financeiros.
A divulgação de dados práticos e consistentes é o que nos levará a atingir a meta que,
com o advento das novas doenças, fica cada
dia mais difícil. Nossos palestrantes nos brindaram com um grande número de informações, capazes de nos propiciar rico conhecimento para tomar decisões com o mínimo de
erro.
O conhecimento e a conscientização são
as armas do sucesso da nova citricultura. As
experiências trocadas no evento, com certeza,

IAC. - Rubens Paulo Stamato Júnior. Condições
meteorológicas e consumo de água por mudas cítricas em ambiente protegido
Maio
3 - Palestra sobre os Dez Mandamentos para
o Manejo do Ácaro da Leprose. Casa Branca.
4 - Participação no I curso de manejo integrado de pragas dos citros,consultor Josimar Vicente Ducatti no Fundecitrus, Araraquara.
4 - Reunião do Comitê de Agroquímicos em
Citros em Araraquara. Participação José Luiz
Silva.
11 - Palestra sobre Manejo de Pragas em Citros
para Técnicos da Agromec em Jales Chemtura.
17 - IV Workshop GTACC: Como manejar pragas e doenças de difícil controle em citros?
Realizado na EECB, Bebedouro.

25 - Palestra sobre fisiologia da florada. Décio Joaquim/ Compo do Brasil - Avaré.

18 - Palestra no CREC - UF - Universidade da
Flórida (EUA) com o tema: Aspectos Práticos
no Controle de Cancro Cítrico no Noroeste do
Paraná / Brasil.

27 - Defesa de dissertação de mestrado no

23 - Reunião do Comitê de Agroquímicos em
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nos mostram isso e a cada dia descobrimos
que estamos mais dependentes de toda a cadeia citrícola para manter a sobrevivência de
todos.
Não poderíamos deixar de agradecer aos
nossos patrocinadores, que todos os anos contribuem para o evento dando mostras de confiança à citricultura, e que, como prova dessa
credibilidade no setor dividem com o GTACC
a missão de difundir e divulgar a informação
técnica para toda a cadeia produtiva.
Finalizando, é importante citar que a Semana da Citricultura vem de encontro a essa
necessidade de trocar informações e experiências e o GTACC tem grande orgulho de estar participando do evento e, cada vez mais,
da cadeia citrícola, com responsabilidade e
comprometimento.
GTACC

O

workshop realizado pelo GTACC no mês
de maio de 2007, focado em doenças e
pragas de difícil controle, contou com a
participação de consultores, agrônomos, técnicos, produtores, indústrias e representantes
de empresas fornecedoras de insumos e mostrou, mais uma vez, que a cadeia citrícola está
empenhada na resolução de seus problemas.
A presença no evento de grande número de
participantes é um ótimo sinal para a nossa
citricultura. Mostra que estamos nos preparando para novos desafios e novas técnicas. A
participação em um evento com palestrantes
de alto nível nos faz refletir sobre a necessidade de sempre estar reciclando nossos conhecimentos.
A intenção de promover palestras e depoimentos sobre todas as doenças, com enfoque bem prático, fez com que os participantes do evento pudessem levar do encontro
subsídios decisivos para as tomadas de decisões no trabalho diário.
O tema do evento, “Doenças e pragas de
difícil controle”, nos mostrou a capacidade e
a competência do setor em relação ao manejo

Leandro Aparecido FFukuda
ukuda
Presidente do GTACC
leandro.farm@netsite.com.br

Citros em Araraquara. Participação José Luiz
Silva.
24 - Palestra sobre Manejo de Amarelinho
em Citros e controle das Cigarrinhas Transmissoras para Agromec em Votuporanga.
25 - Treinamento sobre manejo do psilídeo
e eliminação do Greening na Gravena Ltda
em Jaboticabal.

Próximos cursos da
Gravena Ltda
Curso Capacitação de Inspetores de Pragas dos Citros: dias
02 a 04 e 23 a 25/07/2007 na
Gravena por Nilton Araujo Jr. e
outros.
Curso Capacitação de Manejadores de Pragas dos Citros: dias
26 e 27/07/2007 na Gravena
por Santin Gravena,
Sérgio Benvenga e outros.

PÁGINA LARANJA

A diversificação de cavalos trará estabilidade ao setor
Jorgino Pompeu Junior
Décio Joaquim

Doutor em Agronomia, Pesquisador científico do IAC-Instituto Agronômico de Campinas e reconhecido
internacionalmente como especialista e um dos maiores conhecedores de porta-enxertos para citricultura
Com graduação em Engenharia Agronômica pela Esalq- Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP - Universidade de
São Paulo, em 1965, doutorado em Agronomia, também pela Universidade de São Paulo, em 1973. Atualmente é Pesquisador Cientifico nivel VI, do IAC - Instituto Agronômico de Campinas, consultor da Comissão Técnica de Citricultura da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, consultor ad-hoc da
Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, da Fapesp - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, do
CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, onde é bolsista de produtividade em Pesquisa nível 1C, pesquisador da Esalq - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz.
Tem especialização na área de citricultura, com ênfase em Melhoramento Vegetal, atuando principalmente nos seguintes temas:
Porta-Enxertos, Tristeza, Declínio, Morte Súbita dos Citros, Incompatibilidades e Plantas Nanicas. É curador do BAG - Banco Ativo de
Germoplasma de Citros, do IAC - Instituto Agronômico de Campinas, desde 1966, sendo responsável pela introdução de mais de
300 tipos de citros.
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Como se envolveu com a pesquisa citrícola?

No final de 1965, quando ainda cursava a
faculdade de agronomia, na Esalq, fui convidado pelo Dr. Ody Rodriguez, na época Chefe da
Seção de Citricultura do IAC -Instituto Agronômico de Campinas, a realizar um estágio probatório na referida Seção, com a possibilidade
de vir a ocupar a vaga criada pela aposentadoria do Dr. Sylvio Moreira. O convite não aconteceu por acaso. Desde o primeiro ano na Esalq,
estagiava durante as férias no Serviço de Fiscalização da Exportação de Frutas Cítricas, que em
Limeira, era gerenciado pelo engenheiro agrônomo Ariovaldo Greve, ex-colega do curso ginasial, que inspecionava packing-houses e pomares dedicados a exportação de frutas frescas
de quase todo o estado de São Paulo. Nessa
época, tive o privilégio de conhecer os “papas”
da citricultura: Sylvio Moreira, Ody Rodriguez,
Victoria Rosseti, Arthur Ferreira Cintra, Ary Salibe, Álvaro Santos Costa, Célio Moreira, Paulo
Rosa, João Pedro Matta, Miklos Naday e mais
meia centena de citricultores. Com a aposentadoria do Dr. Sylvio Moreira, meu nome foi lembrado. Pesou bastante no convite o fato de ser
limeirense. O Dr. Sylvio planejava há muito criar
um centro de pesquisa em citros na Estação Experimental de Limeira. Por essa razão que outros limeirenses passaram pela Seção de Citri-

cultura: além de Ary Salibe e eu, também Drauzio Armbruster, Cícero Corte Brilho, Carlos Alberto Valdejão. De janeiro a março trabalhei em
troca de experiência e em 26 de abril de 1966
fui contratado. Em março de 2007, solicitei minha aposentadoria, mas continuo como pesquisador voluntário, indo ao Centro todos os dias.
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Entre as várias áreas da pesquisa, você
decidiu estudar porta-enxertos. Alguma razão especial?

Havia uma divisão de temas de pesquisas
na Seção de Citricultura. O Ody estudava práticas culturais, principalmente irrigação e densidade de plantio, enquanto o Dr. Sylvio e o Ary
Salibe dedicavam-se a estudar a planta. Com a
aposentadoria de Sylvio Moreira e a ida do Ary
para a Faculdade de Agronomia de Botucatu,
da Unesp, em 1968-69, os experimentos que
eles conduziam passaram a ser de minha responsabilidade. Posteriormente com a vinda de
Joaquim Teófilo Sobrinho para a Estação Experimental de Limeira, em 1967, a contratação de
José Orlando Figueiredo, no inicio dos anos 70
e de Rose Mari Pio, nos anos 80, foram ocorrendo gradativas divisões de áreas de trabalho
e passei a dedicar-me, quase exclusivamente,
ao estudo de porta-enxertos, embora tenha
também alguns trabalhos com copas, principalmente de caracterização de laranjas presentes

no BAG - Banco de Germoplasma de Citros, instalado no Centro de Citricultura.
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Comente um pouco mais sobre a importância desse trabalho com o
BAG.

Desde meu ingresso no IAC, sou o responsável pela manutenção e ampliação do BAG-Citros, tendo introduzido cerca de 400 novas variedades, principalmente porta-enxertos, mas
também algumas variedades copas, citros ornamentais, indicadoras de viroses, como o tangor Clemelin, utilizado em Cuba como indicador da Xiloporose, além da cidra Kerkachi, da
Córsega, como indicadora da Exocorte. O BAGCitros foi iniciado em 1928, simultaneamente
com a criação da Estação Experimental de Limeira. Ele reúne quase 2 mil acessos, em sua
maioria introduzidos do exterior, e centenas de
novos híbridos de copas e porta-enxertos criados na Seção de Genética do IAC, no Centro de
Energia Nuclear na Agricultura, da USP, e por
pesquisadores do Centro de Citricultura. Isto é
muito bom, porque desde os anos 90 estamos
criando variedades com objetivo e foco nas nossas necessidades, principalmente procurando
resistência às doenças e pragas que afetam a
citricultura nacional. O agronegócio citrícola
pede socorro ao BAG-Citros todas as vezes que
ocorre algum problema fitossanitário. Dele sa-
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íram os porta-enxertos tolerantes à Tristeza e
ao Declínio, as copas resistentes à Tristeza, ao
Cancro Cítrico e à Clorose Variegada dos Citros.
Atualmente, 254 acessos do BAG-Citros estão
sendo avaliados em relação a resistência à Morte Súbita dos Citros e já comprovamos que dez
seleções de limão Cravo são suscetíveis à essa
doença. Os estudos dos acessos do BAG-Citros
permitiram selecionar o germoplasma com maior potencial para a produção dos híbridos e de
uma centena de plantas geneticamente modificadas.

4

Apesar do seu esforço para a diver
diver-sificação de porta-enxertos, o limão
Cravo continua sendo o porta-enxer
porta-enxer-to mais utilizado. Como você vê
isso?

Apesar da complexidade dos estudos, no
campo, a escolha por um determinado portaenxerto também tem uma grande relação com
parâmetros comerciais. O Cravo é rústico, mas
também é mais rápido e fácil de ser produzido.
Tem a preferência dos produtores e dos viveiristas. Daí sua escolha, apesar dos riscos em não
diversificar.
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Comente mais sobre a complexidade
desses estudos.

Estudar e pesquisar porta-enxertos em São
Paulo é um negócio complicado. Temos sérias
doenças limitantes ao uso de porta-enxertos:
Gomose, Tristeza (constatada no final dos anos
30), o Declínio (a partir da década de 70), e
mais recentemente, a Morte Súbita, limitada ao
norte do estado de São Paulo, de causas desconhecidas, mas que deve ser transmitida por vetor alado e por borbulhas retiradas de plantas
assintomáticas, o que faz dela um sério problema. Alem disso, para complicar, a citricultura
brasileira não é irrigada. Outras doenças, não
diretamente relacionadas aos porta-enxertos,
também dificultam os estudos. Já perdemos
experimentos, com 4-7 anos de idade, devido
ao Cancro Cítrico e a CVC. A obrigatoriedade
do arranquio das plantas afetadas pelo Greening será um complicador a mais. Um experimento, no campo, necessita ser avaliado por
pelo menos 10 anos para dar resultados razoavelmente confiáveis. O Declínio assim como algumas incompatibilidades entre copas e portaenxertos somente aparecem em plantas com
mais de seis anos de idade. Qualquer variedade
que produza seedlings nucelares que repitam
as características da planta mãe é um potencial
porta-enxerto. Porém com base nos trabalhos
que vinham sendo realizados por Sylvio Moreira, e do que era estudado em outros países,
decidimos direcionar nossos estudos com porta-enxertos na avaliação de seleções e híbridos
de limão Cravo, seleções e híbridos de Poncirus
trifoliata, com ênfase nos citrumelos e citrandarins, e seleções e híbridos de tangerinas.
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Existem muitos resultados promissores?

Consideramos como resultados mais relevantes o pioneirismo na seleção de tipos superiores de limão Cravo, como o limão Cravo San-
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ta Bárbara e o Limeira, que passaram a ser os
limões cravos recomendados pelo Registro de
Plantas Matrizes de Citros. Até então não haviam tipos de limão Cravo que pudessem ser recomendados como porta-enxertos. Porém esses dois limões Cravos e mais 30 outros mostraram ser suscetíveis ao Declínio dos Citros, e 10
já mostram sintomas de intolerância à Morte
Súbita dos Citros. Dois híbridos de limão Cravo
com citrumelo Swingle também apresentaram
grande potencial de uso. As avaliações de seleções e híbridos de Poncirus trifoliata também
deram bons resultados. Decorridos 28 anos do
plantio e após 24 colheitas, os trifoliatas Rubidoux e Barnes mostraram ser os mais produtivos, em frutos e em sólidos solúveis. No total
das 24 colheitas mensuradas, superaram o trifoliata Davis-A, muito usado pelos citricultores,
em 15%. Os citrumelos Swingle, F80-5 e F80-8
produziram 20% menos que o limão Cravo,
porém com a vantagem de apresentar maior
tolerância ao Declínio e à Gomose de Phytophthora. O Swingle é também tolerante à MSC,
sendo que os demais estão em fase de avaliação. Laranjeiras Pêra IAC enxertadas nos citrumelos Swingle e F80-5, deram origem a plantas pouco produtivas e de vida curta, que exibiam anel de goma na região de enxertia. Citrandarins são híbridos de microtangerinas com trifoliatas tolerantes à Tristeza, ao Declínio, resistentes à Gomose e ao frio, que induzem a formação de plantas compactas com alta eficiência produtiva. Sua principal limitação é a necessidade de irrigação para maximizar sua capacidade produtiva de frutos de ótima qualidade. Devem se dar bem na região sul do estado
de São Paulo, onde praticamente não ocorrem
déficits hídricos. As pesquisas permitiram selecionar dentre quase 30 citrandarins estudados,
os citrandarins Changsha x English-small, Sunki
x Benecke, Sunki x English e Cleópatra x English,
como os mais produtivos em frutos e sólidos
solúveis. Alguns híbridos e poliplóides como a
citradia (laranja Azeda Smooth Flat Seville x trifoliata Argentina) e os citranges Troyer e Carrizo tetraplóides induziram nanismo às copas
sugerindo serem viáveis para uso em plantios
adensados. Motivados pelas vantagens e defeitos apresentados pelas tangerinas Cleópatra e
Sunki avaliamos 29 tangerinas e híbridos como
porta-enxertos para a laranjeira Pêra. As tangerinas Suen-kat, Guidoti e Green-rind mostraram
ser tão produtivas quanto a Cleópatra sendo que
a Suen-kat superou a Cleópatra e a Sunki no
total de nove colheitas. Paralelamente constatamos a ocorrência de incompatibilidades inéditas na literatura, como por exemplo as do híbrido (limão Cravo x citrange Carrizo) e do citrangedin Glen um tetra-híbrido de laranja doce
com trifoliata com limão Cravo com kunquat,
utilizado na Austrália, quando enxertados com
laranja Valência. A laranja Azeda continua a ser
o porta-enxerto preferido nos países onde a Tristeza não chegou. Ela é resistente à seca e à
Gomose e pouco afetada pelo Declínio. Das 11
seleções de azeda e híbridos que estamos avaliando, sete já mostraram ser intolerantes a Tristeza. Para dar sustentação ao nosso trabalho,
utilizamos as variedades presentes no BAG-Citros bem como introduzimos cerca de 300 potenciais porta-enxertos de centros de pesquisas
do Brasil e do exterior.
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E a pesquisa com plantas nanicas?

Além de selecionar porta-enxertos que atendessem as necessidades atuais da citricultura,
procuramos também selecionar porta-enxertos
que induzissem a formação de plantas nanicas,
de pequena altura e diâmetro das copas, visando maior eficiência nas inspeções e no controle
de pragas e doenças, maior segurança e rentabilidade nas colheitas e elevadas densidades de
plantio.

8

Qual seu pensamento em relação às
tendências futuras do estudo dos por
por-ta-enxertos?

A utilização de porta-enxertos na citricultura brasileira data do início do século passado e
foi vital para o seu desenvolvimento, uma vez
que as plantas de semente eram muito suscetíveis à seca e à Gomose. Nesses cem anos, doenças inerentes aos porta-enxertos foram controladas graças ao constante, e geralmente pouco compreendido, trabalho de introdução e avaliação de novos porta-enxertos. Para atender às
crescentes exigências econômicas e sociais, há
que aumentar a produção com a redução da
área plantada e otimização do trabalho humano. Em outras palavras, deverá haver a concentração da citricultura em áreas mais favoráveis
ao seu desenvolvimento sustentável e à utilização da colheita mecânica. O futuro, quase presente, aponta para plantas de pequeno porte,
com alta eficiência produtiva de frutos de excelente qualidade. A utilização de porta-enxertos
ananicantes e de artifícios como interenxertos,
variações na altura de enxertia, associados a
copas de lento crescimento, possibilitarão a formação, já no viveiro, das plantas adequadas à
nova citricultura. Os caminhos para a eleição
de novos porta-enxertos têm sido a seleção e o
melhoramento genético. A maioria dos portaenxertos usados na citricultura, laranja Azeda,
limão Cravo, tangerinas Cleópatra e Sunki, trifoliatas, são resultantes da seleção do que a
natureza nos oferece. Os citranges Troyer e Carrizo e o citrumelo Swingle provieram, acidentalmente, de programas de melhoramento de
variedades copas. As modernas técnicas da biotecnologia, como a fusão de protoplastos e a
produção de transgênicos, estão possibilitando
contornar as dificuldades do melhoramento
genético tradicional e deverão, em breve, proporcionar aos fitotecnistas os porta-enxertos
almejados. Ainda caberá a eles o longo, mas
sempre estimulante trabalho de avaliação no
campo dos novos porta-enxertos. Há porém a
necessidade do engajamento dos citricultores
na avaliação regional dos novos porta-enxertos.
Os grandes citricultores, já diversificam os porta-enxertos, sendo que alguns aboliram o limão
Cravo nos novos plantios. Nem tanto o céu nem
tanto a terra. O limão Cravo, mercê de suas excepcionais características, deve continuar a ser
o porta-enxerto preferido nas áreas onde o Declínio e a Morte Súbita não representam sério
problema. Porém a utilização de 3 ou 4 outros
porta-enxertos representará tranquilidade para
o citricultor e estabilidade para a citricultura.
Diversifiquem os porta-enxertos.

WORKSHOP

Pragas e doenças de difícil controle
GTACC promove na EECB seu IV Workshop, com a presença de mais de 300 partcipantes, em um dia
marcado por debates e explanações sobre o trabalho prático de campo

O

cumprindo com o principal objetivo do
ACC”, declarou Leandro Fukuda.
GTACC
Estrelinha
Para resumir o que de mais importante
relatei em minha apresentação durante o
Workshop, creio ser fundamental que fique
registrado a proposição de que devam ser
mudados os momentos considerados de referência para que o produtor saiba quando pulverizar a doença. Mais importante do que situar dois estágios do botão floral (“cabeçade-alfinete”e “cotonete”) para as aplicações,
é ensinar-lhe a determinar a melhor situação
para iniciar o controle e atrelar as pulverizações seguintes à intervalos de 15 dias, que é o
tempo da degradação dos produtos após aplicados, na ausência de chuvas.
Acredito que essa alteração seja muito importante, uma vez que são comuns os casos
daqueles que, tendo comprado produto para
o controle, não tiveram êxito em impedir a entrada da doença no pomar por haver passado
um número maior de dias do que aquele já
descrito para o sucesso dos produtos. É função da pesquisa, da extensão e das empresas
de defensivos para que haja esse novo posicionamento em benefício do citricultor.
Em seguida, José Renato Melare, gerente
das Fazendas João Carlos Matta, sediado em

Décio Joaquim

título do IV Workshop GTACC, “Como
manejar pragas e doenças de difícil controle em citros ?” , foi suficiente para perceber a importância técnica dessa reunião.
Reunindo mais de 300 participantes, entre produtores, consultores, pesquisadores, pessoal
ligado às empresas de defensivos, estudantes
e demais interessados, o evento deixou um eco
saudável de uma rica informação técnica, de
eminente caráter prático, reunida no transcorrer de suas oito palestras.
Realizado no último dia 17 de maio, na
EECB – Estação Experimental de Citricultura
de Bebedouro, o Workshop primou pela sua
forma que propiciou depoimentos que confrontaram, muitas vezes, informações teóricas
com as atitudes reais tomadas no campo.
Feliz com a aceitação do encontro por parte dos presentes, o engenheiro agrônomo Leandro Aparecido Fukuda, presidente do
GTACC
ACC, descreveu sua impressão a respeito
do evento: “O Workshop conseguiu atingir sua
principal meta, transformando as palestras em
debates e promovendo uma sadia discussão
em torno de assuntos que são, atualmente,
decisivos para aqueles que desejam obter produtividade. O produtor marca presença pois
sente que os momentos passados na reunião
lhe trazem um benefício que não tem preço.
Da nossa parte, ficamos contentes em poder
proporcionar um valoroso fórum de debates,

Um auditório lotado pôde acompanhar com entusiasmo palestras de excelente nível
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Olímpia, SP, fazendo um depoimento daquilo
que costuma ocorrer na prática com essa doença, recorreu a um histórico meteorológico
para associar a intensidade do problema à
condições de pluviometria.
Pinta Preta
O professor da Unesp, Antonio de Góes,
lembrou aos presentes que, obrigatoriamente, todos devem buscar meios para diminuir
as fontes de inóculos. Comentou que admitese, atualmente, que as duas formas de disseminação do fungo (por ascósporos ou por conídios) são considerados com a mesma importância na propagação da doença.
Levando-se em conta a estrutura de propagação, Goés elaborou uma lista com uma
série de medidas preventivas para melhorar o
controle da Pinta Preta. Pensando inicialmente nos conídios, ele relacionou: eliminar, pela
poda de limpeza ou de produção, os galhos
secos (que são reservatórios de picnídios –
estruturas nas quais internamente se desenvolvem os conídios); adubar o pomar equilibradamente; não utilizar-se de espaçamentos
muito reduzidos; dar condições para o aumento da luminosidade: controlar adequadamente à fungos, insetos sugadores e cochonilhas, que provocam a seca de galhos; e eliminar plantas doentes.
Em relação aos ascósporos, para restringir
a formação de pseudotécios (estruturas onde
são formados os ascósporos): usar Uréia em
cobertura ou associada aos herbicidas, sobre
as folhas caídas; utilizar decompositores; manejar o mato adequadamente, com uso de roçadeira “ecológica”; utilizar a irrigação racionalmente e restringir a desfolha, de forma
geral.
Para o controle da Pinta Preta, Góes destacou algumas recomendações gerais, tais
como: adotar o manejo integrado das doenças; não usar fungicidas sistêmicos de forma
isolada; respeitar os intervalos de pulverização;
regular os equipamentos adequadamente; e
avaliar anualmente a eficiência dos tratamentos.
O agrônomo Celso José da Silva, representante da Coopercitrus, ressaltou a necessidade da utilização do Cobre no controle da Pinta Preta, mesmo porque o nutriente tem papel importante na fisiologia dos cítricos. Celso
lembrou que a opção pelo Cobre prende-se
também ao fato dele ser o mais eficiente produto para o controle da Melanose. O técnico
da Coopercitrus chamou a atenção para o fato

inspeção de varredura no
manejo da cochonilha Ortézia. Ele foi corroborado
por Daniel Aparecido Leal,
gerente do Grupo Faro, de
Monte Azul Paulista, SP,
que relatou seu trabalho
na determinação dos níveis
de infestação dos talhões
com Ortézia, necessário à
tomada de decisão em relação ao manejo da cochonilha.
José Luiz discorreu sobre as inadequadas e caras
aplicações de inseticidas
que, não seguindo uma estratégia de manejo, acabam por não controlar o
Professor Góes e as recomendações contra a Pinta Preta
inseto, além de propiciar à
cochonilha que esta adquira resistência aos produtos indicados para seu
de que o Óleo Mineral não pode ser esquecicombate.
do e deve ser acrescentado na proporção de
0,25% a cada pulverização para a Pinta Preta.
Greening
Ortézia
Na última parte do Workshop, primeiro
Pedro Takao Yamamoto, pesquisador do FunJosé Luiz Silva, biólogo da Gravena Ltda.,
decitrus, seguido pelo engenheiro agrônomo
fez uma apresentação sobre a necessidade da

Fernando Eduardo Tersi, gerente de produção
da Cambuhy Agrícola Ltda., tiveram a palavra
e descreveram as corretas atitudes a serem aplicadas na identificação e manejo do Greening.
Tersi, responsável pela produção de um pomar com 2,5 milhões de plantas, relatou os
procedimentos que a Fazenda que representa
adota na prevenção e na erradicação de árvores com Greening.
Pedro se ateve à importância que o produtor deve destinar às inspeções para identificar a presença da doença, uma vez, que para
as propriedades que já alcançaram altos níveis de Greening, não basta apenas efetuar o
controle químico do vetor (o Psilídeo Diaforina),
mas é de vital importância para a sadia continuidade do setor que as propriedades estejam erradicando plantas com sintomas, sempre que preciso for. Ele fez referência ao trinômio básico para
o manejo do Greening: erradicação da planta
contaminada, controle químico do Psilídeo e
obtenção de mudas sadias.
GTACC

Décio Joaquim
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Manejo ecológico das Moscas-das-Frutas
O monitoramento das espécies infestantes com diferentes atrativos alimentares permite a elaboração da isca tóxica
com o atrativo de maior preferência pelo inseto

A

Embora havendo uma tendência de maior
pressão populacional de adultos sobre os frutos das variedades tardias, geralmente são
contabilizados menores índices de frutos infestados, devido às estratégias de controle
adotadas pelos produtores ao longo da safra
quando detectam a presença do inseto ou sintomas de ataque nos frutos das variedades
precoces.

severidade do ataque das Moscas-das-Fru
tas na safra 2006/2007 foi relatada pela
equipe da Gravena Ltda e integrantes do
GTACC através das consultorias prestadas nas
diferentes regiões produtoras do estado de São
Paulo. O assunto foi motivo de debate nas reuniões internas do Grupo e as ações que devem ser adotadas para o manejo ecológico das
Moscas-das-Frutas estão publicadas neste artigo e em conformidade com as normas da
PIC - Produção Integrada de Citros.

Flutuação populacional

Danos à produção citrícola
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Nas condições brasileiras estima-se que a
redução na produção ocasionada pelas Moscas-das-Frutas possa ser de 30 a 50%. Um trabalho mais recente aponta para um potencial
de dano variável de 1,2 a 4,1 toneladas de
frutos por hectare, especificamente para a
ocorrência de Ceratitis capitata.
O dano ocasionado por esse inseto pode
ser indireto, quando causado pelas fêmeas ao
introduzirem o acúleo (ovipositor) no fruto
para deposição dos ovos, permitindo a infecção por microorganismos que iniciam o processo de podridão do fruto. O dano direto é
aquele causado pela alimentação e desenvolvimento das larvas na polpa que, além de possibilitarem a infecção por microorganismos,
tornam o fruto impróprio para consumo. Em
ambos os casos, os frutos antecipam o processo de maturação, com conseqüente queda
prematura.
O potencial de ataque é maior nas variedades precoces, como Hamlin, Bahia e Lima,
especialmente sobre as plantas localizadas na
periferia do talhão e próximas de fragmentos
florestais ou outro hospedeiro de alimentação
e reprodução das Moscas-das-Frutas. Os insetos podem resultar em destruição total dos
frutos nos casos em que não houver monitoramento de adultos, pois a imigração somente será notificada quando forem detectados
frutos sintomáticos. Neste caso, além de comprometer a produção e exigir que o produtor
adote medidas de controle químico e manejo
ambiental, como a catação dos frutos sintomáticos na árvore e a retirada do pomar, permite ao inseto uma primeira geração de adultos. Os insetos migram entre as variedades cítricas em função do estádio de maturação e
juntamente com aqueles oriundos de áreas
circunvizinhas podem culminar com elevadas
populações da praga no período de maturação das variedades tardias, como Pêra, Valência e Natal.

Por outro lado, a flutuação populacional
das Moscas-das-Frutas é dependente de fatores abióticos como a temperatura e a precipitação pluvial e de fatores bióticos, principalmente, a disponibilidade de frutos.

Larva de uma Mosca-das-Frutas

O ciclo de vida (ovo – adulto) das Moscasdas-Frutas é diretamente dependente da temperatura, sendo mais prolongado em épocas
ou regiões de baixas temperaturas. A duração
das fases do ciclo de vida de Anastrepha fraterculus e de Ceratitis capitata está apresentada na Tabela 1.

Abril / Maio / Junho

Para a C. capitata o tempo de vida dos
adultos é de até 10 meses e a fecundidade da
fêmea é de até 800 ovos, enquanto que para
a espécie A. fraterculus, o tempo de vida dos
adultos é de até 5 meses e a fecundidade da
fêmea, não excede 450 ovos.
A ocorrência das espécies foi estudada para
o estado de São Paulo e definido que Ceratitis
capitata representa a maior parte da população nas regiões citrícolas do centro-norte e
noroeste e que na região centro-sul, a predominância é de A. fraterculus (Figura 1). Nestas
regiões citrícolas o potencial de ataque esta
relacionado às condições climáticas favoráveis
e à sucessão de hospedeiros, em que os adultos migram de uma frutífera para outra, à
medida que estas forem frutificando em diferentes épocas do ano, fenômeno denominado de sucessão hospedeira.
Embora haja preferência por frutos na fase
de maturação ou de alisamento da casca, as
moscas do gênero Anastrepha, devido ao seu
robusto acúleo (ovipositor), podem infestar os
frutos cítricos verdes, na fase de 50% do desenvolvimento máximo, sobretudo das variedades precoces. O primeiro pico populacional
(população incursora) desta espécie ocorre
entre março e abril, migrante a partir de frutíferas com maturação durante as estações de
primavera e verão, destacando-se como principais hospedeiros: goiaba, manga, sirigüela,
acerola, carambola, maracujá e pêssego (Figura 2). Um segundo pico populacional (população residente) ocorre entre julho e setembro, podendo-se prolongar-se até dezembro,
quando em função do inverno, pela baixa disponibilidade de hospedeiros, o inseto obrigatoriamente migra para os citros, atraídos pela
maturação dos frutos de meia estação e tardios. Um segundo ponto a ser considerado é a
migração entre as variedades cítricas, nos ca-

Tabela 1. Duração (dias) dos estádios do ciclo de vida das Moscas-das-Frutas, em condições
controladas de temperatura (25 ºC).

MANEJO DE PRAGAS

Figura 1
1. Densidade populacional de adultos das Moscas-das-Frutas em
pomares cítricos nas regiões central e sul do estado de São Paulo.

Figura 2
2. Flutuação populacional de adultos das Moscas-das-Frutas
em pomares cítricos nas regiões central e sul do estado de São Paulo.

cas-das-Frutas que infestam a cultura dos citros são Anastrepha fraterculus, A. obliqua,
com predomínio da primeira espécie, e Ceratitis capitata, introduzida no país e reconhecida como Mosca-do-Mediterrâneo, todas pertencentes à Família Tephritidae.

Gravena Ltda

Anastrepha fraterculus: o adulto mede cerca de 6,5 mm de comprimento e é de coloração geral amarela. As asas apresentam uma
mancha amarelada em forma de “S” e nas
pontas das asas aparece outra mancha como
a anterior, porém em forma de “V” invertido,
sendo as duas contornadas de preto.

Anastrepha fraterculus

Ceratitis capitata: o adulto mede cerca de
4,5 mm de comprimento e tem coloração
amarelada. Os olhos são característicos, de coloração violeta. O tórax é preto com desenhos
brancos e o abdome, amarelo com duas listras acinzentadas. As asas são levemente rosadas com listras amarelas, sombreadas.
Gravena Ltda

sos em que não houve um controle satisfatório nas as variedades precoces, criando um
potencial de ataque sobre aquelas de maturação tardia. O terceiro fator que auxilia na compreensão é quando o produtor reduz a atenção sobre o monitoramento e controle durante a fase de colheita e pós-colheita nas variedades severamente infestadas, por dificuldade de máquinas para a realização do controle,
permitindo ao inseto um crescimento gradativo, culminando com o segundo pico populacional. Por fim, com o avançar da colheita
restringe-se a área de frutos em fase de maturação, havendo a concentração dos insetos
sobre as variedades de maturação tardia.
C. capitata tem a cultura do café como
hospedeiro primário nas condições brasileiras,
assim, a máxima densidade populacional ocorre no período de julho a novembro, que coincide com a época de maturação e colheita do
café arábica. Neste período grandes populações desse inseto migram para pomares de
citros em busca de alimentação e locais para
oviposição. As fêmeas de C. capitata, que apresentam um acúleo rudimentar em relação às
moscas do gênero Anastrepha, encontram no
período de migração os frutos cítricos extremamente favoráveis à oviposição, por apresentarem a casca lisa e tenra em função do
estádio de maturação.
Vale ressaltar que a precipitação é o fator
abiótico de maior influência sobre os picos populacionais de ambas as espécies, pois define
a época de florescimento e frutificação dos
hospedeiros. Desta forma, pode antecipar ou
prolongar o período de máxima densidade
populacional, exigindo a adoção do monitoramento constante ao longo do ano através
da instalação de armadilhas modelo McPhail
ou Bola com atrativos alimentares.
Reconhecimento das espécies
No Brasil, as principais espécies de Mos12
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Ceratitis capitata
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Aspectos bioecológicos
A fêmea perfura o epicarpo (casca) do fruto e a oviposição é realizada no interior do
albedo (parte branca sob a casca do fruto),
em número de 1 ou até 10 ovos por postura
para a espécie A. fraterculus e C. capitata, respectivamente. Após a oviposição, marcam o
fruto com feromônio mediante o arrasto do
acúleo, mas outras fêmeas podem ovipositar
no mesmo fruto.
As larvas de coloração branco-amarelada
e de aspecto afilado na região anterior e arredondada na posterior, caminham em direção
à polpa, fazendo galerias e ficando a área atacada decomposta.
Prestes a pupar, as larvas abandonam o
fruto antes de ocorrer a queda prematura e
penetram no solo, a até 10 cm de profundidade, dependendo das características físicas.
A pupa é semelhante a um grão de arroz, de
coloração marrom-escura e com cerca de 5
mm de comprimento.
Os adultos recém-emergidos necessitam de
alimentação rica em proteínas e carboidratos
para a maturação sexual e viabilidade dos ovos,
no caso das fêmeas. Esta característica biológica é de fundamental importância no auxílio
para o manejo ecológico, por permitir o monitoramento das espécies infestantes com atrativos alimentares e a elaboração de iscas tóxicas para a redução populacional de adultos.
Frutos infestados por Moscas-das-Frutas apresentam intensa fermentação e, geralmente,
exsudação através do orifício de oviposição.
Assim, tornam-se fonte de alimentação alternativa às armadilhas com atrativos alimentares, competindo com a atratividade e a eficiência do método de monitoramento e do controle utilizando-se as iscas tóxicas. Desta forma, o manejo ambiental através da catação
dos frutos sintomáticos na árvore e a retirada
do pomar são de fundamental importância
para o sucesso do controle, conforme detalhado no item de manejo ecológico.

Sintomas

GTACC
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Externamente ao fruto verde, no início observa-se ao redor do pequeno orifício de postura
uma tonalidade amarela da casca evoluindo
para uma podridão úmida e amolecida que,
se comprimida com os dedos, libera um líquido, além da maturação e queda precoce do
fruto.
Manejo ecológico
O conhecimento dos aspectos bioecológicos das Moscas-das-Frutas e a sua importância para a fruticultura permitem estabelecermos as estratégias para o manejo ecológico
em pomares cítricos.
• Implantação: O manejo das Moscas-das-Frutas deve ser planejado a partir da implantação
do pomar, optando-se por regiões não tradicionais no cultivo de café e outras frutíferas
tropicais. Entretanto, este não deve ser um
argumento decisório, pois outras ações podem
ser adotadas da porteira para dentro, como a
implantação de unidades de produção de
mesmo estádio de maturação e colheita, desfavorecendo a migração de adultos entre as
variedades. Neste caso, realizando-se o manejo com sucesso na unidade de produção de
variedade precoce, reduz-se a pressão populacional sobre as unidades com variedades de
meia estação e tardia, respectivamente.
• Inspeção Visual: Com o pomar instalado o
manejador de pragas (gerente agrícola) deve
acompanhar de perto as atividades da equipe
de inspetores de pragas. Estes devem ser devidamente treinados e capacitados no reconhecimento das pragas e seus inimigos naturais e realizar a inspeção em 1% de plantas
dos talhões com freqüência máxima quinzenal. A metodologia de inspeção de Moscasdas-Frutas preconizada pela Gravena Ltda é a
de avaliar visualmente os frutos ao redor da
copa e considerar a planta infestada havendo
pelo menos 1 fruto com os sintomas do ataque e a presença da larva típica. Neste caso, o
nível de ação sugerido é de 10% de plantas
infestadas.
• Monitoramento: O ponto alto do manejo

Armadilha tipo “bola”

desta praga é o monitoramento de adultos
com armadilhas modelo McPhail ou Bola. As
armadilhas contendo diferentes atrativos alimentares visam definirmos aquele de maior
atratividade ou preferência em função da espécie infestante, quer seja Anastrepha fraterculus ou Ceratitis capitata, para a elaboração
da isca tóxica utilizando-se o atrativo de preferência do inseto associado a um inseticida
registrado para a praga. Este trabalho atualmente em condução nas propriedades de clientes da Gravena Ltda tem indicado que ao
longo do ano alternam-se os atrativos alimentares utilizados na isca tóxica em função da
flutuação populacional das espécies de Moscas-das-Frutas. Este monitoramento criativo
que denominamos de “cardápio de atrativos
alimentares” depende das informações geradas pelos inspetores de pragas e dedicação do
manejador, pois inicialmente deve mapear os
pontos críticos de infestação da praga ao redor de toda a fazenda. Em seguida deve eleger os pontos onde serão instaladas as arma-

dilhas, preferencialmente, definindo-se, no
mínimo, um ponto para cada variedade cítrica em função da maturação, objetivando
acompanhar a migração do inseto. A alteração de pontos de monitoramento depende da
avaliação visual dos inspetores, indicando que
deve haver uma sincronia entre os métodos
propostos. As armadilhas devem estar eqüidistantes, fixadas no interior da copa das plantas e distribuídas ao longo do carreador divisório com a área de imigração do inseto. Os
atrativos atualmente utilizados e as respectivas concentrações são: melaço (10%), proteína hidrolisada (1%) e BioAnastrepha® (5%),
ou seja, neste caso serão apenas 3 armadilhas
por ponto de monitoramento. As armadilhas
devem ser avaliadas semanalmente pelos inspetores através da coagem do líquido atrativo
sobre uma peneira e as espécies capturadas
devidamente quantificadas. Em seguida as armadilhas devem ser higienizadas com água e
detergente, antes da reposição do novo líquido atrativo. O nível de ação sugerido para o
início da aplicação da isca tóxica é de 1 mosca/armadilha/dia (MAD) nas armadilhas com
atrativo alimentar, ou quando for crescente
entre as avaliações e houver frutos sintomáticos ou favoráveis à infestação (Tabela 2). Vale
ressaltar que no primeiro ano pode haver dano
pela praga até que sejam definidos os pontos
de instalação das armadilhas. O monitoramento jamais deve ser interrompido na entressafra, na fase inicial de desenvolvimento dos frutos ou na pós-colheita. As razões para a manutenção deste trabalho resumem-se:
9 Avaliar a flutuação populacional das espécies de Moscas-das-Frutas;
9 Acompanhar os períodos de imigração de
cada espécie em função da presença de outros hospedeiros alimentares e de reprodução
na região;
9 Definir a preferência do inseto pelos diferentes atrativos alimentares, utilizando-se a
informação para elaborar a isca tóxica;
9 Avaliar a emergência de adultos em póscolheita dos talhões severamente infestados
para manutenção do controle com isca tóxica.
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o intervalo entre as ruas tratadas, ou seja, realizado em ruas alternadas. Quando pelas armadilhas estivermos utilizando o melaço como
o atrativo alimentar ideal é importante que o
intervalo entre as aplicações seja de no máximo 10 dias. No caso do uso da proteína hidrolisada o intervalo máximo entre as reaplicações deve ser de 15 dias.
• Manejo ambiental: É o conjunto de medidas planejadas previamente à implantação da
cultura e durante a sua condução, visando reduzir a população e a ocorrência de pragas a
longo prazo e favorecer os inimigos naturais.
Visando favorecer os inimigos naturais, além
da seletividade ecológica da forma de aplicação da isca tóxica, o produtor deve realizar a
catação dos frutos infestados nas plantas e depositá-los em valetas recobertas por tela de
malha fina para a emergência do parasitóide
Doryctobracon areolatus e reter, por esta tela,
as eventuais moscas que poderiam retornar ao
pomar. Uma orientação de suma importância
ao citricultor é a de antecipar ao máximo a
colheita nas áreas severamente infestadas pela

praga e manter a aplicação de iscas tóxicas
por um período de até 30 dias após o término
da colheita, visando o controle dos adultos
recém-emergidos e evitar a migração para os
demais talhões com frutos em fase de maturação. Nos locais de imigração intensa poderá
realizar a bordadura química, que é a aplicação de inseticida em cobertura total das plantas ao longo do carreador divisório com o local de imigração, dispensando-se a adição do
atrativo alimentar, visando impedir a alimentação e reprodução da praga e seu deslocamento para o centro do talhão.
Gravena Ltda.

O produtor pode favorecer os inimigos
naturais, depositando frutos infestados em
valas recobertas por tela de malha fina

Estima-se que o prejuízo ocasionado pelas
Moscas-das-Frutas chega a ser de 50%

Gravena Ltda

• Controle químico: A isca tóxica é composta do inseticida registrado em mistura com o
atrativo alimentar de preferência da espécie
infestante. Quando na utilização do melaço
poderá haver impacto negativo sobre a população de inimigos naturais, entretanto, a seletividade ecológica no espaço é obtida através
da aplicação do jato dirigido em cerca de 1
metro quadrado da copa e na face do nascente. É recomendada a rotação de inseticidas
com diferentes mecanismos de ação para o
manejo de resistência, pois na população de
adultos imigrantes pode haver indivíduos resistentes, especialmente se no hospedeiro primário o controle químico não foi realizado em
conformidade com as técnicas de manejo de
resistência.
No início da primavera a aplicação pode
ser feita a cada 4 ou 6 ruas, utilizando-se lanças manuais para aplicação contínua ao longo de toda a linha de plantio. A partir do verão, com o aumento populacional verificado
nas armadilhas ou com a maturação dos frutos das variedades precoces, devemos reduzir

Décio Joaquim

Tabela 2
2. Número de Moscas-das-Frutas por armadilha capturadas diariamente (MAD) em pomares cítricos nas regiões central e sul do
estado de São Paulo.
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Consultor Gravena/GTACC
gravena@gravena.com.br

José Luiz Silva
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"Planejando a produtividade da próxima safra"
Uma boa coleta de solos e folhas, um laboratório confiável, uma boa interpretação dos resultados
e a indicação da melhor correção e da nutrição mais apropriada são o início de uma boa colheita

Q

uando se fala em produtividade, pensase logo em adubação. Porém, o citricultor padece por manter o mau costume
de tomar a decisão de adubar sem fazer as
necessárias análises de solo, folha e a calagem.
Sem tais ferramentas em mãos, a inevitável e desastrosa conseqüência é a baixa produtividade do pomar.
Na realidade, a adubação deve começar
com as análises de solo e folha, seguidas da
calagem e, só então, completar-se coma efetiva aplicação do adubo.
O problema é que, “bem ou mal”, o citricultor aduba.
Ficam, então, as perguntas:
– Será que está adubando bem?
– Será que sua planta está aproveitando todo
o potencial da adubação?
Tecnicamente, as respostas sinalizam para
negativas.
Importante lembrar que a adubação é um

investimento de peso expressivo no custo geral da produção (atualmente aproximadamente 15-20% dos custos de citros), portanto, não
se pode - nem se deve! - deixar de adotar toda
e qualquer medida para o melhor resultado
dessa fase do cultivo e obter o melhor resultado da safra.
Por isso, trataremos aqui dos procedimentos imprescindíveis para sua adubação fazer a
diferença no pomar.
Em primeiro lugar, uma boa análise de solo
é indispensável para dar início ao procedimento, pois esta deve representar de fato o solo
do pomar. Isso porque, uma amostragem errada, desencadeia um planejamento técnico
errado por falha de diagnóstico.
Assim a finalidade da análise é determinar
que elemento ou elementos estejam sendo fornecidos de maneira insuficiente para a planta
e estimar a dose desses elementos que devem
ser fornecidos.

Mesmo parecendo algo simples, indicaremos alguns cuidados para a qualidade dessa
análise que sempre deve começar com uma
boa amostragem.
Análise de Solo
1. Dividir em glebas mais uniformes do pomar; quanto à posição no relevo, cor e textura. Procurar agrupar talhões com características idênticas, como combinação copa/porta
enxerto, idade, produtividade.
2. Não retirar amostras de locais que não representam à homogeneidade da gleba como
terraços, montes de esterco, dentre outros;
3. Retirar amostras do meio da faixa adubada,
projeção da copa e nas entrelinhas, no mínimo após 35 dias da última adubação;
4. Retirar de cada conjunto homogêneo de
talhões no mínimo 20 sub-amostras para cada
análise;

5. Colher amostras entre 0-20 cm (superficiais) e 20-40 centímetros de profundidade (subsuperficies);
6. Misturar as sub-amostras e retirar uma porção de, aproximadamente, 400 gramas (amostra propriamente dita);
7. Anotar o número das amostras e preencher
o formulário.
Não se deve esquecer e aproveitar para
fazer conjuntamente a análise de folhas. Ela
nos dará a diagnose de deficiências ou excesso de elementos no pomar.
Análise de folha
Para uma amostragem eficiente, atentar
para:
1. As amostras foliares devem ser colhidas cerca de 30 dias após a adubação, não podendo
ter recebido pulverizações foliares nesse período;
2. Retirar folhas do ciclo da primavera, com
aproximadamente 6 meses de idade;
3. Colher o terceiro ou quarto par de folhas
do ramo a partir do fruto;
4. Localizado na altura mediana da copa;
5. Retirar 4 folhas por planta, uma de cada
exposição (norte, sul, leste, oeste);
6. Pelo menos 20 plantas devem ser amostradas por talhão, num total de 80 folhas por
amostras;
7. Não coletar folhas danificadas;
8. Amostras acondicionadas em sacos de papéis, devem ser devidamente identificadas e
remetidas ao laboratório no máximo na semana que foram coletadas sendo mantidas na
geladeira na parte destinada aos vegetais.
Tanto para análise de solo como para análise foliar, o material colhido deve ser encami-
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nhado para um laboratório de confiança do
citricultor, o mais rapidamente possível.
Após o retorno das análises, o citricultor
deverá consultar um engenheiro agrônomo
para uma criteriosa interpretação dos dados,
apresentação do diagnóstico e melhor planejamento dos procedimentos a serem adotados de calagem, adubações de solo e foliares.
Os citros preferem solos bem drenados,
com um pH em água de 5,0 – 7, 0, uma baixa
salinidade e o V% entre 60 e 70 %. Assim temos também de determinar a necessidade de
calcário, para a correção da acidez em superfície e quando necessário a dose de gesso para
neutralizar a acidez de sub-superfície e fornecer cálcio em camadas mais profundas.
Os solos com pH nos extremos devem ser
corrigidos até onde for possível, pois com baixos níveis as plantas podem sofrer toxicidade
iônica de alumínio e de outros metais pesados, assim como restrições de disponibilidade
de nutrientes. Nos solos com o pH muito alto
ou muito baixo, ocorre o bloqueio ou imobilização dos nutrientes (principalmente dos micronutrientes).
Na calagem – que depende de diagnóstico de necessidade –, o sucesso prático se dá
conforme a dosagem adequada do produto,
das características do corretivo utilizado e de
uma aplicação correta.
A melhor dosagem é estabelecida com
base na análise de solo, que traz os dados fundamentais para cálculo a partir de critério técnico de recomendação e dosagem.
O calcário necessita de tempo para se dissolver no solo e produzir efeito, assim ela deve
ser feita com uma antecedência tanto maior
quanto menor for seu PRNT, assim calcários
comuns com 65 % de PRNT precisariam de
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O calcário
deve ser
descarregado
em local limpo
e próximo das
áreas em que
será utilizado

mais de 60 dias para dissolver e calcários de
PRNT maiores dissolveriam em menos tempo.
Deve ser aplicado a lanço, em área total, nos
meses de abril a junho, incorporando-se com
grade leve quando possível. Na regulagem priorizar a faixa adubada que deve receber pelo
menos 60 % do corretivo. Se o pomar for subsolado pode-se fazer a calagem antes dessa
operação para assegurar maior penetração do
corretivo. O gesso é destinado a aumentar a
saturação de cálcio nas camadas mais profundas do solo ou neutralizar altos teores de alumínio, também deve seguir as recomendações
do calcário quando for necessário e distribuído da mesma maneira.
A aplicação do calcário começa com um
bom preparo da área para o descarregamento
e armazenagem, pois na grande maioria das
vezes vem a granel para as fazendas e fica
depositado no “tempo” em locais próximos
onde devem ser aplicados. Os locais escolhidos devem proporcionar facilidade de movimentação dos equipamentos, sem a existência de cascalho, mato ou material estranho;
que podem atrapalhar no funcionamento da
adubadeira; limpo e nivelado. Os equipamentos aplicadores são os mesmos que aplicam
adubo, mas em alguns casos podem ser instaladas outras ‘bocas’ de saídas que propiciem
condições, para que o calcário vá diretamente
para o solo.
Hoje, dispõe-se de diversos tipos de corretivos de acidez com características e efeitos
diferentes – daí a necessidade de um consultor para proceder à escolha do produto mais
conveniente para a situação do pomar.
Uma aplicação mal feita e em época errada
poderá comprometer total ou parcialmente os
resultados esperados. Por uma aplicação bem
feita de corretivo entenda-se aquela feita na
época apropriada, com boa distribuição no
pomar e incorporação ao solo bem executadas.
Assim a adubação das culturas cítricas,
bem como a de qualquer outra cultura deve
começar com as análises químicas do solo e
de folhas, continuar com a correção da acidez, tanto nas camadas superficiais como subsuperficiais e finalizar com efetiva aplicação
dos fertilizantes.
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Plantando conhecimento e tecnologia
Comemorando 25 anos de sua criação, a EECB orgulha-se pelo importante papel de difusão de tecnologia e pelo
cumprimento dos objetivos de sua constituição. Conheça um pouco mais sobre este importante centro de pesquisa agrícola.

Serviços de qualidade
O laboratório de análise de solos, material
vegetal e qualidade de frutas, que atende à
preços de mercado, constitui-se num marco e
presta um serviço de valor inestimável aos agricultores beneficiados. Instalado em 1990, o
laboratório tem, hoje, condições de processar
12 mil amostras de solo e 5 mil amostras de
folhas, por ano. Destaca-se o nível de qualidade das análises, que é considerado de excelente padrão, principalmente pelo uso de reagentes e componentes químicos da melhor
procedência, com a leitura dos resultados feita por espectrofotômetro de absorção atômica.
A destacar também, o fato do laboratório
assumir com o produtor o compromisso de
fornecer os resultados a partir de 7 dias da
entrada da amostra. Além disso, através do
sistema mantido pela Coopercitrus – Cooperativa dos Cafeicultores e Citricultores de São
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erar uma pesquisa citrícola aplicada ao
norte/noroeste do estado de São Paulo, poder fornecer subsídios técnico-científicos aos produtores de citros locais e fornecer assistência técnica e alternativas regionais adaptadas às condições de clima e solo
dominantes na região. Assim, com esses objetivos, foi criada em 1982, a EECB – Estação
Experimental de Citricultura de Bebedouro.
Instalada em 112 hectares, no km 384 da
rodovia Brigadeiro Faria Lima, no município
paulista de Bebedouro, a EECB comemora 25
anos de existência exercendo uma função
muito mais ampla do que a de ser exclusivamente um centro experimental de citricultura,
mas assume um perfil de prestadora de serviços do agronegócio, diversificando suas atividades e assumindo um importante papel social, além de toda a responsabilidade técnica
que motivou sua criação.
A EECB, apesar de caracterizar-se primordialmente pela produção científica, fornece
uma série de serviços que valorizam e fundamentam sua existência, ampliando sua importância regional e destacando-se como ponto
de convergência de produtores rurais.
Constituído por 4 engenheiros agrônomos,
2 técnicos agrícolas, 2 técnicos de laboratório
e por mais 22 funcionários distribuídos em atividades diversas, o corpo profissional da EECB
é responsável por atender às milhares de pessoas que participam das dezenas de eventos
promovidos anualmente pela casa, numa demonstração da atuação da Estação.

A EECB completa 25 anos sempre buscando alternativas para a região norte / nordeste de SP

Paulo, o produtor pode entregar a amostra em
qualquer uma das lojas da cooperativa que ela
será encaminhada ao laboratório na EECB.
Os eventos técnicos atraem muitos produtores à Estação. Congressos, simpósios, cursos,
palestras específicas de citricultura e outros
assuntos de interesse caracterizam a EECB
como importante fórum de debates agronômicos.
A EECB possui um auditório para 240 lugares, mas também conta com um ambiente
alternativo que possibilita realizar eventos para
400 pessoas. Além disso, conta com mais um
pequeno auditório que faz parte do centro de
treinamento e que abriga mais 40 pessoas. São
comuns os cursos específicos de treinamento
sobre máquinas e implementos e também, os
diversos cursos genéricos para pequenos agricultores, inclusive voltados à agricultura familiar.
Faz parte das construções, um prédio de
administração, com escritórios, salas e o anfiteatro, outro edifício que aloja o laboratório
de solos, biblioteca e despensa, além do pavilhão de negócios, quatro residências, um
refeitório,um barracão de máquinas, o Centro
de Treinamento, perfazendo quase 4 mil m²
de área construída.
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Apesar do cumprimento dos objetivos iniciais, a direção da EECB houve por bem estender a atividade da Estação e passou a implementar a produção de essências florestais para
lotar áreas degradadas das propriedades rurais, bem como para a reposição de matas ciliares. Montou-se, então, um viveiro de espécies nativas para atender a essa finalidade.
Posteriormente à instalação de um primeiro viveiro, as ampliações que se fizeram necessárias possibilitam, hoje, também a produção de mudas florestais de variedades exóticas para a formação de florestas comerciais.
Dentro desse mesmo raciocínio, pensouse em incentivar a formação de pequenos pomares de frutíferas diversas, inclusive espécies
introduzidas de outras regiões produtoras,
como o exemplo do coco, que tem a sua difusão na região, notadamente devido ao trabalho de divulgação e informação prestados pela
EECB. Além disso, a seleção de materiais mais
promissores dentro de algumas frutíferas,
como o caso da ‘Carambola nota 10’, resultaram desse trabalho de diversificação desenvolvido pela Estação
Manga, abacate, carambola, goiaba, lichia,
além de cerca de uma centena de outras espécies de frutíferas fazem parte do acervo da
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EECB, estão disponibilizados os trabalhos desenvolvidos pela Estação, dados de relatórios,
descrição da atividade dos viveiros e do laboratório de solos, dados meteorológicos atualizados a cada hora.
O relacionamento com as instituições e os
convênios, são marcos importantes para o desenvolvimento tecnológico. Hoje, a EECB recebe alunos, estagiários e bolsistas de várias
entidades de ensino e pesquisa, federais e estaduais, além da iniciativa privada, numa conjunção de interesses que consolidam o resultado positivo de um modelo que se mostra
viável.
Outro ponto a ressaltar, é o modelo misto
de obtenção de recursos. Subvencionada pela
Coopercitrus/Credicitrus, a EECB recebe recursos federais, estaduais e municipais, em função dos convênios de alocação de pessoal,
além de contar com recursos de agentes financiadores de pesquisa, da iniciativa privada, de citricultores, de parcerias e da receita
própria com a prestação de serviços, como o
laboratório de solos e a venda de material reprodutivo de citros e de outras plantas.
A prioridade é a pesquisa
Na parte de pesquisa, a EECB mantém a

Um pouco mais do que 25 anos

E

m 11 de julho de 1978 foi constituída a Fu
pab – Fundação de Pesquisas Agroindustriais de Bebedouro. Teve por objetivos: promover estudos e pesquisas nos domínios da atividade
pública ou privada; constituir-se em centro de documentação para sistematizar e divulgar conhecimentos técnicos; incumbir-se do planejamento e
da organização das atividades industriais ou de
pesquisas, responsabilizando-se por sua execução
e de prestar-lhe a assistência técnica necessária;
estimular e promover a formação, especialização
e aperfeiçoamento de pessoal técnico; promover
iniciativas necessárias e oportunas para realização
de seus objetivos; e divulgar as pesquisas feitas a
todos os interessados.
No mesmo ano foi elaborado o primeiro projeto de estudos da citricultura de Bebedouro, constando de seis subprojetos concluídos em dois anos
por professores da Unesp – Universidade Estadual
Paulista, de Jaboticabal, SP. Em 13 de agosto de
1979 foi assinado um convênio entre a Fupab e a
Associtrus – Associação Paulista de Citricultores,
visando o repasse de recursos financeiros e um
veículo de transporte para funcionários e pesquisadores, para que a Fupab pudesse concretizar os
objetivos propostos quando da sua constituição.
Em 3 de outubro de 1980 foi apresentado o primeiro “Planejamento para instalação da Estação
Experimental de Citricultura de Bebedouro”.
O primeiro trabalho publicado apoiado pela
Fupab foi um levantamento da citricultura de Bebedouro, realizado em 1980 por alunos da Unesp,
sob orientação de seus professores e de técnicos
da Cati – Coordenadoria de Assistência Técnica

tradição iniciada por seu primeiro diretor científico, professor Luiz Carlos Donadio, baseando-se, principalmente, na linha de melhoramento e seleção de material vegetal. A EECB
está focada em fazer a seleção de variedades
de laranjas precoces,de meia-estação e tardias, na tentativa de conseguir variedades que
superem os padrões Hamlim, Pêra e Valência,
consecutivamente, em termos de produção,
cor, sabor e melhor rendimento em sólidos solúveis.
Dentro desse trabalho com variedades de
laranjas, sempre está se buscando avaliar as
plantas em relação à tolerância dos materiais
ao Amarelinho e à CVC. Nessas condições, avaliamos 256 materiais distintos de laranjas que
vieram do BAG do Centro Apta de Citricultura, em Cordeirópolis. O projeto de seleção de
variedades começou em 1998. A partir daí, a
EECB começou a avaliar esses materiais de
Cordeirópolis, mais 60 clones que foram selecionados em pomares assintomáticos de CVC
e mais 100 variedades introduzidas. Mais de
400 materiais no total, estudados desde 1998,
com a obtenção de resultados positivos, através de 2 materiais que têm possibilidades de
serem tolerantes à doença.
O primeiro deles é uma laranja do grupo
das Baianinhas, e que já está há mais tempo
Décio Joaquim

EECB e poderão ser disponibilizadas aos interessados.
Atualmente, a EECB, em conjunto com a
Coopercitrus, participa de um projeto de fomento de plantios de seringueira. A Estação
produz a muda originária de material genético de origem comprovada, a assistência técnica é prestada pelos técnicos da Secretaria
da Agricultura e a Credicitrus responsabilizase por disponibilizar o acesso dos interessados a uma linha de crédito para financiamento da atividade.
Da parte de estufas para a propagação de citros (2.000 m²), 90% é destinada à multiplicação de material para pesquisa, na Estação
ou para ser instalada fora dela. A borbulheira
que já foi muito grande, com cerca de 20 materiais básicos diferentes, hoje conta com apenas
6: Pêra, Valência, Natal, Hamlim, Folha Murcha
e Tahiti. Interessados em adquirir borbulhas ou
em pequenas quantidades de mudas podem
procurar a administração da EECB.
Em comemoração aos seus 25 anos, a estação promove um ciclo de palestras, cujo programa
pode
ser
visto
no
site
www.estacaoexperimental.com.br. São comuns
também os cursos para pequenos agricultores,
inclusive voltados à agricultura familiar.
Em relação ao site, além do histórico da

Integral, da Secretaria da Agricultura e Abastecimento de São Paulo, através da Casa da Agricultura de Bebedouro.
Posteriormente, houve o ato de desapropriação pela Prefeitura Municipal de Bebedouro de
uma área de 72 ha pertencentes à Fepasa - Ferrovias Paulistas S/A, que foi cedida em comodato à
Fupab, através da lei municipal nº 1433, de 19 de
novembro de 1980, para desenvolvimento de projetos de pesquisas em citricultura. A Unesp cedeu
um técnico agrícola, além de maquinários para a
implantação e manutenção dos experimentos.
No dia 13 de outubro de 1982, através de uma
alteração de seus estatutos, a Fupab cria uma nova
entidade jurídica denominada EECB - Estação Experimental de Citricultura de Bebedouro
Bebedouro, com
sede localizada na Rodovia Brigadeiro Faria Lima
km 384, com a finalidade de promover: desenvolvimento de projetos de pesquisa em citricultura,
subsidiados pelos recursos advindos das entidades envolvidas, sempre de interesse regional; desenvolvimento de projetos de culturas alternativas
à citricultura regional, nas áreas de agricultura e
fruticultura; prestação de serviços de assistência
técnica à citricultura regional, com base nas pesquisas nela desenvolvidas ou transferidas de outras áreas; distribuição de material genético de
qualidade comprovada pelos padrões em vigor;
eventos, tais como, reuniões técnicas, simpósios,
dias de campo, visando a melhoria tecnológica da
citricultura, agricultura e fruticultura regionais.
As seguintes entidades firmaram ou mantiveram convênios com a EECB, através da Fupab, na
época de sua fundação: Associtrus, Cati, Cooper-

citrus Industrial Frutesp S/A, Coopercitrus – Cooperativa dos Cafeicultores e Citricultores de São
Paulo, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal, da Unesp, Fundecitrus – Fundo Paulista de Defesa da Citricultura, e Prefeitura
Municipal de Bebedouro. O apoio destas entidades e do CNPq – Conselho Nacional de Pesquisa e
Tecnologia, da Embrapa – Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária, e da Fapesp – Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo,
além de diversas empresas privadas e citricultores,
possibilitou a implantação de diversos projetos de
pesquisa em citricultura, bem como em outras culturas alternativas para a região.
Como decorrência desse trabalho deu-se a
inauguração oficial da EECB – Estação Experimental de Citricultura de Bebedouro, em 18 de outubro de 1982
1982, com a presença do Secretario da
Agricultura e Abastecimento de São Paulo, em
solenidade realizada ao ar livre, pela inexistência
de um local mais adequado, pois na época, haviam apenas os primeiros experimentos recém plantados.
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em produção, portanto com maior número de
observações no campo. Talvez, já para o próximo ano, a Estação poderá divulgá-lo. E o
outro, que ainda está recebendo avaliação em
termos de qualidade da fruta produzida, é uma
variedade que veio através de semente, é um
material juvenil, que apesar de ter sido introduzido em 2000, ainda está na colheita de sua
segunda safra. Mesmo com a presença da
bactéria da CVC, não apresentam sintomas em
folhas, nem a ocorrência de frutos miúdos.
Devido a esses resultados com Amarelinho,
está sendo proposto outro enfoque, que é o
de estabelecer graus de tolerância para as variedades em relação à doença. Ou seja, integrar o que sejam as avaliações das plantas e
seus sintomas visuais para Amarelinho, com o
nível de dano que a CVC causa para essas variedades e o total de frutos miúdos que essa
doença causa nelas. Na prática é o que a EECB
está começando a fazer, que é buscar uma
variedade que mesmo tendo Amarelinho, tenha o mínimo de sintomas, o mínimo de frutos miúdos, conseguindo ter uma produtividade aceitável.
Além disso, ainda temos a parte de seleção de porta-enxertos, em que temos trabalhado com a intenção de encontrar porta enxertos alternativos ao limão Cravo, para lima
ácida Tahiti.
Em um trabalho já publicado, utilizou-se
porta-enxertos clássicos, mas que ainda não
haviam sido testados para tahiti. Foi feito em

cooperação com o José Orlando Figueiredo,
do Centro Apta-Citros. Selecionou-se, o citrumelo Swingle, o trifoliata, o Volkameriano,
apesar de apresentar um pouco de Gomose;
também, o citrange Morton e o tangelo Orlando, todos como bons porta-enxertos para
Tahiti, para plantios em sequeiro, pensando
em volume total da produção ao longo do ano.
Não foi feita a avaliação da distribuição, divindindo-a por época de produção.
Esses materiais têm o inconveniente de
promoverem copas muito grandes, o que faz
com que, agora, em outra linha de pesquisa,
se tenta reduzir as copas através de interenxertos com Flying Dragon. E além disso estamos trabalhando com materiais ananicantes
que já foram trabalhados em laranja por Jorgino Pompeu Junior, do IAC. O trabalho na
EECB consiste em avaliar os resultados, comparando-os com o padrão de Flying Dragon.
Em um importante ensaio realizado na
EECB, obrigatoriamente com uso de irrigação,
comprovou-se que plantios ultra-adensados,
de Tahiti de porte baixo, enxertado sobre Flying
Dragon, tiveram excelentes produtividades,
apesar de concentradas no primeiro semestre.
Em um espaçamento de 4m x 1m, com 2.500
plantas/ha, alcançou 100t/ha. É óbvio que foram parcelas experimentais e que, devemos
considerar os demais problemas de manejo
que um espaçamento assim pode ter em condições comerciais. O conveniente seria trabalhar com 1.500 plantas/ha (5,5m- 6m x 1m-

1,5m). O produtor tem usado o espaçamento
de 6m x 2,5m, que resulta em cerca de 600
plantas/ha, que já é o triplo do que costumeiramente se encontra nos plantios comerciais.
Desde quando a MSC – Morte Súbita dos Citros, ficou mais crítica, a EECB tem trabalhado
bastante com o objetivo de selecionar um
material tolerante ao problema. Recentemente, a Estação plantou, no inicio de 2007, um
experimento com 120 materiais distintos, em
parceria com a Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical. São os híbridos obtidos no programa de melhoramento de Cruz das
Almas,BA, que estão em avaliação.
A parte disso, a EECB faz um trabalho de
levantamento da poliembrionia de uma série
de híbridos e tangerinas que já existiam na Estação, além de material da Embrapa.Foi feito
o mesmo também em alguns híbridos de toranja (Citrus grandis) com laranja Tobias, que
é um cruzamento feitos pelo professor Donadio. Foi feita uma seleção do material que entrou em produção até os cinco anos e a determinação da sua poliembrionia. O material foi
enxertado e está em avaliação em relação à
MSC, em conjunto com os híbridos somáticos
desenvolvidos pelo professor Mourão na Esalq
– Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiróz.
Esse projeto da MSC sintetiza o que é o
trabalho da EECB. Une várias instituições visando o bem comum. A EECB está sempre tra-

Registros que valem nota

A

partir de 1990, com a construção de amplo e moderno anfiteatro, a EECB – Estação
Experimental de Citricultura de Bebedouro,
tem realizado o Seminário Internacional de Citros
– que já está na 8ª edição – sempre abordando
temas de interesse de técnicos e produtores do
setor, com a presença de palestrantes de diversos
países, de renome internacional.
Na década de noventa do último século, a
EECB, através do Departamento de Horticultura da
Faculdade de Ciência Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal, da Unesp – Universidade Estadual Paulista, teve dois projetos aprovados pela Fapesp –
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo, cujos recursos de um deles viabilizaram a
implantação do laboratório de análises de solo,
tecidos vegetais e de qualidade dos frutos. Posteriormente, a aquisição de um espectrofotômetro
de absorção atômica, graças à projetos de parcerias com o Mapa – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CNPq – Conselho Nacional de Pesquisa e Tecnologia, e Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, aprimorou
o desempenho do laboratório. A modernização e
a automatização do posto meteorológico, que ganhou agilidade, qualidade nas análises e fornecimento diário de informações sobre o clima através
.estacaoexperimental.com.br também fodo site www
www.estacaoexperimental.com.br
ram conseguidos graças à esses projetos.
Em 1996 foi construída a borbulheira protegida de citros, com capacidade para produzir 1,5
milhão de borbulhas/ano. Em 2004, com a mu-
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dança de local dos viveiros, esses foram ampliados e completamente remodelados, tornando-os
mais funcionais e permitindo maior conforto para
o público comprador e visitantes.
Registre-se a construção, em 2000, do Centro
de Treinamento “Walter Ribeiro Porto”, através de
associação com a Coopercitrus – Cooperativa dos
Cafeicultores e Citricultores de São Paulo, Credicitrus – Cooperativa de Crédito Rural da Coopercitrus e empresas de máquinas e implementos agrícolas, constituído por oficina-escola, galpões para
aulas práticas de mecânica agrícola, sala de aula
com capacidade para 40 alunos, refeitório, sala
de jogos, além de um confortável alojamento a
fim de permitir que instrutores e alunos possam
permanecer diuturnamente nas dependências da
EECB durante os cursos de utilização e manejo de
tratores e implementos agrícolas.
Também a partir de 2000, a Coopercitrus,
maior parceira da EECB, realiza anualmente nas
dependências da Estação Experimental, a Feacoop - Feira de Agronegócios, possibilitando o acesso de seus cooperados ao que existe de mais moderno em termos de máquinas e insumos no setor
agropecuário e trazendo para a Estação cerca de
15 a 20 mil pessoas a cada edição. Para atender às
necessidades da Feira, foi construído, em 2002,
um amplo pavilhão para a realização dos negócios.
Em 2003 a Embrapa Mandioca e Fruticultura
Tropical ampliou as suas ações na citricultura paulista, instalando um campo avançado na EECB, que
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contou a partir de então, com a participação de
um pesquisador daquela entidade federal. Entre
aquele ano e 2006, a EECB desenvolveu um projeto de pesquisa financiado pelo Banco Mundial e
pela Embrapa, dentro do Prodetab – Projeto de
Apoio ao Desenvolvimento de Tecnologia Agropecuária para o Brasil, que permitiu a realização de
diversos estudos sobre a lima ácida ‘Tahiti’ .
No mês de janeiro de 2005 teve início um projeto de formação de um milhão de mudas de seringueira com o objetivo de contribuir para a diversificação de culturas nas propriedades rurais da
região. Este projeto é resultado de uma parceria
entre a Fupab-EECB, a Coopercitrus e o Credicitrus, e está programado para ser executado em
três etapas.
A evolução e as conquistas da EECB, mostram
que a pesquisa e a inovação tecnológicas, importantes meios para o desenvolvimento sustentável,
são fortemente incrementadas numa região quando há a integração de esforços entre a iniciativa
privada e as diversas esferas públicas.

EECB

PESQUISA CITRÍCOLA

EECB

balhando em associação com outros organismos de pesquisa.
Em um outro ensaio, a EECB selecionou
porta-enxertos para a laranja Folha Murcha,
onde surpreendentemente o limão Volkameriano foi muito mais produtivo do que o limão Cravo. Isso mostra que não é verdade que
o Cravo é insubstituível. A Cleópatra, a Sunki,
o Swingle e o Rugoso estão no mesmo nível
em termos produtivos, como “cavalos” para
Folha Murcha. Em relação à qualidade, encontra-se um nível semelhante quando se usa Volkameriano ou Rugoso. É similar ao do Cravo.
E nas demais, Cleópatra, Sunki, Swingle, não
existe tanta diferença. Em termos de produção, o Volkameriano fica 25% a 30% acima

do Cravo. No entanto, Rugoso e Volkameriano são muito sensíveis ao Declínio, começando inclusive a manifestar sintomas mais cedo
do que o limão Cravo.
Recentemente, junto com o professor Antonio de Goes, da Unesp, foi feito um screening de tangerinas frente à Alternaria alternata. Pode-se confirmar a resistência Fremont,
que é uma tangerina híbrida, frente à doença.
Temos ainda outros três ou quatro materiais,
com potencial de mercado que mostram-se
mais tolerantes à Alternaria.
Dentro do trabalho de seleção de copas,

nós selecionamos um clone de lima Tahiti, que
veio de Cruz das Almas sob o código CNPMF01
e que o rebatizamos de CNPMF01EECB, por
causa de seu excelente desempenho, podendo-se citá-lo como um dos bons resultados
obtidos pela EECB nesses 25 anos.
Obtivemos excelente resultado em outra
linha de pesquisa, que é planejamento, práticas culturais e instalação da cultura, onde a
produção de um ensaio entre a combinação
Pêra x Cleópatra, sem irrigação, foi avaliada
por 15 safras, em diferentes espaçamentos e
foi provado que o espaçamento mais adensa-

Otávio Ricardo Sempionato
Diretor Técnico EECB
otavio@estacaoexperimental.com.br
GTACC

A seleção de cítricos tolerantes à doenças é uma meta da EECB

GTACC

do (7m x 2m) realmente é bem superior em
termos de produtividade, mesmo numa combinação que não é das melhores para a região. A melhor produtividade do espaçamento mais adensado foi confirmado em três qüinqüênios de colheitas, com uma produção média 20% superior ao padrão de 7m x 6m. Também pode ser considerado como um dos trabalhos mais importantes da Estação.

Eduardo Sanches Stuchi
Diretor Científico EECB
stuchi@estacaoexperimental.com.br
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MANEJO DE PRAGAS

Os amigos naturais dos pomares

I

nimigo natural de pragas é todo organismo que para sobreviver e se reproduzir necessita coletar nutrientes atacando outro organismo que pode ser inseto ou ácaro fitófago. Os Inimigos naturais das pragas dos citros
se dividem em 3 grandes grupos: os predadores, os parasitóides e os fungos benéficos, os
quais atacam os insetos e ácaros nocivos reduzindo suas populações. Quando estão em
abundância ou são eficazes no consumo das
pragas eles podem ajudar o citricultor a evitar
danos pelas pragas. Mas se são destruídos por
inseticidas de larga faixa de ação ou se são
ineficazes, podem não dar conta do controle
natural das pragas.
22
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1. Classificação dos inimigos naturais
1.1. Predadores
Os predadores englobam os insetos e os
araquinídeos. Entre eles, existem os que mastigam as suas presas, os que sugam e os que
carregam:
astigadores,
• mastigadores,
são as joaninhas, tesourinhas, carabídeos, etc. Nos citros
predam, cochonilhas, Moscas Brancas, Pulgões, Psilídeo
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Gravena Ltda

Diaforina, larvas de Furão em trânsito após
nascimento sobre a fruta, no chão para encasular e de Mosca-das-Frutas no chão, etc.
• sugadores, são
os crisopídeos (Bicho
Lixeiro), os percevejos
predadores, os tripes
predadores, ácaros
predadores, as aranhas, etc. Nos citros
predam Moscas Brancas, cochonilhas, Pulgões,
lagartinhas recém nascidas, ácaros fitófagos,
tripes fitófagos, etc.
• carregadores,
correspondem aos que
caçam suas presas e as
levam para os ninhos
onde estão os filhotes,
reis e rainhas. Pertencem às formigas da família Formicidae (não incluem as cortadeiras),
vespas (família Vespidae) e algumas aranhas.
Nos citros predam lagartinhas recém nascidas,
cigarrinhas, Psilídeo Diaforina e Larva Minadora.
Os principais inimigos naturais dos ácaros
pragas são os ácaros predadores, que no geral são maiores e caminham mais rapidamente. Na cultura dos citros, os mais comuns no
Brasil são: um de coloração esbranquiçada,
transparente, em forma de “pêra”, do gênero
Euseius (A) e outro de coloração vermelhaamarronzada com formato de uma bolinha
“maçã” e brilhante (B).
Os principais predadores das cochonilhas
de carapaça são as joaninhas. As mais importantes são a Microjoaninha (cerca de 1 mm de
corpo), “Coccidófilus”, que é preta, ligeiramente alongada, cuja larva é dsprovida de cera
branca mas repleta de pelos sobre o corpo pardacento (C). A “Pentília” (D) que é um pouco
maior (cerca de 2 mm de diâmetro), é arredondada, hemisférica e de cor preta brilhante. A larva é achatada, cinzenta e recoberta
de fios de cera brancos dispostos uniformemente pelo corpo (fotos pág. 24).
A joaninha predadora de Ortézia chamase “Ázia” (E). Ela é cinza, com duas manchas
pretas redondas nas costas. Mede cerca de 4
mm de diâmetro e sua larva também é recoberta de fios de cera branca, mas dispostos
irregularmente pelo corpo (fotos pág. 24).
Outro importante inimigo natural é o “Bicho
Lixeiro”, que na fase de larva ataca cochonilhas de carapaça e sem carapaça, Pulgão,
Mosca Branca, ácaros e outros. Carrega o resto dos insetos predados nas costas. O adulto
parece uma “libélula” verde, com asas transparentes, olhos grandes dourados a pretos e

Gravena Ltda

Cycloneda sanguinea

Gravena Ltda

Gravena Ltda

Uma visão geral sobre os principais inimigos naturais de pragas do citros, organismos benéficos
que habitam os pomares e devem ser preservados

Fotos: Gravena Ltda

MANEJO DE PRAGAS

Ácaro predador em forma de “pêra” do gênero Euseius

A

OVO

FÊMEA

longas antenas. O ovo é colocado sobre as
folhas em um fio produzido pela fêmea. Esse
comportamento é pelo fato dele ser agressivo
contra si mesmo e o ovo, estando no alto, escapa de ser consumido pelo próprio predador. Outro fato importante é que ao contrário
das joaninhas que tanto os adultos, quanto
as larvas alimentam-se das pragas, o adulto
do “Bicho-Lixeiro” alimenta-se somente do
pólen e néctar, daí o significado positivo da
existência de vegetações na entre rua dos pomares que apresentem flores, a fim de atrair
não só os adultos do “Bicho-Lixeiro” para efetuarem suas posturas nas plantas cítricas,
como também atrai os ácaros predadores que
além de consumir os ácaros pragas, também
alimentam-se do pólen vegetal.
1.2. PParasitóides
arasitóides

Fotos: Gravena Ltda

LARV
A
LARVA

MACHO e FÊMEA
Ácaro predador Iphiseiodes zuluagai (ácaro “maçã”)

B

OVO

DEUTONINF
A
DEUTONINFA

LARV
A
LARVA

PROTONINF
A
PROTONINFA

São insetos parecidos com pequenas vespas (vespinhas), de coloração amarela a preta
em variados tamanhos, dependendo da espécie, que depositam seus ovos sobre ou
dentro de ovos, larvas, lagartas, pupas ou
adultos de outras pragas.
Atualmente destacam-se na cultura dos
citros os parasitóides Ageniaspis citricola Logvinovskaya (Insecta: Hymenoptera: Encyrtidae) e Tamarixia radiata (Waterston) (Hymenoptera: Eulophidae), parasitóides específicos da Lagarta Minadora dos citros e do
Psilídeo Diaforina. O primeiro é uma pequena vespinha de coloração preta que deposita seus ovos no interior dos ovos ou lagartas de primeiro ínstar da minadora, alimenta-se do interior da lagarta durante o seu
ciclo de vida e no instante que a praga inicia seu período de pupa, o Ageniaspis mata
a minadora e empupa na câmara pupal construída pela praga, de onde poderá nascer
de 1 a 10 novos adultos do parasitóide. O
segundo também é um diminuta vespinha
preta que coloca o seu ovo na “barriga” da
ninfa do psilídeo diaforina, sugando-a até a
morte, antes da praga se tornar adulta.

ADUL
TO
ADULTO
Assim como a Minadora e o Psilídeo, inú-
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C

Coccidophilus
citricola Brèthes

D

E

Azya luteipes
Mulsant
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Pentilia egena
Mulsant

ADUL
TO
ADULTO
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Epizootia
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meras outras pragas como: cochonilhas,
cigarrinhas, Mosca-das-Frutas, etc apresentam
vespinhas que as controlam naturalmente.
As vespinhas se classificam em internas e
externas conforme atacam por dentro ou por
fora do seus hospedeiros:
• internos
(endoparasitóides)
des), botam os
ovos introduzindo o ovipositor
na praga, em alguma das suas
fases: ovo, larva, pupa ou adulto (mais raro).
Ex.: Ageniaspis citricola que introduz o seu
ovo no ovo da Minadora Phyllocnistis citrella
que resulta nas 3 pupas da foto saídas de dentro da Larva da Minadora.
• externos
(ectoparasitóides)
des), ovipositam
os ovos ao lado
dos hospedeiros,
e quando a larva
nasce ela o ataca, sugando-o. A pupa se forma também do lado de fora.
Ex.: Galeopsomyia fausta cuja larva branca, identificada pelo círculo amarelo está ao
lado da pupa da Minadora (de cor marrom).

Fotos: Gravena Ltda
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1.3. Doenças benéficas (ou “fungos benéficos”)

Gravena Ltda

Fungo benéfico, símbolo em pomar de citrus,
Aschersonia aleyrodes, atacando cochonilha
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Cochonilha parlatoria preta Parlatoria ziziphi i n f e c t a d a pelo fungo Fusarium coccophilum em
detalhe, no início da infecção e em epizootia.

inimigas de pragas como insetos e ácaros, e
habitam os pomares dos citros. São de três
tipos primordiais:
• fungos são patógenos que ocorrem causando epizootias em várias pragas dos citros e
dependem muito da alta umidade, alta densidade da praga e de temperatura adequada.
Ex.: Aschersonia sp. atacando Mosca Branca dos citros Dialeurodes citri.
• vírus ocorrem geralmente em lagartas
de cereais e por isso são raros em citros. O
único exemplo é o vírus do Ácaro Purpúreo
que ocorre na Califórnia, EUA.
• bactérias dificilmente são vistas diretamente no campo. A única bactéria que existe
para ajudar o citricultor é o Bacillus thuringiensis que age eficientemente contra lagartas
de lepidópteros.

Gravena Ltda.

Não há só doenças ruins no pomar. Há
doenças que só ocorrem em pragas. O Ácaro
da ferrugem, quando se torna marrom escuro
é indício de que está atacado por um fungo
(Hirsutella). Isso pode ocorrer quando chove
ou orvalha bastante e tiver alta densidade de
ácaros nas folhas e frutos. As cochonilhas,
quando estão doentes, exibem uma espécie
de goma amarela nas laterais da carapaça inicialmente, ou cor marrom posteriormente. Isso
ocorre após as chuvas do final de verão. A
Mosca-das-Frutas e as larvas do “Pantomorus”
quando estão no chão, podem ser atacadas
por fungos do solo como “Metarrizium” ou
“Bovéria”. A cochonilha Pardinha também
pode ser atacada por um fungo chamado “Asquersonia” que é amarelo/dourado ou por um
preto que é conhecido como “Egerita”.
As doenças benéficas são exclusivamente

Sérgio Roberto Benvenga
Consultor Gravena/GTACC
srbenvenga@gravena.com.br

Santin Gravena
Consultor Gravena/GTACC
gravena@gravena.com.br

José Luiz Silva
Consultor Gravena/GTACC
jlsilva@gravena.com.br

Fonte: GRAVENA,S. Manual Prático de Manejo Ecológico de Pragas dos Citros
Citros. Jaboticabal, Gravena(ed.). 2005. 372p.
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Um otimista consciente
Planejamento, investimento em tecnologia, rigor nos tratamentos e confiança. Com disciplina e otimismo o citricultor
José Carlos Costa Vidotti faz da citricultura uma atividade apaixonante e bastante viável

U

Arquivo pessoal

m defensor da citricultura cuja principal
ferramenta é o otimismo. Mas consciente! Assim pode-se referir ao citricultor de
Monte Azul Paulista, SP, José Carlos Costa Vidotti, mais conhecido como “Zezé Vidotti”.
Os pioneiros da produção citrícola na família foram os irmãos Clodomiro e José Carlos, pai de Zezé. Então pecuaristas, eles começaram a investir em citricultura no início da
década de 70, quando a atividade começara a
despontar como promissora.
Com resultados bastante animadores, eles
foram ampliando a produção. Já em 1975, a
citricultura passou a ser a principal atividade
agrícola.
Em 1980, os irmãos Vidotti separaram a
sociedade. Zezé passou a ser o braço direito
de seu pai e começaram a expandir a área de
cultivo. “Eu sempre acompanhei meu pai e
continuamos na citricultura, aumentando a
área de citros. Adquirimos propriedades em
Barretos, Colômbia, Cosmorama, na região de
Minas Gerais entre outras, sempre comprando terra limpa e cultivando laranja”, relembra
Zezé.
Já na década de 1990, o citricultor afirma
que não foi fácil persistir na atividade. “Foram
praticamente 10 anos de crise. Mas não paramos de plantar. Agora, a situação está melhorando. Pelo menos, os preços já tiveram uma

Para Zezé
Vidotti, “o
profissionalismo
é que
determinará
quem
continuará na
citricultura”

alavancada”, comenta o citricultor.
Segundo Zezé, algo que incentivou o plantio
de novos pomares na época e vem auxiliando
até hoje é uma estufa de mudas próprias. A
produção não é comercializada, mas voltada
para reforma dos próprios pomares e expansão da área de cultivo.
Atualmente, o citricultor estima ter mais
de 500 mil laranjeiras e tem boas perspectivas
para a citricultura, sobretudo pela diminuição
de oferta da fruta no mercado devido ao entusiasmo dos produtores com a cana. “Pelo
menos nos próximos quatro ou cinco anos,
eu acredito que a situação será boa para a citricultura. É claro que os furacões dos Estados
Unidos ajudaram a elevar os preços. Mas também acho que a expansão da cana também
contribuiu para valorizar a citricultura, pois
muita laranja saiu do mercado dando lugar à
cana. Acredito, ainda, que a cana irá ganhar
mais algum espaço em cima da citricultura”,
analisa.
Um ponto de vista marcante de Zezé Vidotti é de que “hoje em dia não há mais amadores na citricultura”. Ele reconhece que a atividade tornou-se cara e complicada. “Quando meu pai começou a cultivar laranja era tudo
bem diferente. Os pomares eram muito bons,
quase não havia problemas quanto a pragas e
doenças. Hoje, a situação é bem diferente”,

aponta Zezé. Mas ao invés de desistir da atividade, ele tem se dedicado à melhoria de seus
pomares. “Ou a gente investe em tecnologia
e trabalha direito, com consultoria, ou não tem
como se manter na atividade. Uma consultoria boa faz a diferença na citricultura”, indica.
As orientações dos consultores do
G TACC são seguidas à risca pelo produtor.
“Eles têm me auxiliado muito com orientações, sobretudo em adubação, irrigação, espaçamento”, comenta.
Como a maioria de suas propriedades
está localizada em regiões com maiores deficits hídricos, Vidotti utiliza sistemas de irrigação em quase toda a área. “No início dos
projetos, em 1999, começamos a utilizar sistema de aspersão. Já nos últimos dois anos,
estamos trabalhando com microaspersão e
gotejo”, revela o citricultor.
Em relação ao controle de pragas e doenças, o tratamento é severo. “Adotamos
pulverizações quinzenais em 100% de nossas áreas. Isso assusta muitos citricultores.
Mas este controle é necessário, tem sido eficaz e o retorno é bem positivo”, assegura
Zezé. Segundo o citricultor, cada propriedade rural apresenta uma dificuldade diferente. Na região norte do Estado, o controle
maior é para Cigarrinhas; já na região de
Santa Rosa do Viterbo, o problema maior é
o Greening. Assim, cada área tem seu perfil
identificado e o tratamento segue sua necessidade.
Com toda esta disciplina e bastante dedicação para lidar com a atividade, Zezé Vidotti tem obtido uma produção admirável.
Ele se declara apaixonado pela atividade e a
defende com convicção. “Eu gosto de laranja. Às vezes é desgastante e complicado...
cada um tem sua opção. Nós estamos contentes com a laranja, então vamos persistir
na atividade”, afirma. “Somos otimistas, mas
conscientes. É claro que se percebemos que
a coisa não vai dar certo, tentamos outra
estratégia. Mas achamos que não adianta
ficar ‘pulando de galho em galho’. O nosso
forte é cultivo de laranja, então vamos investir em laranja. Mesmo nos anos de crise,
continuamos investindo e agora estamos
com resultados positivos!”, conclui.

Natália Salvador PPereira
ereira
Ponto5 Comunicação
natalia@ponto5.com.br

