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Editorial

GTACC

Há poucos dias tivemos a perda do presidente
da Coopercitrus, Leopoldo Pinto Uchôa, ao qual
devemos nossas homenagens pela vida dedicada
à citricultura através da cooperativa. Mas Leopoldo
não se limitou a ser o presidente da Coopercitrus;
também era um citricultor dedicado e envolvido
com a cultura dos citros, o que podemos verificar com mais detalhes no texto-homenagem do
GTACC. Para a família, enviamos através da revista
os nossos sentimentos.
Recentemente, o GTACC juntamente com seus
parceiros, organizou o seu V Workshop que obteve
grande êxito demonstrado na participação dos
citricultores, com a presença aproximada de 300
participantes, o que somente se consegue através
da união do GTACC com seus parceiros. Cumprimos
assim com uma meta do GTACC que é divulgar
informação para a cadeia citrícola, parabenizando
nossos parceiros pela confiança que depositam no
evento, revelando também a contribuição deles
para com a citricultura. Aproveitamos para fazer
nossos agradecimentos especiais à EECB - Estação
Experimental de Citricultura de Bebedouro, que tem
sempre apoiado o GTACC ao longo dos anos; temos
um orgulho muito grande em nos sentir parceiros
da EECB nos eventos que o GTACC realiza.
O Workshop tratou de temas importantes como
o Greening, que vem aumentando em todas as regiões, exigindo reação de todo o sistema envolvido
com citros; a doença, além das despesas que acarreta ao produtor, tem causado perdas de plantas
afetando assim o estande dos pomares, o que leva a
redução de produtividade, tornando o negócio mais
instável; foram debatidos no Workshop métodos de
controle além de noções gerais a respeito da doença
e do vetor. Mas o Greening tem uma particularidade, visto que é praticamente impossível combater a
doença sem a participação e o comprometimento
de todos na citricultura; assim, para que a atividade
possa continuar e para que possamos continuar a
sobreviver dela, devemos juntar forças para bem
informar ao produtor tudo o que cerca a doença.
O Workshop apresentou conceitos úteis para
a correta pulverização e novos equipamentos,
mostrando que a cultura de citros tem sido pesquisada nos seus mais diversos aspectos, o que nos
tranqüiliza ao saber que contamos com ferramentas
cada vez melhores para combater os problemas
fitossanitários.
Por todos estes fatores, o aumento dos custos
de produção é inevitável, afetando diretamente o
produtor; também por isto voltamos à velha tecla
da produtividade como único caminho para sobrevivência, acreditando, porém, na reação do citricultor
contra o novo desafio – Greening; o GTACC tem
certeza de que seremos capazes, com a mesma
perseverança e esforço de sempre, de vencer a nova
adversidade.
Por fim, que aproveitemos uma nova Semana
da Citricultura que se apresenta - também com sua
carga de informação, contribuindo majestosa na
divulgação de ferramentas técnicas para o combate
dos constantes entraves.

Leandro Aparecido Fukuda
Presidente do GTACC
leandro@farmatac.com.br
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Um líder exemplar
Por seus feitos notáveis para o Agronegócio, a perda de Leopoldo Pinto Uchôa
foi lamentada por todo o setor. Nossa homenagem enfoca não só o Leopoldo
“líder cooperativista”, mas também o Leopoldo “produtor rural”, apaixonado,
dedicado e profissional, como em todas as atividades com que esteve envolvido

A

primeira semana de abril teve clima
de luto para o setor agropecuário. O
dia 5 de abril de 2008 será lembrado
como um triste marco para o cooperativismo
e o agronegócio brasileiros: o falecimento de
Leopoldo Pinto Uchôa, decorrente de uma
parada cardíaca, no Hospital Oswaldo Cruz, em
São Paulo. Leopoldo havia se submetido a uma
cirurgia de revascularização do miocárdio, mas
quatro dias após, faleceu.
Presidente do Sistema Coopercitrus –
composto pelas cooperativas Coopercitrus,
Credicitrus e Cooperfertil – Leopoldo figurava
entre as personalidades mais reconhecidas do
setor, um verdadeiro líder que se dedicava sem
medir esforços aos interesses dos produtores
rurais, sobretudo os dos estados de São Paulo
e Minas Gerais, onde as cooperativas possuem
unidades.
Durante os sete anos em que esteve à frente do Sistema Coopercitrus, Leopoldo deixou
sua marca na expansão planejada das áreas
de atuação das cooperativas, estendendo os
benefícios do cooperativismo ao maior número
de produtores, auxiliando-os no desenvolvimento de suas atividades e, ao mesmo tempo,
fortalecendo as associações. Leopoldo também
chefiava a FUPAB - Fundação de Pesquisa
Agroindustriais de Bebedouro, instituição que
criou a Estação Experimental de Citricultura de
Bebedouro e fazia parte do COSAC - Conselho
Superior do Agronegócio, da FIESP – Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo.

resultados positivos em seus negócios.
Como todos os citricultores, passou pelas
diversas dificuldades dos últimos anos no setor,
mas sempre acreditou na laranja e nunca deixou
de investir. Recentemente, passou a renovar
seus pomares para alcançar as produtividades
que a cultura exige atualmente. Os pomares
mais antigos foram substituídos por pomares
com espaçamentos mais adequados e pela
implantação de novos pacotes tecnológicos,
sempre com acompanhamento técnico dos
agrônomos da Coopercitrus.
Para garantir equilíbrio financeiro e segurança nos momentos difíceis na citricultura,
Leopoldo Pinto Uchôa também cultivava seCOOPERCITRUS

Citricultura e
parceria

Exemplo de agricultor
Mais do que um líder do cooperativismo e
presidente da maior cooperativa de citros do
país, Leopoldo Pinto Uchôa era um citricultor
dedicado e participativo. Agricultor dos tempos
antigos, daqueles que sentem prazer em estar
na fazenda e vivenciar o dia-a-dia da atividade
rural, Leopoldo privava-se desse gosto para se
dedicar às cooperativas, pois acreditava que
somente unidos os pequenos produtores conseguiriam sobreviver em mercados cada vez mais
competitivos.
A ampla visão de negócios, tão necessária
na condução das cooperativas, também fazia de
Leopoldo um produtor rural exemplar. Sempre
ligado às tendências de mercado, investia na
diversificação de culturas e na implantação da
tecnologia em suas propriedades para conseguir
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ringueira, cana-de-açúcar e teka e desenvolvia
pecuária em suas propriedades.
Incentivador das pesquisas sobre a cadeia
dos citros e sempre interessado nas novidades
relacionadas ao manejo da laranja, Leopoldo
também fora um grande parceiro do GTACC.
Apaixonado pela citricultura, assim como todos
os membros do Grupo Técnico de Assistência
e Consultoria em Citrus, Leopoldo Pinto Uchôa
nos deixa o exemplo de liderança, otimismo e
dedicação para seguirmos sempre, em busca de
melhores resultados para a citricultura e para o
setor agropecuário em geral.
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AGENDA

Agenda
Evento: V Dia do Manejo de Pragas dos Citros
Depoimento: Adensamento de pomares
Palestrante: Leandro Aparecido Fukuda
Data: 01/04/2008
Local: Sede da Gravena Ltda – Jaboticabal/SP

GTACC

Abril

Evento: V Dia do Manejo de Pragas dos Citros
Representante: Aparecido Tadeu Pavani
Data: 01/04/2008
Local: Sede da Gravena Ltda – Jaboticabal/SP
Evento: Habilitação de CFO para Mosca Negra dos Citros
Local: CATI/CETATE, em Campinas/SP
Data: 03/04/2008
Participantes: Décio Joaquim, Leandro Aparecido Fukuda,
Ramiro de Souza Lima Neto, Roberto Salva e Sérgio Luiz Facio
Du Pont

Evento: Visita à citricultura do Paraná
Data: 27/04/2008
Local: Paranavaí/PR

Maio
Evento: Habilitação de CFO para Mosca Negra dos Citros
Local: CATI/CETATE, em Campinas/SP
Data: 14/05/2008
Participantes: Antonio Ricardo Matias de Toledo, Aparecido Tadeu Pavani, Josimar Vicente Ducatti e Paulo Antônio
Balduíno
Evento: Reunião com DuPont
Data: 04/04/2008
Local: Paulínia/SP
Stoller

Evento: XXIII SECITAP
Local: UNESP, Jaboticabal/SP
Data: 16/05/2008
Palestra: Citricultura frente ao avanço da cana-de-açúcar
Palestrante: Aparecido Tadeu Pavani
Evento: Reunião com Bayer
Data: 19/05/2008
Local: Bebedouro/SP

Evento: 1° Encontro de Consultores de Citros
Promoção: Stoller
Data: 14 e 15/04/2008
Local: The Royal Palm Plaza Hotel Resort, Campinas/SP
Representantes: Danilo José Fanelli Luchiari e Décio Joaquim
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Evento: V Workshop GTACC: Tecnologia de aplicação e
outros desafios da citricultura
Data: 20/05/2008
Local: Estação Experimental de Citricultura de Bebedouro/SP
Evento: Reunião com Chemtura
Data: 30/05/2008
Local: Bebedouro/SP

PÁGINA LARANJA

“A citricultura exige tecnologia”
Fernando Eduardo Amado Tersi

Natália Pereira

Profissional de renome na citricultura, Fernando Tersi desenvolveu um sistema modelo para manejo do
Greening no Brasil e está publicando um livro com relatos de suas experiências, a fim de conscientizar os
citricultores sobre esta que é considerada a pior doença do setor

1

O engenheiro agrônomo Fernando Eduardo Amado
Tersi começou a lidar com citros há 20 anos, ainda
durante a universidade, quando ingressou como estagiário na área agrícola da Citrosuco. Formou-se em
1991 e desde então vem construindo uma admirável
carreira profissional, trabalhando em diversas empresas citrícolas e sem deixar de estudar: fez mestrado e doutorado, publicou diversos artigos e vem
apresentando dezenas de palestras no Brasil e no exterior. Atualmente, é Gerente de Produção de Citros
da Cambuhy Agrícola, em Matão, SP, onde desenvolve um trabalho modelo no manejo das 2,5 milhões
de plantas. Como a região é considerada crítica em
relação ao Greening, Tersi desenvolveu um sistema
rigoroso contra a doença e, a fim de compartilhar
suas experiências sobre o assunto e conscientizar
os citricultores sobre o desafio que têm pela frente,
está publicando o livro: “Experiências no manejo de
Huanglongbing (Greening) no Brasil”.

O que mudou na citricultura nestes
últimos 10 anos?

A citricultura tem sido extremamente dinâmica e exigido cada vez mais tecnologia para
produzir. Mudaram os porta-enxerto e os espaçamentos, muitas fazendas passaram a trabalhar
com irrigação, fertirrigação, podas mecanizadas.
Há dez anos nada disso existia de forma tão intensa. Além disso, tivemos a incidência de doenças
novas. Nos anos 90 apareceu a CVC, doença considerada a maior reguladora da oferta de laranja,
que reduziu a produção na nossa região. Depois
veio a Morte Súbita e a Pinta Preta. Quando começamos a organizar o sistema, apareceu o Greening e tivemos que nos readaptar. Na realidade,
há 20 anos, era muito mais simples produzir laranja do que é hoje, que exige tecnificação. Esse
dinamismo, por um lado, dificulta o sistema de
produção, mas por outro, abre a oportunidade
para que os produtores, independente do porte,
apliquem a tecnologia, tenham mais lucratividade
e consigam ficar no setor. Diante disso, não há
mais amadorismo na citricultura e quem quiser
continuar na atividade, independente do porte,
tem de ser profissional, contar com assistência
técnica de bons agrônomos, utilizar as melhores
técnicas de produção.

2

Sem dúvida! Ao longo de minha carreira, o
Greening é a doença mais difícil que eu já enfrentei. É uma doença que não tem paralelo na história da citricultura paulista e brasileira. Ela tem
uma disseminação extremamente rápida por ter
um vetor extremamente eficiente e de alta população nos pomares, que é o Psilídeo. Então, muda
todo o paradigma da produção de citros aqui. Na
realidade, nós nem sabemos se iremos conseguir
manter os índices de infestações baixos com o sistema de tratamento que temos hoje. O que sabemos é que, nesses quatro anos, quem não aplicou
o sistema de manejo de Greening na região onde
a doença começou, está com seus pomares praticamente inviabilizados. Esta é, sem dúvida, a pior
doença dos citros.

já sabíamos que era a pior doença da citricultura –
que está na China há mais de 100 anos e na África
do Sul há 40 anos. Mas como não existia por aqui,
não nos preocupávamos de forma direta. Na China, os índices de produtividade citrícola são muito
baixos. A doença talvez não acabe com a citricultura, mas reduz drasticamente os patamares de
produtividade. O Greening Africano é uma versão
mais amena da doença, pois o vetor e a bactéria
morrem no verão. Aqui, no Brasil, temos o mesmo
perfil da doença Chinesa, onde os pomares duram
10 anos e a produtividade é de 10 toneladas por
hectare. Para os padrões de custos que temos no
Brasil, é impossível um citricultor ter rentabilidade
viável com estes números. É aí que está a batalha
do Fundecitrus e do Centro de Citricultura para
manter os níveis baixos. Mas eles não vão conseguir cumprir isso sozinhos, sem o apoio do estado
de São Paulo,d a Defesa Fitossanitária e da Secretaria da Agricultura.

3

4

Greening é apontado como uma
nova fase da citricultura. Você concorda?

Por que o Greening é diferente de outras
doenças também bastante prejudiciais à
citricultura, como CVC e Morte Súbita?

Essas são doenças tipicamente brasileiras,
por isso tivemos que desenvolver métodos de tratamento específicos para elas. O Greening já era
uma doença conhecida internacionalmente. Nós

Como você tem visto a evolução da
doença aqui na região?

Tenho visto dois cenários. Existem as fazendas
que fazem inspeções com grande freqüência – de
quatro a seis ao ano – e erradicação de plantas infectadas. Entretanto, há fazendas com baixo grau
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de manejo da doença e sem erradicação. Algumas
vezes, os índices de infestação são tão altos nestas fazendas, que os focos de Greening são visíveis
inclusive de estradas e rodovias vizinhas.Até o momento, as propriedades que realizam as inspeções
e erradicações têm conseguido manter o controle
da doença. Entretanto, não se pode garantir que
isso vai se perpetuar. Por isso, a doença deve ser
vista como um risco para o setor. Eu costumo dizer o seguinte: eu não consigo mudar meu vizinho
para fazer o controle do Greening. Mas eu consigo
me mudar. Muita gente reclama dizendo que não
adianta fazer o manejo de Greening se seu vizinho
não faz. Mas primeiro o produtor tem que mudar
seus hábitos e depois buscar conscientizar os vizinhos. Aqui em Matão ainda não conseguimos
reunir todos os produtores para fazer o trabalho
de controle de Greening de uma maneira conjunta. Esta ação poderia melhorar bem o manejo da
doença de forma regional.

5

Há um perfil dos citricultores que
estão mais conscientes em relação
ao Greening?

Eu não tenho muita experiência fora da Fazenda, mas creio que a consciência não está relacionada ao porte do citricultor, mas ao grau de
tecnificação. Existem os citricultores que vão atrás
de se atualizarem sobre os novos modos de produção, que aplicam esses recursos em seus pomares, outros não são tão compromissados assim. Só
que nessa doença, não adianta só um ou outro
produtor tomar as medidas de combate, erradicar as plantas. Não adianta apenas um produtor
tomar as medidas e os seus vizinhos não, porque
vai haver contaminação. Essa consciência não está
relacionada ao porte do citricultor, mas ao grau de
preocupação dele com o seu pomar e o grau de
engajamento com a tecnologia.

6

Na sua opinião, o que ainda é necessário fazer para se lidar com este
problema?

O que está faltando é o Estado aplicar a Lei.
Não adianta um ou outro citricultor fazer sua
parte de forma isolada. Existe a IR 32 - Instrução
Normativa, do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, que rege que o citricultor tem
de fazer a inspeção, a erradicação e informar a
Defesa Fitossanitária das suas ações. A Defesa,
por sua vez, deve auxiliar o Fundecitrus e fazer
as inspeções, notificações e aplicações da lei. Nós
estamos nesta fase agora: de erradicar as plantas
cítricas dentro das fazendas, não só nas regiões
infestadas, mas também em regiões com pouca
incidência. Temos informação de que o Greening
está na América inteira – no Brasil, em Cuba e na
Flórida. Outros países também terão esta doença.
Os citricultores, portanto, têm de aprender a manejar esta doença. Não tem como ele dizer que
este trabalho não é seu, pois é um trabalho de
todos.

7

Quais os trabalhos de controle de
Greening desenvolvidos na Cambuhy?

Nós iniciamos o manejo do Greening aqui na
Cambuhy em junho de 2004. O primeiro passo é a
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produção de mudas em ambiente protegido com
telas Anti-Psilídeo. Para isso, temos consultoria
com a equipe da Farm, do GTACC, por meio do
engenheiro agrônomo Sérgio Facio. Cerca de 15
dias antes de as mudas irem para o campo, aplicamos inseticidas sistêmicos para protegê-las contra
o Psilídeo e plantamos mudas sadias. Para plantas
jovens com até seis anos, trabalhamos com inspeções mensais. Nos pomares adultos, nós controlamos também vetor, com atomizador e também
com avião, principalmente quando temos vegetação nova nos pomares. Além disso, temos o monitoramento do vetor em toda a Fazenda e sabemos
exatamente onde estão as populações maiores.
Em pomares adultos, fazemos no mínimo quatro
inspeções anuais, com plataformas desenvolvidas
especificamente para isso. Todas as plantas que
apresentem sintoma da doença, independente da
idade, são erradicadas no mesmo dia em que forem encontradas. Para dar mais conforto aos inspetores e ter mais resultado nas inspeções, desenvolvemos plataformas nas quais levamos quatro
inspetores – dois em baixo e dois em cima. Também desenvolvemos um sistema de bônus para
os inspetores e “retro-inspeção”. Por sorteio, uma
turma inspeciona a outra e aqueles que deixaram
o que chamamos de “Greening Fácil” perdem bônus. Com isso, as pessoas estão sempre motivadas
a não deixar passar sinais da doença. Toda essa
inspeção aumentou apenas 3% do custo, ou seja,
os custos são relativamente baixos e a medida é
perfeitamente possível de se adotar.

8

Quais resultados vocês têm obtido
com essas ações?

Nossa região é considerada crítica em relação
à doença. Sabemos de fazendas inteiras que foram erradicadas na região devido ao Greening. No
nosso caso, temos erradicado em torno de 0,25%
das plantas ao ano. Nesses quatro anos, portanto,
perdemos em torno de 1%, o que representa 25
mil plantas, do nosso total de 2,5 milhões. Apesar
dessas perdas, os índices são bastante positivos.
Uma ressalva que faço é que o modelo que existe
tem apenas quatro anos, assim não podemos garantir que ele vai ter sucesso – o resultado pode
variar de acordo com as regiões, tamanho da
propriedade, grau de infestação e de como estão
os vizinhos. O que sabemos é que quem não está
realizando o controle tem índices bem maiores do
que esses relatados.

9

O Controle do Greening relacionase de alguma forma com o controle
da CVC?

Na realidade, nós chamamos de controle associados dos vetores. Estamos sempre buscando
utilizar inseticidas que controlam o vetor do Greening e também das cigarrinhas da CVC. Nossa
região tem índices de 60% de CVC. Dessa forma,
se eu plantar uma quadra e não fizer a proteção
contra as cigarrinhas, por exemplo, quando este
talhão tiver quatro ou cinco anos, deverá ter índices de 30 a 40% de CVC. Já ao fazer pulverizações
freqüentes, conseguimos manter esses índices
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abaixo de 1% de perdas até o 4º ano com a CVC.
Diante disso, se hoje não tivéssemos o Greening
aqui na Cambuhy, o controle de vetores seria do
mesmo jeito que é feito. Para o Greening, a única
coisa que fazemos a mais é ter controle da população de Psilídeo.

10

Diante de tantas pressões que
a citricultura tem sofrido, como
você vê o futuro da citricultura?

A agricultura como um todo vive um momento de busca tecnológica e com margens bastante
complicadas. O que diferencia um agricultor do
outro é a produtividade e o custo de produção.
Como o cenário na citricultura é de custos altos,
quem não tiver produtividade, dificilmente terá
lucratividade neste setor. Para pomares irrigados,
deve-se buscar uma produtividade de 40 a 50 toneladas por hectare. Já para áreas não irrigadas,
tem-se que pensar em algo em torno de 30 a 40
toneladas. O citricultor deve buscar ferramentas
de tecnologia para aumentar sua produtividade. E
controlar o Greening é uma medida essencial para
garantirmos altas produtividades. Os produtores
devem ter consciência de que as ações não tomadas hoje vão refletir daqui dois ou três anos. Eu
vejo que se os produtores buscarem ferramentas
de manejo para controle de CVC e Greening para
aplicar em seus pomares – além de todas as outras
tecnologias – podem desenvolver um novo cenário para a citricultura, com a atividade bem mais
rentável do que hoje no país.
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Você está lançando um livro sobre o Greening. Qual sua idéia
com este material?

A minha idéia ao publicar o livro foi de contar
as experiências no manejo de Greening nos últimos quatro anos na Fazenda Cambuhy. O livro
conta como é a legislação da doença, como são
feitas as inspeções em plantas novas e adultas, as
erradicações, os controles de vetor, todos os ajustes que tivemos que fazer nestes anos. Na realidade, quisemos compartilhar nossa experiência com
outros citricultores porque com o Greening, estamos todos no mesmo barco, não adianta só um
produtor fazer o manejo, toda a região deve fazer
para termos sucesso. Como tivemos muitos problemas com CVC nos anos 90, até desenvolvermos
os pacotes tecnológicos, houve grandes perdas.
Com o surgimento do Greening, não quisemos
passar pelas mesmas dificuldades, então encurtamos caminhos: visitamos outros países para ver o
que estava sendo feito e adaptamos as tecnologias para nossa realidade. O objetivo é conscientizar nossos colegas e mostrar as ferramentas de
manejo que desenvolvemos aqui dentro para que
outros produtores tenham acesso. São ferramentas muito simples. Nós temos o desafio de fazer
uma nova citricultura para o Brasil e para isso precisamos salvar a citricultura que temos hoje. Precisamos trabalhar de maneira conjunta para tudo
isso. Ninguém vai conseguir ser um oásis no meio
de uma citricultura com Greening.

CLOROSE VARIEGADA

Avaliação de danos a 6 variedades de laranjas
Doença disseminada por quase toda a citricultura de São Paulo, a CVC – Clorose Variegada dos Citros, prejudica
economicamente a atividade desde 1987, quando foi descrita pela primeira vez no País. Na tentativa de encontrar
fontes de resistência à doença, os autores avaliaram seis variedades de laranjas. Acompanhe

Tabela 1. Evolução da maturação dos frutos das seis variedades avaliadas. Bebedouro/SP, 2007.

Tabela 2. Produção total de frutos, média de
duas safras, das seis variedades em quatro portaenxertos.

Figura 2. Redução percentual da produção de
frutos, provocada pela CVC, das seis variedades
avaliadas. Bebedouro/SP, 2007.

que considera o número de plantas contaminadas e a severidade da infestação, apesar de todas mostrarem-se susceptíveis, e a
incidência e severidade terem aumentado
de 2006 para 2007, a ‘Finike’, que até 2007
não havia passado do índice 2, destacou-se
entre as demais.
Para avaliar os danos da CVC, foi comparada a produção de uma planta sadia com
a de uma planta com mais de 50% da copa
apresentando sintomas visuais em folhas e
frutos. Na figura 2, nota-se os maiores danos

Figura 1. Índice de doença para CVC nas seis variedades avaliadas. Bebedouro/SP, 2007.

à produção da ‘Folha Murcha’, ‘São Miguel’
e ‘Vaccaro Blood’, sendo que na última a
redução na produção foi de quase 60%. A
‘Olivelands’ destacou-se positivamente, sendo a mais tolerante à CVC, com redução de
aproximadamente 14%.
Analisando todos os parâmetros avaliados, principalmente a produção e a reação
à CVC, pode-se destacar a ‘Olivelands’ e a
‘Finike’ como boas novas opções para os citricultores.

GTACC

A

citricultura brasileira, principalmente a paulista, utiliza praticamente
quatro variedades: ‘Pêra’, ‘Valência’,
‘Natal’, ‘Hamlin’ e, em menor proporção, a
‘Folha Murcha’, em função do que, ocorre
uma lacuna na oferta de frutos no período
de verão e outono. A ‘Hamlin’ tem alguns
problemas de comercialização devido ao baixo índice de coloração e teor de sólidos solúveis. A multiplicidade de floradas da ‘Pêra’
também é problema no caso de frutas para
indústria. Mas principalmente, essas variedades são susceptíveis a praticamente todas as
doenças que se tem para a cultura, inclusive
a CVC - Clorose Variegada dos Citros, que
causa grandes danos à produção das regiões
norte e noroeste de São Paulo.
Na EECB - Estação Experimental de Citricultura de Bebedouro, centenas de variedades, híbridos e clones de laranjas doces foram avaliadas visando identificar genótipos
tolerantes e/ou resistentes à CVC. Dentre
todas, seis variedades promissoras foram selecionadas para continuarem no processo de
avaliação. Os experimentos foram instalados
em 1999, visando avaliar, não somente, as
variedades copas como também o comportamento delas sobre quatro porta-enxertos
(limão ‘Cravo’, tangerinas ‘Cleópatra’ e
‘Sunki’ e citrumelo ‘Swingle’).
A partir da caracterização da época de
maturação dos seus frutos (tabela 1), determinou-se a laranja ‘Olivelands’ como precoce, a ‘Sanguínea’, ‘Vaccaro Blood’ e ‘Finike’
como meia estação, e a ‘Folha Murcha’ e
‘São Miguel’ como tardias.
Da avaliação de duas safras simultâneas,
nos quatro porta-enxertos (tabela 2), que,
de maneira geral, as variedades tiveram suas
maiores produções quando cultivadas em citrumelo ‘Swingle’ e as laranjas ‘Olivelands’ e
‘Finike’ destacaram-se como as mais produtivas.
O índice de doença para CVC (figura 1),

Danilo Franco

Farm ATAC – pesquisa /
Pós-graduando FCAV/Unesp
Jaboticabal

Dr. Eduardo Sanches Stuchi

Pesquisador - Embrapa Mandioca e
Fruticultura Tropical / Diretor Científico - EECB

Prof. Dr. Antonio Baldo Geraldo Martins

Professor de Fruticultura da FCAV/Unesp - Jaboticabal
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MOSCA NEGRA

O fungo Aschersonia não controla a praga
Em fevereiro de 2006 já prevíamos para breve a chegada da Mosca Negra dos Citros à citricultura de São Paulo,
pois já se encontrava nos estados do norte e nordeste. Cerca de 2 anos depois, a praga foi constatada pela Secretaria de
Agricultura e Abastecimento nos pomares paulistas de Artur Nogueira, Cosmópolis, Engenheiro Coelho e Limeira

Distribuição geográfica
Conhecida no resto do mundo como Citrus Blackfly, no Brasil recebeu o nome popular
de Mosca Negra. O seu nome científico é
Aleurocanthus woglumi Ashby, pertencente
à família Aleurodidae, da ordem Hemiptera
(antiga Homoptera), a mesma dos percevejos,
moscas brancas e cochonilhas. É uma praga
dos citros, de origem asiática, que surgiu no
hemisfério ocidental, em 1913, na Jamaica.
Em seguida espalhou-se para Cuba, em 1916,
para o México, em 1935 e foi detectada nos
EUA, na região de Key West, Florida, em
1934. Nesta ilha americana foi erradicada
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or ora, a praga encontra-se atacando
pomares da região de Limeira, mas breve estará nas regiões de Bauru, Araraquara e Bebedouro. Como eu já havia descrito,
em um artigo publicado pela Coopercitrus em
fevereiro de 2006, a Mosca Negra dos Citros
seria mais um inseto do grupo das moscas
brancas juntando-se à Mosca Branca Japonesa, Mosca Branca dos Citros e Mosca Branca
Cotonosa, as mais importantes já existentes
entre nós. Os danos, em condições normais,
da nova mosca branca, são semelhantes às
outras. Entretanto, inicialmente, haverá a impressão de que é mais séria do que as demais.
Mas, com o passar do tempo se equilibrará
em relação aos inimigos naturais existentes
nos pomares e, diante de um bom sistema de
MEP – Manejo Ecológico de Pragas, passará
a ser apenas mais uma praga que se junta às
já existentes. Os outros hospedeiros da Mosca Negra dos Citros são abacate, cunquate,
banana, café, goiaba, manga, caju, mamão,
carambola, romã, rosa, hibisco, gliricídia (uma
leguminosa arbórea) e mais de 300 espécies
diferentes. A preferência, contudo, é por citros
(em primeiro lugar) e manga.

Figura 1: Planta Infestada de limão cravo em Manaus

em 1937. Entretanto, apareceu na península
da Florida, em Fort Lauderdale, em 1976, e a
partir de então, a Mosca Negra foi relatada
nos municípios de Dade e Palm Beach, em
1977, Lee, Highlands e Brevard em 1979,
Manatee County, em 1986, Polk County, em
1989, Marion e Volusia, em 1991 e Alachua,
em 1992. Atualmente, é amplamente distribuída na Flórida ao longo do centro e sul, de
Cross Creek a Key West.
Do México passou para a America Central
e países do Norte da América do Sul. Destes,
migrou para o estado do Pará, onde foi
relatada em 2001. Daí disseminou-se inicialmente para o estado do Amazonas (figura
1). As últimas notícias é de que já estava no
Tocantins, no Maranhão, mais recentemente
em Goiás, antes de aparecer em São Paulo.
Ocorre também em alguns países da Ásia,
África e Austrália. Seus danos são semelhan-
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tes às outras moscas brancas, que raramente
necessitam de controle químico, pois permanecem em equilíbrio com os inimigos naturais.
Ela é ssociada à abundante fumagina causada
pelo fungo Capnodium citri, que pode afetar
a fotossíntese, mas é comparável à fumagina
produzida por outras moscas brancas, cochonilhas e ortézia.
Descrição e biologia
Os ovos são estabelecidos em uma espiral padrão (figura 2) sobre a parte inferior da
folha. Cada fêmea oviposita 2 a 3 conjuntos
de ovos de 28 a 34 cada, postos em espiral,
durante 10 a 14 dias durante a sua vida útil,
com 4 dias de pré-oviposição. A eclosão das
ninfas se dá dentro de 7 a 10 dias. A primeira
fase (figura 3) é formada por “filhotes” caminhantes de formato alongado e oval, com

MOSCA NEGRA
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da MNC, com uma preferência para a primeira
fase. Uma larva fêmea de MNC suporta dois e,
ocasionalmente, três ou quatro parasitóides,
enquanto uma larva macho da MNC suporta
apenas um parasitóide. O desenvolvimento
de A. hesperidum é sincronizado com o
seu hospedeiro. Uma fêmea adulta da vespinha está pronta para ovipositar quando a
larva suscetível de MNC está presente. Cada
vespinha fêmea pode gerar até 70 descendentes em 4 ou 5 dias, com os hospedeiros
adequados e disponíveis. No entanto, esta
vespinha tem baixa capacidade de busca e
período curto de vida. A. hesperidum é mais
eficaz com presença de alta densidade de
populações da MNC, principalmente durante
baixas temperaturas e alta umidade relativa.
A vespinha E. opulenta tem taxa de reprodução menor do que A. hesperidum, mas tem
melhor capacidade de busca para encontrar
uma MNC. As fêmeas podem sobreviver por
até 6 semanas.
No Brasil, são abundantes as populações
de crisopídeos e coccinelídeos predadores
que poderão atuar contra a nova praga. São
representadas, respectivamente, por bichos
lixeiros e joaninhas, sendo Delphastus pusilus
(LeConte) (figura 6), a mais importante. Formigas e percevejos reduvídeos (figura 7) que
se encontram na colônia da MNC são apenas
visitantes em busca de moscas e vespas que
somente se interessam pela “mela” (honeydew), substância açucarada em abundância
produzida pela MNC ao sugar a seiva (figura
8). O adulto de Delphastus é preto brilhante

Figura 4: estágio 4 ou “pupa”

quanto as fêmeas medem 1,24 mm de comprimento x 0,71 mm de largura, os machos
medem 0,99 mm de comprimento x 0,61 mm
de largura. A fase pupal dura entre16 e 50
dias. O ciclo de vida de ovo a adulto varia de
45 a 133 dias, dependendo da temperatura
do ano. Seis gerações por ano ocorrem no
sul da Flórida. Os adultos (figura 5) surgem
a partir de uma fenda em forma de T situada
no final da “pupa”. Na ocasião da emergência
do adulto, a cabeça é de cor amarela pálida,
as pernas são esbranquiçadas, e os olhos são
castanho-avermelhados. Dentro de 24 horas
após o aparecimento dos insetos adultos,
estes são cobertos com um pó de cera fina

média de 0,30 mm de comprimento x 0,15
mm de largura. Esta fase é de cor marrom,
e apresenta dois filamentos transparentes
curvando-se ao longo do corpo. A primeira
fase dura entre 7a16 dias. A segunda fase é
composta por insetos de formatos mais ovais
e convexos do que na primeira fase, com
média de 0,40 mm de comprimento x 0,20
mm de largura, e é de cor castanha escura
com numerosos espinhos cobrindo o corpo.
A segunda fase dura de 7 a 30 dias. A terceira
fase é de configuração mais convexa, com
média de 0,87 mm de comprimento x 0,74
mm de largura. O corpo é negro brilhante
com espinhos mais numerosos do que os da
segunda fase. A terceira fase dura entre 6 e
20 dias. O quarto estágio, que é, também,
chamado de “pupa” (figura 4), é oval, preto
brilhante, com uma característica franja marginal de cera branca.
O sexo é facilmente distinguível, pois en-

Santin Gravena

Figura 3: ovos e filhotes

Santin Gravena
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Figura 2: Postura característica

Figura 5: adulto

que lhes dá uma aparência azul-ardósia.
Controle biológico
Figura 6: Joaninha Delphastus

A MNC - Mosca Negra dos Citros, é atacada por muitos inimigos naturais. Na Flórida,
os agentes mais eficazes para o controle da
Citrus Blackfly são as vespas parasitóides
Encarsia opulenta Silvestri e Amitus hesperidum Silvestri. A fêmea de A. hesperidum
pôe seus ovos em todas as três fases imaturas

e consome 160 ovos ou 12 ninfas grandes
por dia. A larva é clara (amarela-esverdeada)
e consome 1000 ovos de MNC durante todo
o período larval.
Um grande equívoco é pensar que o fungo
Aschersonia aleyrodes que observamos nos
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Figura 7: Percevejo reduvídeo predando vespa predadora

Figura 11: Amostragem em folha semi-madura

ataques da MNC está infectando ninfas da mesma. Outras espécies comumente citadas na literatura recentemente necessitam de confirmação
através de testes em laboratório. Atualmente,
o que se sabe é que nenhum fungo é inimigo
natural da MNC. O que vemos, parecido com
Aschersonia, na verdade, é este fungo mesmo,
mas atacando outras moscas brancas que estão
infiltradas na colônia da MNC (figura 9). As espécies que são vistas facilmente entre ninfas de
MNC são a Cotonosa (Aleurothrixus floccosus) e
a Mosca Branca dos Citros (Dialeurodes citri).

Diaforina - poderia ser mais uma mosca
“branca” apenas juntando-se às já existentes,
mas ocorre que no estado de São Paulo já se
tornou generalizada a aplicação preventiva
e sistemática de inseticidas para o controle
do vetor do Greening, o Psilídeo. Muitos dos
produtos utilizados para a Diaforina controlariam a nova praga, mas o problema é que
o efeito vai ser o inverso. Haverá pressão
sobre os inimigos naturais do tipo vespinhas
e predadores fazendo com que os surtos iniciais se avolumem e pareçam sem controle.
Fungicidas aparentemente não causariam
desequilíbrios uma vez que não há fungos
atacando esta praga, ao contrário das outras
moscas brancas, as quais são infectadas pelo

Manejo ecológico

Manejo possível

Santin Gravena

Já estabelecemos metodologia de amostragem (inspeção) para a Mosca Negra,
de sorte que os citricultores com pomares
afetados atualmente, e os que, ainda, não se
encontram com a praga, poderão instruir seus
pragueiros para acrescentarem duas linhas nas
fichas de inspeção para detectar a presença
inicial da praga (figura 10). Seguem-se as duas
formas de achar a praga por amostragem: 1.
A mesma brotação usada para inspecionar
a Larva Minadora e o Psilídeo serve para ver
se há adultos pretos da mosca; 2. A mesma

Santin Gravena

Influência do controle do Psilídeo

fungo Aschersonia.

Figura 8: Fumagina
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Figura 9: Aschersonia em outras moscas brancas
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Figura 10. Fragmento da ficha de inspeção com as duas linhas para inspecionar a nova praga para talhão de 1000 plantas.

1
Em cada quadrinho anotar de 0 a 3 conforme encontrar 0, 1, 2 ou 3 ramos com presença de adultos pretos (primeira linha) ou 0 a 3 conforme encontrar 0, 1, 2 ou 3 folhas semimaduras por planta com presença de adultos e ninfas pretas.

ou rega (ver: http://www.gravena.com.br/
lista_pic_11-12-07_a.pdf) funcionam contra
o novo sugador de seiva.
Conclusão
A nova praga veio para ficar no nosso
meio, mas não será motivo de preocupação,
pois será mais uma mosca branca (que a natureza pintou de preta) que se junta às demais
que já existem nos pomares brasileiros. Se o

citricultor aplicar todos os princípios do MEP,
em breve a MNC estará em equilíbrio com os
inimigos naturais e com o ambiente, deixando
de ser preocupação como não o é as demais
espécies.
GTACC

amostra feita para ácaro purpúreo, pardinha,
ortézia, etc, ou seja, 3 folhas semi-maduras
de ramo do ano por planta (figura 11). O
único produto registrado para esta nova
praga é o imidacloprid, mas os produtos que
funcionam para as demais moscas brancas
servirão para esta mosca, é claro, usando só
depois de testado e oficializado o registro dos
mesmos. Os sistêmicos de solo já registrados
para outros sugadores como os neonicotinóides, o aldicarb, aplicados de forma granulada

Santin Gravena
Consultor Gravena Ltda
sgravena@gravena.com.br
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HLB: a situação é grave !
O momento conclama a ação coletiva. Todos os envolvidos na cadeia produtiva citrícola são responsáveis por essa atuação. O controle
da situação demanda pesquisa e trabalho, mas, principalmente, tem de contar com o engajamento do produtor nessa empreitada

H

espécies detectadas até o momento (asiática
e americana) no estado de São Paulo. Ambas
são consideradas agressivas e com o mesmo
potencial para causar danos em árvores hospedeiras. Essas bactérias moram dentro dos
vasos do floema das plantas cítricas, sendo
esses vasos os responsáveis pela redistribuição de açúcares, hormônios e vários outros
compostos vitais. Portanto, essas bactérias se
alojam em um tecido rico em nutrientes, e talvez em função disso, observa-se em condições
experimentais que elas são capazes de causar
sintomas mesmo em baixas concentrações.
Além disso, as Liberibacter podem ser
transportadas para novas plantas por meio de
um inseto vetor alado chamado Diaphorina
citri Kuwayama, que pertence ao grupo dos
psilídeos e que também se alimenta de seiva
de citros. Esse inseto sem a presença das

bactérias não causa danos econômicos em
citros, mas com as mesmas, o dano causado
pela doença pode ser grave. As bactérias
não apenas utilizam o inseto como meio de
transporte, mas também são capazes de se
reproduzirem, aumentando significativamente suas populações dentro do mesmo. Em
termos simples, as bactérias usam o inseto
como meio de transporte e como residência
temporária. Aparentemente as bactérias não
molestam o inseto, e esses, além de eficientes vetores, podem voar e a princípio serem
carreados facilmente por correntes de ar a
distâncias maiores.
Uma conseqüência nefasta de todas
essas características é que a doença pode se
disseminar por longas distâncias, ainda não
determinadas experimentalmente, mas que
certamente transcendem divisas de cerca

Eduardo Fermino

uanglongbing ou HLB, é o nome oficial da doença que se tornou bastante
conhecida no estado de São Paulo a
partir do primeiro relato sobre a mesma em
meados de 2004. O nome oficial foi proposto
em uma convenção de virologistas e é uma
reverência ao problema descrito na China
desde o final do século XIX, onde produtores
enxergavam um dragão amarelo nos ramos
doentes. O nome “Greening” é usado na
África do Sul e em outros países, em função
do esverdeamento e coloração irregular de
frutos em árvores afetadas.
Mas independente do nome, o problema é sério. A doença afeta todos os citros
conhecidos, como limas, laranjas, limões,
tangerinas, cidras, trifoliatas e outros (figura 1). É causada por bactérias do gênero
Candidatus Liberibacter spp. e existem duas

Figura 1. Sintomas típicos
de HLB em folhas maduras de
laranjeiras (Citrus sinensis L.
Osbeck). Cloroses assimétricas
são facilmente identificadas
(em vermelho), mostrando a
presença de verde claro de um
lado do limbo foliar e verde
escuro do outro.
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e de região, e com elevada eficiência. Em
condições experimentais, o variante asiático
já foi detectado em plantas testes apenas 30
dias após a inoculação, embora os sintomas
visuais tenham aparecido somente após 3
ou 4 meses (na maioria dos casos, demora
entre cinco e seis meses). Nesses experimentos
plantas inoculadas, mas ainda sem sintomas,
também foram capazes de transmitir a doença
via enxertia de borbulhas de ramos assintomáticos.
Em condições de campo, o produtor
estará sempre atrás do progresso da doença,
uma vez que plantas infectadas, mas sem
sintomas, passam despercebidas. Por isso, é
essencial que ações de controle sejam pelo
menos rápidas e eficientes para que exista
chance de êxito no processo.
Atualmente o controle dessa complexa
doença é baseado na redução de inóculo,
através da eliminação de plantas doentes e
dos vetores, e da utilização de mudas sadias
na hora do plantio. Ainda existem relatos de
ocorrência de uma outra bactéria associada
ao HLB, pertencente à classe dos fitoplasmas.

Existem pesquisas em andamento, e talvez em
breve haverá maiores informações também
sobre todo esse novo Complexo.
Situação atual
No estado de São Paulo existem hoje 160
municípios com pelo menos uma planta com
a doença confirmada por exames de DNA (teste chamado PCR), mas certamente, se houver
uma busca detalhada, é bastante provável que
todos os municípios com citricultura comercial
já tenham a doença.
A figura 2 mostra os municípios que
tiveram a doença confirmada através do
diagnóstico feito no Centro APTA Citros Sylvio
Moreira, desde o relato da doença em 2004.
Embora a doença ainda ocorra felizmente em
baixa freqüência na grande maioria dos municípios, o potencial de inóculo presente em
todo o parque citrícola pode ser considerado
alto.
A situação na área central do Estado,
em Araraquara e região, com extensão até
Descalvado, é ainda mais grave. Nessa região

existem casos de ocorrência severa da doença,
e de produtores que não conseguiram eliminar rapidamente as plantas afetadas, e como
conseqüência, possuem hoje talhões com
níveis gravíssimos da doença, e outros que
perderam seus talhões. Nesses casos a doença
venceu o sistema. Mas é preciso persistir, pois
o controle do HLB como é feito atualmente
demanda ações rápidas e enérgicas para que
se consiga manter a doença a níveis baixos.
Existem vários casos de sucesso no Estado.
Ainda resta a vasta maioria do parque citrícola
com baixa incidência da doença, mas é preciso
atenção e principalmente ação por parte de
todos os envolvidos na cadeia produtiva.
Agenda positiva entre produção e
processamento
Nossos produtores e empresários são eficientes para manter a nossa citricultura próspera por muito tempo, e o setor é realmente
digno de aplausos em vários aspectos, pois
conseguiu conquistar mercados internacionais
frente a todas as dificuldades de barreiras
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As classes representativas precisam lembrar da simplicidade mencionada acima e
fazer valer essa necessidade comum, pela
mesma causa. Isso vai muito além da discussão de preços e de organizações de qualquer
natureza, e é preciso enxergar isso, para que
o setor tenha força de decisão em várias esferas, notoriamente muito fraca atualmente.
Desnecessário nominar exemplos.
Perspectivas
A citricultura não vai acabar em função
do HLB, mas as conseqüências dessa doença podem impactar seriamente o setor. As
regiões mais afetadas hoje ainda são importantes estrategicamente ao processo, por
serem favorecidas em relação à localização
dentro do Estado e também por condições
edafoclimáticas que se refletem em qualidade
adequada de suco. Talvez no futuro tenhamos variedades com resistência artificial ao
HLB, e todas essas discussões pertencerão ao
passado, mas esse tempo ainda não chegou
ao campo, e nossos pomares precisam de
atenção hoje.
Por isso, existem alguns princípios que
precisam ser relembrados. Não existe nenhum relato até o momento onde a doença
retrocedeu de modo significativo, definitivo

e permanente por qualquer motivo. Alguns
tratamentos de fato afetam as bactérias, mas
essas voltam a crescer após a paralisação
dos mesmos. Portanto, é preciso trabalhar
para reduzir inóculo e estar consciente que
isso será uma rotina permanente nos talhões
afetados.
É preciso inspecionar os pomares para
achar esse inóculo, ou seja, as próprias plantas
doentes. É preciso eliminar rapidamente essas
plantas afetadas e também controlar o vetor,
no caso da presença da doença, pois uma vez
contaminados, esses também se tornam fonte
de inóculo. É preciso treinar funcionários de
campo nas propriedades rurais para que eles
reconheçam rapidamente a doença e o vetor.
Em resumo, os produtores precisam ser rápidos e eficientes, e lembrar que pomares com
apenas algumas plantas afetadas, poderão
sofrer seriamente em alguns anos, caso essas fontes de inóculo não sejam eliminadas.
Esperar pela colheita, ou por qualquer outro
motivo para eliminar plantas doentes pode
também ser a sentença derradeira para todo
o talhão.
O panorama real não é de desespero, mas
sim de muita atenção. O problema é sério
e merece toda a atenção de todo o setor.
De encontro a essa necessidade, a pesquisa
científica está trabalhando em várias frentes, e
várias instituições, como ESALQ, Fundecitrus,
Centro APTA Citros Sylvio Moreira, Instituto
Biológico, e várias outras estão envolvidas.
Entre os trabalhos em andamento, existe a
busca de voláteis que repelem os psilídeos,
a produção de plantas transgênicas, a busca
de citros resistentes, a viabilidade de pomares
adensados com rápido retorno de investimento, testes modernos de diagnóstico, e vários
outros. Mas apesar de tudo isso, o tempo é
agora! Precisamos cuidar dos talhões dos pomares que estão em produção atualmente.

Arquivo Pessoal

nacionais e internacionais. Os números são
notórios e conhecidos, e acima de tudo existiu
(e existe!) competência, eficiência e dedicação
da grande maioria dos envolvidos na cadeia
produtiva. Produtor que ganha dinheiro com
citros, compra mais terra e planta mais citros.
Industrial que ganha dinheiro com citros, investe em mais estrutura. Caminhoneiros que
ganham dinheiro com citros, compram mais
caminhões. Terceiros que ganham dinheiro
com citros, ampliam seus negócios. Políticos
eleitos com apoio da citricultura sempre
voltam, e assim por diante. Trata-se de um
caso de afinidade, de amor à causa. E essa
afinidade é basicamente muito simples e
sustentada por três coisas: o homem, a planta
de citros e as condições edafoclimáticas. Essa
trilogia permite a produção de suco com alta
qualidade e a preços competitivos.
Em resumo, temos um produto bom e
bonito, na atual região produtora. As laranjas
produzidas em regiões mais frias tornam-se
bonitas de casca, mas com ratio (relação entre os teores de açúcar/acidez) normalmente
inadequado para suco processado. Em regiões muito quentes, idem, gerando suco com
sabor abaixo do desejado. Existe todo um
aparato fisiológico na planta que se encarrega
dessas características. Portanto, todo o setor
tem um patrimônio a zelar.

Eduardo Fermino Carlos1,

efcarlos@centrodecitricultura.br

Figura 2. Detecção das bactérias Candidatus Liberibacter spp. asiática e americana no estado de São Paulo confirmada
por exames de DNA (teste chamado PCR). A) Em 2004, houve o primeiro relato na região de Araraquara e depois em
2005 a constatação em outros municípios na área central do Estado. B) Em 2006, a doença foi constatada também
em vários municípios da região oeste. C) Em 2007, em alguns extremos no norte e no sul do Estado. D) Em 2008, foi
detectada até no extremo noroeste.
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FERTILIZANTES

Fontes de matéria orgânica no Paraná
Dotados da capacidade nutriente, além de fornecer excelentes taxas de matérias orgânicas, as plantas que convivem
nas entre-linhas, os estercos, além dos resíduos da agroindústria, são uma ótima opção na tentativa coerente de
reduzir custos relativos à fertilização dos pomares

Marco Valério

I

nfelizmente estamos em um momento
muito crítico para nossa citricultura. O
aumento dos preços dos adubos químicos,
as novas doenças - como o Greening (que
vem se mostrando cruel com muitos citricultores), nos mostra que os velhos conceitos
de nutrição podem ser revistos. Cada região
deve procurar a melhor nutrição para seus
pomares, sendo que a utilização apenas de
nutrientes de origem química, pode ficar muito caro. A interação química e orgânica tem
se mostrado mais sustentável, com o plantio
de uma boa planta companheira em nossos
pomares, além da utilização de roçadeiras que
deslocam o material da entrelinha para sob as
copas das plantas , tem se mostrado eficiente
e econômica para a citricultura.
Em nossas viagens técnicas a alguns
países, como Uruguai, África do Sul, Estados
Unidos, notamos uma certa despreocupação
com o manejo de resíduos orgânicos , fato
este que nos coloca a frente desta importante tecnologia que, com certeza, vai nos
fortalecer quanto à sustentabilidade de nossos
pomares, pois acreditamos que não podemos
desperdiçar os recursos naturais disponíveis,
ao contrário, devemos sim, potencializá-los.
A natureza realmente foi muito generosa com
nosso país, porém alguns técnicos insistem
em simplesmente não enxergar essa realidade. Como podemos abrir mão e não utilizar

Na medida em que for estimulado através de práticas corretivas, o sistema radicular desenvolve-se, tornando-se a base
de uma excelente produtividade

o mato que produzimos na entre-linha de
nossos pomares ? Este material é uma fonte
de nutrientes nobres. Se for a Brachiaria
ruziziensis teremos uma gramínea não
alelopata com teores de Nitrogênio acima de
2,1 %, sem falarmos no Potássio, no Cálcio,
Magnésio etc.
Acúmulo de matéria orgânica
Na prática dos pomares com uma me-

lhor resposta em produtividade o manejo de
adubação química em área total, aliado com
uma boa fonte de esterco ou resíduo industrial como a torta de filtro, pode auxiliar na
nutrição dos pomares.
Porém, uma técnica que devemos sempre ressaltar é a distribuição dos materiais
em toda a superfície do solo. O acúmulo de
resíduos no solo deve ocorrer de maneira harmoniosa e não apenas sob a copa das plantas
cítricas. Devemos pensar no sistema. Uma vez
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Os estercos devem ser
aproveitados, de acordo
com a capacidade
produtora de cada
região

Qual fonte de adubo orgânico utilizar?

Marco Valério

O Brasil tem se destacado na produção de
carnes. Já somos o maior produtor de frango
de corte do mundo, além do destaque que
práticas de manejo, como o confinamento
bovino tem recebido, sendo cada vez mais
utilizadas. Algumas regiões se destacam
pela produção de ovos, em outras o setor de
destaque é o do açúcar e do álcool. É grande
produtor de material orgânico como a torta

de filtro e, enfim, cada região tem suas características próprias. Acredito que não exista
uma única forte de resíduo orgânico especifica
para ser recomendada, cabendo ao responsável técnico ou consultor adequar a melhor
fonte para seu cliente.
Aqui no Paraná, obtemos bons resultados
quando utilizamos a cama de frango, material
resultante da produção de frangos de corte.
Este material é o resultado de várias “criadas”
de frango sobre uma mesma cama, ou seja,
o criador faz uma criada e remonta outra em
cima. Este manejo pode ser repetido várias
vezes, podendo chegar até a 5 ou mais criadas. O resultado deste manejo é um material
rico em nutrientes e pronto para ser utilizado.
Lembramos que a utilização dos estercos deve
ocorrer logo depois de retirados dos aviários
ou granjas, pois caso os materiais fiquem
amontoados, ocorrerão perdas de Nitrogênio
(cheiro de amônio). Outro ponto a favor é que
os nutrientes quando provenientes de orgânicos são liberados lentamente, o que é uma
vantagem quando comparada às adubações
químicas.
Um outro cliente, por exemplo, já tem a
possibilidade da utilização do esterco de galinhas poedeiras, por estar em região com boa
oferta do material, com resultado igualmente
satisfatório.
Conclusão

Na implantação de novas áreas a utilização de estercos
trará nova vida ao solo
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O acúmulo de material orgânico em nossos solos tem se mostrado como um grande
aliado, pois ajuda a melhorar a produtividade
e a saúde do pomar, já que estes resíduos contribuem para o aumento da CTC - Capacidade
de Troca de Cátions, e do volume de raízes no
pomar, estando aí então, o momento em que
os resultados práticos começam a aparecer.

Revista Ciência & Prática

A utilização
de materiais
orgânicos
desde o
preparo do
solo e o
plantio, é
uma prática
adequada

O solo acumula mais água - o que favorece a
absorção de nutrientes pelas raízes com menor gasto de energia. Como o solo estará mais
equilibrado, quando utilirzamos as adubações
químicas estas poderão ser reduzidas, já que
o solo já recebeu os nutrientes provenientes
dos orgânicos utilizados.
O número equilibrado de quanto utilizar
de orgânico e químico vai depender da quantidade de orgânico e fonte utilizadas, sendo
na prática seguida a relação: quando utilizamos de 4 a 5 t/ha de cama de frango, podemos reduzir em até 40 % as recomendações
de adubações químicas; porém, ainda não
existe uma forma adequada para fechar esta
conta, como foi descrito anteriormente. Cabe
ao responsável pela recomendação chegar a
este equilíbrio, e, com certeza, os resultados
irão aparecer com maiores produtividades e
pomares mais longevos.
GTACC

que as raízes das plantas devem estar por
todo o perfil, a nossa fábrica de resíduos orgânicos - que é a entre-linha, deve ser tratada
com muita importância. Uma boa formação
da gramínea companheira é fator de suma
importância no manejo. Caso isso não ocorra
de maneira adequada, sobrarão espaços para
plantas muito agressivas (alelopatas), como o
Capim Colonião e o Brizantão, entre outras,
que encarecerão o manejo da roçada, além de
quando chegar a época das secas, disputarão
a água com as plantas cítricas.

Marco Valério

O uso de estercos na adubação dos pomares é uma prática
que deve ser incentivada

Marco Valério Ribeiro

Consultor Unicampo/GTACC
marcovalerio@pvai.com.br

VARIEDADES

Novidades sobre o ‘Tahiti’ “Quebra-galho”
Pesquisa confirma a contaminação da lima ‘Tahiti’ “Quebra-galho” por outros viróides, além da Exocorte,
e desmistifica sua maior produção na entressafra

A

por viróides, tem suas plantas menores, os
pomares não são uniformes e possui vida
útil mais curta. Apesar disso, a afirmativa
corrente de que o “Quebra-galho” produz
mais na entressafra fez com que ele ganhasse
a preferência dos produtores.
Por esse motivo e pelas observações de

Simone Rodrigues

cultura da lima ácida ‘Tahiti’, conhecida popularmente no Brasil como limão ‘Tahiti’, é muito importante para
a economia paulista e, atualmente, associada
às exportações, tem sido garantia de emprego
e renda para muitos municípios.
Os pomares, na sua maioria, utilizam o

entre elas, plantas com boa produção e qualidade dos frutos, além de, principalmente,
selecionar as que tivessem maior produção
na entressafra (temporãs).
Testes biológicos confirmaram a contaminação das plantas pelo CTV - Vírus da Tristeza,
e a técnica de RT-PCR (“DNA”) a contaminação

Figura 1. Sintomas
causados por viróides
em plantas de ‘Tahiti’
“Quebra-galho”.
A: diferenças no tamanho
das plantas causadas
por algumas misturas de
Viróides (CEVd + CVd-III);
B e C: rachaduras no tronco e ramos da copa

porta-enxerto limão ‘Cravo’ e como copa os
clones IAC-5 (“Peruano”) e o “Quebra-galho”.
Essas combinações apresentam alguns problemas: a) a combinação ‘Tahiti’ com ‘Cravo’
é bastante suscetível a Gomose; b) o clone
IAC-5 tem porte elevado, que dificulta o controle de pragas e doenças, além da colheita;
c) o “Quebra-galho”, por ser contaminado

campo que sempre indicaram grandes diferenças entre as plantas de “Quebra-galho”,
foi realizada uma pesquisa em 80 plantas do
clone, nos municípios paulistas de Itajobi e
Novo Horizonte, com o objetivo de caracterizar as mesmas quanto à presença de vírus e
viróides, associar a presença desses patógenos
aos sintomas observados nas plantas e separar

pelo CEVd - Viróide da Exocorte, sozinho ou
em combinação com os Viróides HSVd e CVdIII.
Independentemente de estarem infectadas
por uma espécie de viróide ou por misturas de
viróides, todas as plantas de “Quebra-galho”
apresentaram sintomas na copa, em maior
ou menor intensidade (figura 1). No cavalo
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Simone Rodrigues

Tabela 1. Características das plantas selecionadas.

As plantas 1.4 e 7.4 estavam infectadas pela mistura dos viróides CEVd + CVd-II + CVd-III;
As plantas 2.4; 4.6 e 9.5 estavam infectadas pela mistura dos viróides CEVd + CVd-III.

Figura 2. Sintomas de escamação no porta-enxerto de
‘Cravo’ causados pelo CEVd - Viróide da Exocorte
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produção e qualidade dos frutos. Assim, o
clone não terá restrição em ser produzido nos
viveiros telados e nenhum risco fitossanitário,
como o da transmissão dos viróides para outras variedades através de ferramentas como
canivetes e tesouras de poda.

GTACC

de ‘Cravo’ foi possível observar sintomas de
escamação causados pelo Viróide da Exocorte,
sintomas esses que podem ser confundidos
com Gomose, com a diferença de que na
Gomose a escamação também ocorre no
tronco do ‘Tahiti’, enquanto na Exocorte
ocorre exclusivamente no porta-enxerto, na
região abaixo da linha de enxertia (figura 2).
Nos dois anos em que foram avaliadas, a
maioria das plantas de “Quebra-galho”
apresentaram maior produção de frutos no
primeiro semestre (safra), do que no segundo semestre (entressafra). Isso prejudicou os
ganhos do produtor, que em 2005 e 2006
receberam pela caixa de 27 kg de ‘Tahiti’
valores médios variando entre R$ 4,03 e R$
3,73 no primeiro semestre e entre R$ 14,12 e
R$ 25,50 no segundo semestre (Cepea, 2008).
Como o volume da produção na entressafra
não se modificou, mesmo com a presença
dos viróides nas plantas, a afirmativa de que
o “Quebra-galho” produz mais na entressafra
não é verdadeira.
Depois dessa comprovação, as plantas foram submetidas a uma seleção rigorosa, que
ocorreu em função da produção e qualidade
dos frutos. Cinco plantas se destacaram como
sendo as “melhores” em termos de produção.
Dentre elas, as plantas denominadas 1.4 e
2.4 também se destacaram por apresentarem
as maiores produções de frutos no segundo
semestre, durante os dois anos de avaliação
do trabalho (tabela 1).
O próximo passo será “limpar” as plantas
selecionadas e testá-las novamente quanto a

Simone Rodrigues da Silva
Pesquisadora – EECB
simone@estacaoexperimental.com.br

MANEJO DO GREENING

Inspeção e monitoramento do Psilídeo

E

m primeiro lugar, vamos verificar de
que maneira ocorre a transmissão do
Greening:

Gravena Ltda

Fatores primordiais para o sucesso no manejo do Greening, a correta inspeção e o constante monitoramento das formas de Psilídeo,
são ferramentas essenciais para o citricultor adotar um esquema adequado para enfrentar a doença

Ninfas alimentando-se em plantas infectadas - As ninfas que se desenvolvem em
plantas já contaminadas adquirem mais facilmente a bactéria, que se distribui dentro delas
chegando até as glândulas salivares. Enquanto
permanecem na planta hospedeira são inofensivas, mas depois passam a transmitir a
bactéria para outras plantas sadias durante
toda sua vida de adultas. Nesta condição são,
também, mais eficientes bastando 5 a 7 horas
de sugamento para ocorrer a transmissão,
segundo pesquisas realizadas na China em
1988. Baseado nestes argumentos está sendo
proposta a separação da inspeção de Psilídeos
adultos, da inspeção de ninfas.

Foto 1: Planta a ser inspecionada para o Psilídeo
Gravena Ltda

Adultos não contaminados - Adultos do
Psilídeo não infectados pela bactéria do Greening demoram, no mínimo, 30 minutos de
sugamento para adquirir a doença. Depois
disso, são precisos mais 25 dias para incubação e distribuição pelos corpos dos insetos,
para só então começar a transmitir a bactéria.
Muitas vezes não dá tempo de isso ocorrer,
porque coincide com o período de vida deles,
no verão. Por outro lado, no inverno, adultos
de Psilídeo podem viver mais de 80 dias esperando pela primavera, pousados nas folhas
maduras das plantas.

Como deve ser feita a nova inspeção?
Em talhões de 2000 plantas, amostrar 20
plantas (1% das plantas do talhão), caminhando em zigue-zague. Em cada planta examinar
3 ramos novos, da seguinte forma (ver ficha
demonstrativa):
1. Determinar a planta a ser amostrada (foto
1) e sem tocar no ramo, olhar bem para notar ou não a presença de adultos do Psilídeo
(foto 2);
2. Em seguida, tocar o ramo novo (foto 3)

Foto 2: Psilideo adulto em Brotação nova
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Ficha de Inspeção exemplo. Talhão demonstrativo de 2000 plantas, como base para o MEP - Manejo Ecológico de Pragas, destacando-se de uma ficha completa somente o Psilídeo.
Jaboticabal, 2008. Modelo Gravena Ltda.

procurando por ninfas do Psilídeo em brotações novas (foto 4);
3. Atentar para presença de ninfas mumificadas pelo parasitóide Tamarixia (foto 5);
4. Somente em pomares com histórico de Greening ou próximos a estes, rodear o restante
da planta procurando por adultos em folhas
maduras (foto 6);
Nos itens de 1 a 3 da Ficha de Inspeção
anotar de 0 a 3, caso 0, 1, 2 ou 3 ramos
apresentarem presença/ausência. No item 4,
anotar número de Psilídeos encontrados na
planta.

Gravena Ltda

1,2 Anotando 0 a 3 se encontrar 0, 1, 2 ou 3 ramos com presença de um ou mais adultos ou ninfas do Psilídeo.
3 Anotando 0 a 3 se encontrar 0, 1, 2 ou 3 ramos com presença de uma ou mais ninfas do Psilídeo mumificadas
4 Anotando o total de adultos vistos em folhas maduras na copa inteira ao rodear a mesma após a inspeção de ramos

Foto 4: Ninfas
do Psilídeo

Sugestões para Níveis de Ação
Foto 3: Brotação nova ideal para inspeção do Psilídeo

Gravena Ltda

Como deve ser feito o Monitoramento
O monitoramento do Psilídeo é um com22
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Foto 5: Ninfa mumificada
pela vespinha Tamaríxia

Gravena Ltda

Nível de Ação I: Pomares com histórico
recente de plantas contaminadas pelo Greening ou vizinho de pomares contaminados.
Pulverizar sempre que a inspeção apresentar
entre 5 a 10% de ramos com presença de
adultos ou ninfas, ou 10% de plantas com
adultos do Psilídeo.
Nível de Ação II: Pomares sem histórico
recente de plantas contaminadas pelo Greening ou, da mesma forma no vizinho, considerar de 10% a 15% de ramos com presença
de adultos ou ninfas, ou 15% de plantas com
adultos do Psilídeo.
Nível de Não Ação: Somente para
pomares com a condição do Nível de Ação
II, ou seja, onde não há histórico de plantas
contaminadas e não é vizinho de pomares
contaminados. Não pulverizar, mesmo que
tenha atingido o Nível de Ação, sempre que
a inspeção de Tamaríxia indicar 30% ou mais
de ramos com presença de ninfas de Psilídeo
mumificadas pela vespinha ou com presença
de furos de saída no dorso.

Foto 6: Presença
de adulto em folha
madura

Monitoramento nos talhões:
1°) Instalar uma armadilha amarela com
cola a cada 500 plantas; 2°) Avaliar semanalmente as armadilhas amarela com cola,
pois caso o tempo seja superior a uma
semana, o Psilídeo pode se degradar e não
ser possível sua avaliação e quantificação.
Nível de Controle:
A - Pomares com histórico de Greening:
1 Psilídeo em média/armadilha/semana;
B - Pomares sem histórico de Greening: 3 Psilídeos em média/armadilha/
semana

Gravena Ltda

Monitoramento nas bordaduras dos talhões:
1°) Instalar uma armadilha amarela com
cola a cada 500 plantas;
2°) Avaliar semanalmente as armadilhas
amarela com cola.
Nível de Controle:
A - Pomares com histórico de Greening:
1 Psilídeo em média/armadilha/semana;
B - Pomares sem histórico de Greening:
3 Psilídeos em média/armadilha/semana

José Luiz Silva
Consultor Gravena Ltda
jlsilva@gravena.com.br
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Fotos 7 e 8:
Armadilha
amarela com
cola para
monitoramento
de cigarrinhas
transmissoras
do “Amarelinho” e Psilídeo

GTACC

plemento às inspeções citadas acima e deve
ser feito com o uso das armadilhas amarelas
com cola (fotos 7 e 8), sendo aproveitadas as
mesmas armadilhas que são usadas para o
monitoramento das cigarrinhas transmissoras
do “Amarelinho”. Estas armadilhas em condições normais de campo apresentam uma
durabilidade de 28 dias (quatro semanas),
tendo de ser substituídas após este período.

Gravena Ltda
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Santin Gravena
Consultor Gravena Ltda
sgravena@gravena.com.br
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WORKSHOP

Os muitos desafios da citricultura

C

om o auditório lotado e um sentimento
misto de expectativa e apreensão, transcorreu na EECB – Estação Experimental
de Citricultura de Bebedouro, no último dia 20
de maio, o V Workshop GTACC, voltado ao
esclarecimento técnico das principais dúvidas
pelas quais passa o setor. Ocupando dois anfiteatros da Estação, além de uma demonstração
de um novo equipamento de pulverização,
o evento conseguiu transmitir informações
atualizadas a um público preocupado com a
presente situação da citricultura nacional. O
crescente aumento dos entraves fitossanitários,
em paralelo à escalada de preços de insumos e
fertilizantes, coloca em cheque a intenção de
muitos em continuar na atividade.
De uma forma objetiva, o encontro procurou trazer uma mescla entre a informação
científica e o conhecimento prático, transferindo ao citricultor presente subsídios para
melhor manejar seus pomares. Dentro de um
programa interativo, a comissão organizadora
pretendeu abordar temas de interesse atual,
que, além de despertar a curiosidade pelas
informações, pudesse ajudar aos presentes no
momento da “tomada de decisão” dentro das
propriedades.
As palestras – disponibilizadas no site www.

Décio Joaquim

A começar pelos custos, a citricultura nunca enfrentou tantos problemas. Para suplantar as dificuldades o produtor
deve se capacitar. O GTACC promoveu o workshop Tecnologia de aplicação e outros desafios da citricultura,
estimulando a idéia de que “maiores produtividades deverão ser obtidas como contra-ponto a essa situação”

Programa
• Manejo de Psilídeo em citros
– José Luiz Silva, Gravena Ltda.
• Aspectos gerais de controle
de doenças fúngicas em citros
– Antonio de Goes, Unesp
• Equipamentos e técnicas
de aplicações em citros – Luís
César Pio, Herbicat
• O papel do citricultor no
combate ao Greening – Cícero
Augusto Massari, Fundecitrus
• O impacto do manejo das
novas doenças no custo de
produção de citros – Leandro
Aparecido Fukuda, FarmATAC
• Citricultura: situação atual e
perspectivas. O Brasil continuará sendo competitivo ? –
Maurício Mendes, AgraFNP
gtacc.com.br, procuraram orientar os interessados a adotar métodos técnicos de convivência
(quando possível) e monitoramento, para um
manejo mais correto em relação às principais
enfermidades do ponto de vista da sustentabi-

lidade. As implicações dessas novas realidades
dentro da análise de custo da produção de
citros e um comparativo da posição produtiva
brasileira com a situação da Flórida (EUA),
foram também abordados.

Manejar o Psilídeo com embasamento técnico
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O biólogo lembra outra realidade: “muitas
vezes quem trabalha com o controle químico nem
conhece a praga e os estágios por quais ela passa.
Tem de participar de um curso, conhecê-la, para
depois, então, planejar o seu manejo”.
Outro ponto de interesse abordado na palestra de
Luiz Silva, diz respeito à observação da existência
Décio Joaquim

Segundo José Luiz Silva, biólogo e consultor da Gravena Ltda., a inspeção de Psilídeos é
fundamental para que o controle transcorra de
uma maneira equilibrada (nesta mesma edição
de C&P encontra-se toda a explicação de como
inspecionar e monitorar o Psilídeo, transmissor
do Greening).
“É difícil fazer com que os produtores
entendam sua importância. Associada ao monitoramento, a inspeção é o grande diferencial
nesta luta contra o Greening. Pulverizar sem
critérios leva ao desequilíbrio, muitas vezes a
um caminho sem volta. O monitoramento e a
inspeção se completam”, afirma. Segundo José
Luiz, “pulverizar os pomares a cada quinze dias,
sem nenhuma metodologia, caracteriza um menosprezo a orientação científica e para isso, não
se necessita agrônomo ou técnico, dificultando a
obtenção de resultados positivos a médio e longo
prazos”.
José Luiz concorda com aqueles que defendem a posição de que as armadilhas amarelas
– tão eficientes para cigarrinhas da CVC, deixam
a desejar no monitoramento de pequenas populações de Psilídeos, mas deixa claro “que é uma
possibilidade a mais. Podem não ser tão eficazes,
mas são uma ferramenta de apoio”, garante.
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de ninfas do inseto “mumificadas” pelo inimigo
natural Tamarixia. “Não estaremos sozinhos no
combate aos Psilídeos, caso favoreçamos o controle natural”, lembra o pesquisador.
No manejo de resistência de inseticidas visando o MEP – Manejo Ecológico de Pragas, José Luiz
observa que a utilização dos produtos piretróides
favorece o aumento dos ácaros, em geral. “Caso
o inseticida piretróide não for rotacionado adequadamente a tendência é um crescimento no
número de indivíduos das populações de ácaros”,
diz. “Não tem a necessidade de se usar sempre
o mesmo grupo químico. Existe a possibilidade
de planejarmos uma correta seqüência de aplicações, com sucesso no controle da praga e sem
prejudicarmos o desenvolvimento posterior do
pomar”, enfatiza Silva.
Concluindo, José Luiz Silva faz um resumo de
suas recomendações, afirmando que o sucesso
no manejo do Greening passa pelo manejo do
Psilídeo. “Inspeção, monitoramento (inclusive
de bordadura), rodízio dos principais ativos e
a escolha de produtos com amplo espectro de
ação, proporcionam um controle seguro, equilibrado e com custo mais adequado do inseto que
transmite o Greening”, condensa o experiente
consultor.

Décio Joaquim

WORKSHOP

Pulverizar exige conhecimento
Conhecido por sua dedicação nas explanações sobre regulagens de pulverizadores, o
engenheiro agrônomo Luís César Pio, da Herbicat, considera que “na citricultura é preciso
melhorar a utilização dos turbo-atomizadores,
porque se gasta bastante e não se tem um
resultado adequado na mesma proporção”.
Para ele, “deve-se mudar, inclusive, o modo
pelo qual o setor está acostumado a referirse a produtos e aplicações: quantidades de
produtos para 2.000 L, volume de calda por
planta, número de plantas por tanque. São
todos conceitos relativos. O correto seria definir
as concentrações dos produtos ou a quantidade de princípio ativo por área ou, ainda,
quantidade de princípio ativo por determinado
volume de copa das plantas”, como acontece
com outras culturas.
O conhecimento do alvo biológico que se
está querendo atingir, bem como do produto
que se vai usar, são exigências essenciais por

parte do operador, tanto quanto conhecer a máquina que se deve regular
para a operação de pulverização. Segundo Pio, “as diferentes modalidades
de aplicação (em drench, no tronco,
foliar etc) e diversos fatores (ambiente,
alvo, equipamento, rendimento, produto) são todos importantes aspectos
a considerar quando da regulagem
apropriada”.
Pio lembra que uma boa aplicação
deve contemplar uma lista de preocupações, que passa pelas pontas e
difusores, condições dos filtros, deposição de calda nas plantas, tamanho
de gotas e, fundamentalmente, treinamento e habilitação do pessoal envolvido. “Ainda
tem produtor que, simplesmente, aumenta ou
diminui a velocidade do trator, não se preocupando com todos os demais ítens e pensa que
está fazendo uma boa aplicação. O resultado

da pulverização aparece no final da safra, na
qualidade e quantidade de frutos, além do
custo da operação. A execução de uma ótima
regulagem trará um retorno perceptível”,
garante o especialista.
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IMPLANTAÇÃO DO POMAR

O professor Antonio de Goes, do Departamento de Fitossanidade, da Faculdade de Agronomia
de Jaboticabal, Unesp, foi incisivo ao recomendar
a limpeza dos pomares em relação à poda de galhos secos provocados pela Rubelose: “eliminando
os ramos com Rubelose se estará prevenindo a
Pinta Preta, que se aloja nesses galhos doentes e
secos”.
Goes lembrou a importância dos aspectos da
interação Citros – Guignardia citricarpa (fungo
causador da Pinta Preta), e que, às vezes, favorecem o patógeno, predispõem as plantas e, por
conseqüência, limitam, restringem ou dificultam
o controle do patógeno.
Esses aspectos podem ser relacionados a
interação patógeno/hospedeiro (citros são plantas
perenes e de baixa variabilidade genética; todas as
espécies e variedades de importância econômica
são suscetíveis ao patógeno; grande renovação de
folhas). Relacionados ao hospedeiro (vulnerável às
diversas condições climáticas, refletindo em maior
possibilidade a ocorrência do patógeno e mais
expressão de sintomas; longo período de suscetabilidade; existência de floradas extemporâneas;
relacionados ao patógeno (duas fontes efetivas
de inoculo – ascósporos e conídios; grande facilidade de disseminação; largo período de infecção;
grande facilidade de sobrevivência – solo e planta;
grande adaptação climática; risco de aquisição
de resistência aos fungicidas); relacionados aos
fungicidas (número limitado de grupos químicos;
baixa eficiência relativa dos ingredientes ativos
para determinadas etapas do ciclo biológico do
patógeno; limitação dos ingredientes ativos em
função de baixa residualidade, com reduzida
sistematicidade; vulnerabilidade aos efeitos do
ambiente; dificuldade de se atingir o alvo biológico; deficiência na técnica de aplicação; dificuldade
gerencial da realização dos tratamentos).
“Todos esses fatores, algumas vezes somados,
são responsáveis por continuarmos a não ter um
nível adequado de controle da Pinta Preta em São
Paulo”, garante o professor da Unesp.

A apresentação do gerente técnico do Fundecitrus, engenheiro agrônomo Cícero Augusto
Massari, foi muito esperada. Os participantes do
Workshop aguardaram com ansiedade para ouvir
“o papel do citricultor no combate ao Greening”.
A doença mostra-se presente pela citricultura
paulista, sendo registrada atualmente com índices
bem maiores do que em 2004, ano de sua constatação oficial no País. Cerca de 18% dos talhões no
estado de São Paulo já apresentam o Greening.
Para Augusto Massari, a doença requer a participação de todos no seu combate. “Os vizinhos
devem se engajar. Cada planta doente contamina
outras três a cada 3 meses. Uma única planta
com Greening será responsável por disseminar a
doença para 256 árvores sadias nesse período de
tempo, caso nada seja feito pelo citricultor”, relata
o técnico. O momento exige uma ação conjunta
e ampla. Cícero
lembrou que a
partir de setembro de 2006, a
Instrução Normativa do Ministério
da Agricultura n°
32, responsabiliza o citricultor
pela inspeção semestral dos seus
pomares. “Não
adianta podar as
árvores doentes,
deve-se cortá-las”,
recomenda. A Normativa estabelece que o produtor deve entregar um relatório das inspeções ao
escritório de Defesa, além de eliminar as plantas
de citros e murta, com Greening.
“A curva de progressão da doença, revela que,
caso o produtor não ajude a eliminar as plantas
com sintomas, a atividade sofrerá pesada retração
em alguns anos”, acentuou Massari. “Pomares
sem controle, próximos a pomares com Greening,
partindo de 20% de plantas contaminadas aos
dois anos da constatação inicial, em 8 ou 10 anos
terão 100% das árvores atingidas pela doença”,
enfatiza o agrônomo do Fundecitrus. Cícero afirma, sem medo de errar, “a partir do Greening, a
citricultura no Brasil depende da ação individual
de cada produtor”.

Décio Joaquim

Maurício Mendes, agrônomo e produtor,
consultor em citricultura há 28 anos, é especialista na análise do mercado citrícola. Na
sua opinião, “as instituições devem se unir em
torno deste que, com certeza, é o momento
mais importante da citricultura brasileira desde
o advento da Tristeza nos anos 40. É obrigação
de todos do setor conhecer o potencial da
citricultura do Brasil perante seus concorrentes
mundiais. Devemos zelar por isso”, afirmou.
A temporada de furacões na Flórida (EUA)
em 2004 (potencializando, inclusive as doenças naquele país) foi responsável pelo aumento
nos preços do suco de laranja no mercado
internacional, culminando com o maior preço
pago pelo suco em dezembro de 2006, mas
bem diferente da realidade atual de preços.
A Flórida – grande concorrente brasileira em
termos de produção, perdeu cerca de 30% de
sua área plantada de citros nos últimos doze
anos. Os produtores norte-americanos passam
por um desânimo crescente, reforçado pela
ocorrência de Cancro Cítrico e, posteriormente, de Greening.
No Brasil, a ocorrência da CVC, associada
aos preços da caixa de laranja a partir de
meados dos anos 90, também incentivaram a
diminuição da área com citros. Houve a perda
de 100 mil hectares para a cana-de-açúcar,
principalmente na região norte do estado,
indicando a existência de culturas alternativas
à citricultura. Na verdade, o setor tenta se
reencontrar após a constatação do Greening e
a mudança geográfica das áreas de plantio.
Segundo Mendes, “existe sim, uma
tendência esperançosa de melhores preços,
alicerçada pela diminuição dos plantios nos
dois principais países produtores, mas nada
que acene com valores tão atrativos como
já ocorreu outras vezes. Ao produtor cabe
enfrentar a situação buscando produtividade,
que é um forte componente do lucro”, concluiu o analista.

O impacto nos custos é evidente
Após a apresentação do engenheiro
agrônomo, consultor
da FarmATAC, Leandro Aparecido Fukuda,
ficou evidente que as
atuais doenças (CVC,
Greening, Pinta Preta
e Estrelinha) têm papel
fundamental na caracterização de maiores custos dentro da citricultura.
Leandro ressalva um quadro de sugestões para vir
“socorrer” o citricultor em termos de minimizar esses
custos aumentados: “criar grupos de discussão para auxiliar a citricultura; desenvolver ações práticas de campo
com a participação de todos os elos da cadeia produtora;
criar planos para sensibilizar todos os produtores; além
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de compartilhar o conhecimento adquirido com todo
o setor”, propõe o agrônomo.
Ao finalizar, Fukuda conclui: “o impacto nos custos
é evidente. O adensamento de plantio amenizará a
perda de estande, devido à substituição de plantas
doentes. A mudança de velhos conceitos será primordial para a sobrevivência do setor, uma vez que com
o manejo atual estabelece-se impactos nos equilíbrios
dos pomares”. Ainda, segundo Leandro Fukuda, “não
bastará sermos bons técnicos ou bons produtores
individualmente: será fundamental o comportamento
do setor, como um todo. Será importante sermos bons
vizinhos. Talvez, o novo desafio nos mostre a capacidade de trabalhar em conjunto, o que, provavelmente,
trará bons frutos para o futuro da citricultura”, aguarda
confiante o consultor.
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GTACC

Décio Joaquim

Ao produtor cabe
buscar a produtividade
Décio Joaquim

O Greening exige uma
ação conjunta

Décio Joaquim

As muitas faces
da Pinta Preta

Décio Joaquim
Consultor Campo/GTACC

deciojoaquim@uol.com.br
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PRÁTICA

Boa consultoria traz bons resultados

“

Comprei, primeiro, uma pequena chácara que tinha uns 1.500 pés de laranja;
estava abandonada e resolvi recuperar
o pomar. Perguntei a amigos sobre algum
técnico e me indicaram o agrônomo Marco
Valério Ribeiro, do GTACC. Como no início
eu não entendia nada, optei por seguir todas
as recomendações do consultor. Percebi que
rapidamente as plantas responderam aos tratamentos”. Dessa forma, Gelson conta como
começou como citricultor.
Os resultados iniciais tão positivos e a
confiança que tornou Gelson amigo de seu
agrônomo fez com que Marco Valério o
convencesse a investir na aquisição de uma
propriedade maior - a Estância Laranja Doce.
“Quando chegamos ao local, lembro-me da
impressão de Marco, que me disse: `É Gelson,
o sítio está feio, porém, vamos fazer um belo
pomar aqui!´; e foi o que aconteceu - plantamos com todo o capricho e aí está” .
O entrevistado vem apostando com acerto
na diversidade. Tem pomares de laranjas e
tangerinas das variedades: Pêra/Cravo, Pêra/
Sunki, Folha Murcha/Cravo, Folha Murcha/
Swingle, Valência/Cravo e Montenegrina/
Cravo.
Vejam só. Gelson está na citricultura há
apenas 5 anos e, despido de preconceitos,
metodologias e manejos usados há gerações
– muitas vezes, já ultrapassados por novas
técnicas, adota associações inovadoras de outras culturas que permitem agregar aspectos
positivos à citricultura, o que o tem deixado
satisfeito, como a avicultura de corte, de onde
obtém as camas de frango - a adubação orgânica que aplica em área total nos pomares
com os devidos ajustes químicos, como ele
lucidamente esclarece: “nosso negócio é
colher laranja e não poesia”.
Quanto a sua produtividade, também
afirma não poder reclamar. Seu pomar é
novo, ainda está em formação, e, ainda
assim, em seus 28 alqueires, estima produzir
60 mil caixas, e, como é “novo no ramo”, as
sondagens que vem fazendo com vizinhos e
técnicos indicam que tais números mostram
uma safra muito boa.
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GTACC

Pensem em um produtor rural otimista. Imaginem agora um citricultor que confia e segue rigorosamente as orientações de seu
consultor. Eis Gelson Coelho, um empresário rural paranaense que, em contato com a citricultura há poucos anos, rapidamente elaborou a equação de seu sucesso: otimismo + boa consultoria = excelentes resultados. Vale a pena conhecer um pouco de sua história

Marco Valério, Gelson e Pratinha

Além das laranjas com sua safra promissora e da granja de frangos, que já conta com
três barracões, há espaço também para investimentos em tangerinas Montenegrinas, que,
mesmo sendo pomares novos (ele percebe
que o seu cultivo é mais trabalhoso que das
laranjas), tem vendido tudo o que produz.
Suas produções de citros são escoadas
para indústria e mercado. A maior parte das
laranjas são destinadas para suco. Ele integra
um grupo bastante coeso, disposto a partilhar
informações, transmitindo segurança a seus
participantes: “estou em um grupo muito
bom, onde tenho boa orientação técnica
quanto a citricultura. Meu agrônomo faz as
orientações e eu sigo, e tem dado muito certo.
Meu pomar não tem Greening; recentemente
surgiram sintomas de Amarelinho em duas
plantas, mas já tomamos as providências.
Estou bem seguro e confiante”.
Falando em relação ao grupo e a troca de
informações, Gelson faz questão de mencionar sua ótima relação com seu agrônomo e a
relação da citricultura paranaense com a família Pratinha: “Tenho-os como meus amigos
- é assim que sinto. A citricultura do Paraná
deve muito a eles; se hoje estamos chegando
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ao nosso objetivo, devemos muito a eles.
Temos um bom material genético originário
dos viveiros dos Pratinha, sem falar no entusiasmo e nos conselhos que eles sempre me
proporcionam”, afirma Gelson Coelho.
Sobre a citricultura paranaense propriamente dita, Gelson se entusiasma: “sou
um iniciante na atividade, gosto de ver os
pomares do Paraná, os pomares são novos
e bem produtivos, estamos nos adaptando
bem e o clima é favorável; vencemos e
quebramos vários paradigmas em relação
ao Cancro Cítrico e outras doenças; acredito
que vamos ter muito sucesso na atividade”.
Seu olhar para o futuro revela sua consciência no setor e converge com o ideal dos
citricultores do País que mais produz laranja
no mundo: “quero ter um pomar livre de
doenças e bem produtivo. No futuro, certamente teremos problemas com oscilações
de mercado, como qualquer outra cultura,
afinal os preços sempre variam! Por isso,
quando essa situação ocorrer, quero estar
preparado com boas produtividades”, observa feliz o produtor.

