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EDITORIAL

Isso faz a diferença
pomar e de sua propriedade.
A visita do GTACC aos EUA mostrou que
nosso manejo técnico vem, a cada dia, superando as mais altas tecnologias em termos de
produção de citros. O Greening se apresenta
como novo desafio para o futuro de nossa
citricultura, mas nossas pesquisas e nossa diversidade de conhecimentos nos levarão a um
pacote sustentável para a produção segura de
citros.
Nossos pesquisadores e técnicos têm capacidade e motivação de sobra para buscar o
máximo a respeito da doença, sendo que do
outro lado está o produtor rural que tem na
citricultura algo mais do que um negócio: tem
a “tradição”. Isso faz a diferença, e é uma combinação de sucesso para o futuro.
A aplicação de tecnologia desde o plantio
e os cuidados atribuídos às mudas desde o
berço, são fatores de primordial importância no
combate a doenças, na busca das novas metas
de produtividades que deveremos ter no futuro
para viabilizar os projetos.
Ciência & Prática vem nesta edição ho-

menagear o citricultor Fábio Zucchi Rodas,
que dedicou boa parte de sua vida à nossa
citricultura. Um produtor que sempre acreditou
na atividade e, por isso, colocou nela grande
parte de seus investimentos. Quem o conheceu
percebia a paixão e o entusiasmo com que se envolvia nos “negócios da citricultura”. Por ocasião
de seu falecimento, a revista do GTACC presta
uma homenagem a esse líder do setor, capaz de
alavancar um grupo como o Montecitrus.
Terminamos o ano de 2008 com a certeza do
dever cumprido, agradecendo aos membros do
GTACC pela dedicação ao grupo e consequentemente à citricultura, desejando que no ano que
se inicia tenhamos nossos trabalhos coroados
de êxito diante dos novos desafios propostos.
GTACC

A

o final de mais um ano precisamos
agradecer a todos os nossos parceiros,
anunciantes e patrocinadores da revista
Ciência e Pratica, pela confiança depositada no
GTACC e nos seus empreendimentos ao longo
de 2008, esperando estarmos juntos em 2009,
levando mais informações, desenvolvendo e
praticando soluções para a citricultura.
No decorrer deste último ano vivemos
grandes transformações, sob ameaças da crise
nos EUA - Estados Unidos da América, mas
nossos produtores - como sempre dizemos,
“têm grande versatilidade e enorme capacidade
administrativa”; a adequação dos negócios ao
novo momento é essencial para a sustentabilidade da produção agrícola. Assim, mais do que
nunca, o empresário rural terá de se amoldar ao
momento, buscando técnicas de administração
e gerenciamento para que não perca dinheiro
em seu negócio.
O planejamento do novo ano agrícola - com
sua nova realidade, é de vital importância para
o proprietário rural criar um pacote tecnológico que seja condizente com a situação do seu

Leandro Aparecido Fukuda
Presidente do GTACC
leandro@farmatac.com.br

Agenda

GTACC

Setembro

Palestra sobre Tecnologia de aplicação de defensivos, proferida pelo
consultor Aparecido Tadeu Pavani, durante a XIX Semana Agronômica da
Fafram - Faculdade Francisco Maeda. No dia 25, em Ituverava, SP.
Palestra sobre Custos na citricultura, proferida pelo consultor Leandro
Aparecido Fukuda, durante a XIX Semana Agronômica da Fafram - Faculdade
Francisco Maeda. No dia 25, em Ituverava, SP.

GTACC

Palestra sobre Produção de mudas cítricas em ambiente protegido, proferida pelo consultor Roberto Aparecido Salva, na Faculdade de Agronomia
Moura Lacerda. No dia 26, em Ribeirão Preto, SP.

Nos dias 3 e 4 , VI Simpósio de citricultura irrigada, promovido
pelo GTACC, realizado na EECB - Estação Experimental de Citricultura
de Bebedouro/ SP. Fukuda, Danilo e o homenageado, Zezé Vidotti.
Palestra sobre Produção de mudas cítricas em ambiente protegido, proferida pelo consultor Roberto Aparecido Salva, durante a
XIX Semana Agronômica da Fafram - Faculdade Francisco Maeda. No
dia 23, em Ituverava, SP.
Palestra sobre Irrigação de citros, proferida pelo consultor Danilo
José Fanelli Luchiari, durante a XIX Semana Agronômica da Fafram
- Faculdade Francisco Maeda. No dia 24, em Ituverava, SP.
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Entre 27 de setembro e 5 de outubro, os membros do GTACC participaram
de viagem internacional à Citricultura da Flórida, EUA. O circuito incluiu visitas
a fazendas, viveiro e ao campus de Lake Alfred, da Universidade da Flórida.

AGENDA

GTACC

Outubro

Palestra a respeito do Impacto do Greening sobre os
custos de produção de citros no Brasil, proferida pelo
consultor Ramiro de Souza Lima Neto, no Citrus Research
and Education Center, da Universidade da Flórida. No
dia 1, em Lake Alfred, Flórida. EUA.

Entre 18 de outubro e 4 de novembro, o membro do GTACC , Marco Valério Ribeiro,
com um grupo de pesquisadores e produtores brasileiros , esteve em viagem técnica por
parte da citricultura da Ásia. Na viagem, teve a oportunidade de conhecer a citricultura
do Vietnã localizada no delta do rio Mekong, na região de Cai Be, onde fica localizado
o SOFRI - Southern Horticultural Research Institute, local onde foi apresentado aos
visitantes o experimento de manejo de Greening com plantas de 4 anos da variedade King
Mandarin, sobre Volkameriano, dividido em 4 tratamentos: 1) King Mandarin com plantio
intercalar de goiabeiras, mais aplicação de inseticida sistêmico no tronco a cada 2 meses,
6 vezes ao ano; 2) King Mandarin com goiaba intercalar sem uso de inseticida; 3) King
Mandarin com utilização de inseticida sistêmico no tronco a cada 2 meses, 6 vezes ao
ano, sem goiaba intercalar; e 4) Testemunha, sem plantio intercalar de goiabeiras e sem
utilização de inseticida. Os resultados, apesar de preliminares, são visíveis, constatando-se,
in loco, que quando utilizou-se a goiaba como cultura intercalar (com ou sem inseticida) a
incidência de Psilídeo e de Greening foi inferior do que quando comparado ao tratamento
apenas com inseticida, com o acréscimo de que quando utilizam goiaba intercalar mais
inseticida a incidência de outras pragas, também foi menor, tanto para Larva Minadora,
como para Pulgões, Lagartas e outros insetos, produzindo frutos de melhor qualidade. De
qualquer modo, ainda não houve a confirmação científica do efeito repelente
da goiaba sobre populações de psilídeos.
Arquivo pessoal/Marco Valério Ribeiro

Arquivo pessoal/Marco Valério Ribeiro

Lançamento do Atlas Ambiental de Bebedouro, no dia 12,
na EECB - Estação Experimental de Citricultura de Bebedouro,
SP. O consultor Josimar Vicente Ducatti foi o representante
do GTACC.
No dia 17, participação do consultor Danilo José Fanelli Luchiari
na Reunião Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica
do Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Em Campinas, SP.
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GTACC

AGENDA

Outubro

Novembro
Palestra sobre Nutrição e adubação em citros, proferida pelo consultor
Décio Joaquim, no Curso de capacitação técnica em citricultura para engenheiros agrônomos da Cati – Coordenadoria de Assistência Técnica e Integral,
realizada no Panorama Park Hotel. No dia 12, em Igaraçu do Tietê, SP.

GTACC

Palestra sobre Tratos culturais em citros, proferida pelo consultor Antonio
Garcia, no Curso de capacitação técnica em citricultura para engenheiros
agrônomos da Cati – Coordenadoria de Assistência Técnica e Integral, realizada
no Panorama Park Hotel. No dia 12, em Igaraçu do Tietê, SP.

GTACC

Arquivo pessoal/Marco Valério Ribeiro

Dia 24, o GTACC, através do consultor Ramiro de Souza Lima Neto
(ao centro), recebeu Angel Monter Villegas, pesquisador e professor
do Colégio de Posgrado de Texcoco, México, que, acompanhado
pelo técnico do CCSM, Genésio da Silva (de chapéu), realizou visitas
a propriedades citrícolas de São Paulo.

E m A l t i n ó p o l i s , S P,
aconteceu o evento
de Confraternização
anual dos familiares
do GTACC. O encontro
ocorreu entre os dias 21
e 23, no Hotel Fazenda
Vale das Grutas.

GTACC

O consultor Marco Valério Ribeiro, também participou, entre os dias
26 e 30 de outubro, na cidade de Wuhan, China, do XI Congresso
Internacional de Citricultura. O Brasil, representado por vários pesquisadores, apresentou uma série de trabalhos, com informações ligadas
principalmente ao manejo, controle e prevenção do Greening.

A palestra Atualização sobre a
citricultura da Flórida (EUA),
foi apresentada pelo consultor
Rubens Paulo Stamato Júnior,
aos participantes do II Encontro
sobre a citricultura do sudoeste
paulista, realizada no Hotel Península. No dia 28, em Avaré, SP.

Reunião ordinária do GTACC, na sede, em Bebedouro, SP. Dia 28.
Reunião com a parceira Iharabrás, na sede do GTACC, em Bebedouro, SP.
No dia 29.

Dezembro
Participação do GTACC, através do consultor Rubens Paulo Stamato Júnior, na II International Conference of Research on Huang Long Bing
(Greening), realizada em Orlando, na Flórida (EUA), entre os dias 1 e 5.

Reunião ordinária do GTACC, na sede, em Bebedouro, SP. Dia 31.
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Reunião ordinária do GTACC, na sede, em Bebedouro, SP. Dia 12.

PÁGINA LARANJA

“O momento é delicado para a citricultura da Flórida”
Elizabeth Salomoni Steger
Sócia-presidente da Citrus Consulting International

1

Discorra um pouco sobre sua
formação e seu envolvimento
com a citricultura.

Minha formação básica é na área de
produção de alimentos. Sou engenheira química
e em 1977, quando no início de minha carreira,
trabalhando na FMC, dediquei-me a pesquisa
e ao desenvolvimento de extratoras de suco.
A partir da Citrosuco, desenvolvi uma grande
curiosidade profissional em relação a como
melhorar a eficiência e a qualidade da extração
e, por conseguinte, como aumentar o lucro final

Décio Joaquim

Elizabeth Salomoni Steger, é doutora em química industrial pela
Purdue University, em Indiana, EUA - Estados Unidos da América, na qual também realizou dois cursos de mestrado, recebendo condecorações em ambos; formada pela Universidad Nacional de Asuncion, no Paraguai, ela passou a vivenciar o mundo
da citricultura, a partir da grande experiência que adquiriu na
FMC – Food Machinery Corporation, nos EUA, desenvolvendo
projetos para aumentar o rendimento e a economia das extratoras de suco de laranja fabricadas pela empresa, antes de ser
designada para gerenciar a unidade brasileira da FMC, em Araraquara, SP. Posteriormente, já como gerente do departamento
de pesquisa da Citrosuco, Steger foi responsável por importantes alterações no protocolo de elaboração do suco concentrado,
aperfeiçoando a determinação do melhor momento de extração
para cada variedade e para cada região. Esta otimização continua a ser empregada nas empresas do Brasil e dos EUA. Com
a experiência de sete anos na Citrosuco, voltou aos EUA, onde,
na Flórida, implantou a Citrus Consulting International, empresa
que ganhou notoriedade pela estimativa da safra norte-americana de laranjas (e de cítricos). A divulgação anual, através de
seus clientes, dos diversos panoramas pesquisados, influencia a
formação do preço de mercado do suco em Wall Street. Autora
de um livro – Dreams of an Immigrant, na qual narra sua vida,
Elizabeth Steger, nascida no Paraguai e cidadã norte-americana,
tem a citricultura como foco, participando de eventos técnicos
e desenvolvendo projetos nos principais países onde a cultura
destaca-se economicamente.

obtido pela empresa na confecção do suco,
particularmente em função de uma melhor
adequação da fruta processada. Assim, ocupeime cada vez mais de toda a logística que envolve
a colheita. Desta maneira montei um programa
estatístico que amostra e prevê as safras. Na
Flórida, em 1991, constituí, junto com familiares,
a Citrus Consulting International, e agradeço, em
particular, ao estímulo recebido no início da Lykes
Pasco e da Berry Corporation, contribuindo para
formar uma excelente carteira de clientes. Nossa
empresa faz auditorias e oferece consultoria na
administração do negócio citrícola, além, é claro,
de fazer estimativas de safras.

2

Comente mais sobre os projetos da
empresa e as perspectivas geradas
por eles.

Apesar de estar diretamente envolvida com
a citricultura da Flórida, a Citrus Consulting
International desenvolve projetos em outros
países. A empresa está fazendo um interessante
trabalho no México, onde, pela primeira vez, está
sendo feito um inventário da citricultura local,
a partir dos três principais estados produtores.
Através de um planejamento bem elaborado,
que envolve sobrevôos, além de um detalhado
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mapa feito em inúmeras visitações, o ineditismo
do trabalho tem uma amplitude importante.
Este projeto, de interesse dos citricultores
norte-americanos, procura identificar no país
vizinho possibilidades para os norte-americanos.
Falando especificamente de minha agenda,
seja por conta da Citrus Consulting, seja por
trabalhos científicos, costumeiramente participo
de diversos encontros internacionais, tendo
apresentado vários trabalhos em seminários e
congressos, desde que estava na FMC. México,
Índia, Costa Rica, China, são alguns países onde
mantemos estreitas relações.

3

O que a levou a regressar aos
EUA e a iniciar a Citrus Consulting
International ?

Sou muito emotiva e ligada à família. Sempre
gostei do Brasil e do trabalho que desenvolvia na
Citrosuco. Mas por ser de uma responsabilidade
extrema, tomava muito tempo e me afastava de
casa. Na Flórida eu vi a possibilidade de agregar
valores. Trabalho em família, faço o que gosto,
além de ter me tornado uma empresária, opção
que escolhi depois de avaliação intensa.

4

Trace um perfil da citricultura da
Flórida, atualmente.

O panorama mudou bastante nos últimos
dez anos. O citricultor norte-americano, antes
de tudo é um apaixonado pela cultura. Acredito
que o mesmo ocorra no Brasil. A especulação
imobiliária, o valor da terra e as dificuldades
em obter a mão-de-obra necessária para os
serviços, são situações conhecidas desde muito
tempo pelo produtor da Flórida. Mas a partir do
episódio dos furacões, em 2004, a disseminação
do Cancro Cítrico trouxe um quadro mais
pessimista ao setor. Atualmente, somam-se aos
problemas, o Greening, o aumento no custo
de produção e a retração nos preços da caixa,
justamente num momento de crise financeira.
Eu diria que a citricultura da Flórida passa por
uma temporada muito delicada.

5

Como vê a situação do Greening
na Flórida ?

Não sou técnica nessa área e pouco posso
contribuir nesse sentido, mas tenho um sentimento
sobre essa doença. Acompanho os produtores e
vejo que é muito difícil a identificação dos sintomas.
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Muitas plantas não aparecem como positivas nos
exames de PCR, mas possuem a doença, outras,
apesar dos sintomas parecidos, não a têm. Desta
maneira, fica sempre uma preocupação e uma
dúvida em relação a muitas árvores condenadas ao
arranquio. O custo com a inspeção e o controle do
vetor é bastante representativo, porém necessário,
o que altera um quadro antigo e coloca o produtor
na berlinda.

6

O que aconteceu com o preço
internacional do suco de laranja?

Após alcançar um patamar de preço muito
elevado havia cerca de três anos, particularmente
o suco concentrado de laranja encontrou no
mercado muitas dificuldades posteriores. Altas
elevações de preço para qualquer produto
fazem com que a consequência imediata seja
uma substancial seleção no seu mercado. Os
consumidores acabam buscando alternativas à
sua utilização, até encontrarem os substitutos
que farão com que o mercado se equilibre
novamente. Interessante também nesse
mercado foi o aumento do consumo do suco
pasteurizado, que exerceu certa pressão na
regulagem dos preços do concentrado. De certa
forma, o pasteurizado atua como concorrente
do concentrado. Talvez em épocas passadas
os dois diferentes produtos se somariam
positivamente e não ocorresse a concorrência,
mas diante da atual situação financeira todas
as ocorrências são importantes em relação à
formação de preço.

7

Qual a visão que o mercado do
suco de laranja oferece hoje ?

A demanda caiu bastante. Na verdade, os
preços altos influenciaram esse comportamento.
Ao tentar explicar os motivos para a diminuição
do consumo, é fácil perceber que não é uma
causa isolada que pode justificar o fato, mas
uma composição de fatores. A oferta de
bebidas cresceu em profusão. E não me refiro
necessariamente aos refrigerantes. Chás,
sucos de outras frutas, de legumes e verduras,
energéticos e águas dotadas de sabores os
mais variados oferecem opções mais baratas
ao consumidor. Atualmente, nas gôndolas dos
supermercados norte-americanos, apenas cerca
de 10 a 20% das marcas comerciais de águas
são do produto puro, sem adição alguma. Ao
mesmo tempo, a retração da publicidade em
torno do suco de laranja e a configuração de
um momento financeiro delicado, contribuem
para o quadro com perfil de baixa demanda.
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A expectativa de produção para
a safra que se inicia na Flórida,
estimada pela Citrus Consulting
International, trouxe alguma
surpresa ?

Para as laranjas da Flórida, fizemos uma
estimativa de 155 milhões de caixas de 40,8
kg. Posteriormente, em outubro/08, o Usda –
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos,
divulgou uma quantidade de caixas acima de 165
milhões. Os valores estão abaixo da produção
da última temporada e essa diminuição reflete
a situação de incerteza que se estende sobre o
setor na Flórida, mas, de qualquer forma, atende
a demanda. A tendência é que a produção - em
torno de 160 milhões de caixas, seja boa para o
setor como “recuperadora” de preços.

9

Entre os produtores da Flórida,
que porcentagem é representada,
apenas, por investidores ?

Essa porcentagem é desconhecida. A Flórida
tem uma área de cítricos com aproximadamente
227 mil hectares (560 mil acres), onde se imagina
que 52,2 mil hectares (129 mil acres) de pomares
estejam abandonados. Seguramente, a maior parte
dessas terras é de propriedade de investidores, que
entraram no “negócio citros” entusiasmados com
as possibilidades de mercado. Não têm o amor
pela terra que têm os agricultores.

10

Faça um comentário final
relatando seu sentimento
sobre o futuro da
citricultura na Flórida.

Se for vista pelo lado racional, é uma
situação muito definida. Atualmente, o risco
de se investir em citricultura na Flórida é muito
grande. Seja pelos atuais quadros econômicos
do País e do mundo, seja pela demanda de suco,
pelo aumento significativo dos custos dentro da
atividade ou pelo panorama de doenças que assola
a cultura, a citricultura não se mostra como um
investimento promissor a curto prazo. Pelo lado
emocional, o citricultor continuará, com certeza,
a correr esse risco. Tendo um capital para investir,
além de gostar da atividade, a pessoa terá de ter
conhecimento para lhe respaldar a tomada de
decisão. Acredito que um grande incentivo para a
mudança do quadro atual e para a reestruturação
da citricultura começará pelo preço a ser pago
pela fruta. Mas isso, vai depender da economia do
País, da disponibilidade de mudas, da demanda e
de como o produto suco de laranja será tratado
pelo marketing. Vai depender de como o povo
norte-americano vai reagir à situação financeira. E
o que se fizer nos EUA, refletirá no mundo.
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FÁBIO RODAS

Empreendedor, na simplicidade de agricultor

B

uscar constantemente novos desafios,
manter-se informado, ter comprometimento e determinação para produzir

sempre mais e melhor, para ter uma posição
de destaque no mercado. Tais características
descrevem uma pessoa empreendedora. Some

Arquivo pessoal/Família Rodas

Um dos nomes mais conhecidos na citricultura nacional, Fábio Zuchi Rodas fez sua história com muito trabalho e
determinação, deixando um verdadeiro exemplo de empreendedorismo no setor agrícola

a isso a simplicidade característica de um agricultor de coração e assim pode-se descrever o
perfil de Fábio Zuchi Rodas.
Provas de seu empreendedorismo são seu
patrimônio que inclui 12 propriedades rurais –
as quais empregam em torno de 480 pessoas;
o grupo Montecitrus – do qual foi um dos
fundadores e manteve-se na diretoria durante
quase 20 anos; a grande produção de laranjas
orgânicas – atualmente tida como referência
mundial, e a expressiva atuação na criação de
gado de elite da raça Tabapuã – na qual se destaca a tradicional Fazenda Água Milagrosa.
Filho de agricultores da região de Monte
Fábio Rodas (de chapéu), agricultor tradicional, sempre primou por seu empreendedorismo

Arquivo pessoal/Família Rodas

Azul Paulista, Fábio atendeu a solicitação que

seu pai lhe fez, quando doente, de que erradicasse a lavoura de café para iniciar o cultivo
de laranja. Assim, ingressou na atividade citrícola na década de 1960, época extremamente
propícia para o mercado, frente às geadas que
ocorreram na Flórida, elevando o preço da fruta
no mundo.
Assim como grande parte dos citricultores
da época, Fábio Rodas iniciou o cultivo da laranja em pequenas propriedades e foi adquirindo
propriedades maiores a partir do faturamento
obtido a cada safra. Atualmente, as propriedades estão localizadas nos estados de São Paulo
e no Mato Grosso do Sul.
Desde muito jovem, o produtor procurava
manter-se bem informado sobre a atividade e
firmar parcerias com outros produtores a fim
de conseguir melhores negócios. Já no início da

Criador conceituado, Fábio Rodas
notabilizou-se pela qualidade do
seu gado de elite
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FÁBIO RODAS

Arquivo pessoal/Família Rodas

atividade, Fábio reunia três ou quatro produtores a fim de congregar forças, ter maior poder
de compra para conseguir melhores preços de
adubos e produtos para tratos culturais.
Em 1978, foi convidado a participar de um
pool de produtores de laranja de Bebedouro
e Monte Azul Paulista, do qual participou até
1982. Foi neste ano que, junto com outros
citricultores tradicionais da região, montou a
Montecitrus. Hoje a empresa é referência na
produção e exportação de suco de laranja,
tendo mais de 150 citricultores associados,
com um total de 387 propriedades rurais,
cultivando 14 milhões de pés e produzindo
25 milhões de caixas de laranja. A Montecitrus
colhe, transporta, industrializa e exporta toda
produção. A exportação é feita em navio próprio e a granel, usando terminais próprios em
Santos e Antuérpia, na Bélgica.
Com grande conhecimento da citricultura,
visão futura de negócios e o desejo de assumir
novos desafios, Fábio decidiu cultivar laranja
orgânica. O início da conversão de pomares

A capela constítuia-se em importante ponto de apoio espiritual para o produtor

Arquivo pessoal/Família Rodas

convencionais para orgânicos teve início em
1995 e levou aproximadamente quatro anos.
Atualmente, a família do agricultor, ao lado de
seus dois irmãos, Paulo e Vanderlei, possuem
área de 4 mil hectares de laranjas cultivadas
sob produtos liberados pela certificadora orgânica.
Toda a produção tem como destino a industrialização e todo o suco é exportado. Isso
corresponde a 85% do mercado de suco de
laranja orgânica mundial, o que gera uma proporção de oito em cada dez copos consumidos
no mundo, que são produzidos pelos irmãos
Rodas.
Não é só na citricultura que Fábio Rodas
conquistou posição de destaque. Em 2005, ele
assumiu mais um desafio e adquiriu a Fazenda
Água Milagrosa, tradicional propriedade de
seleção de gado de elite da raça Tabapuã. Com
isso, tornou-se referência em criação de gado

Entre os seus prazeres estava a perfeita manutenção da Fazenda Água Milagrosa

da raça, realizando uma série de leilões. Na
ocasião, em entrevista para veículo de comunicação do setor pecuário, Fábio comentou, com

Mesmo com a diversificação, a citricultura era

verdadeiro exemplo de profissionalismo, de-

seu tradicional bom humor: “Não sei ainda, se

a principal atividade do empresário.

dicação e determinação, movidos pela paixão

adquiri um fantástico rebanho de zebu mocho

No dia 18 de agosto de 2008, este grande

trazendo consigo a Fazenda Água Milagrosa,

empreendedor faleceu, encerrando sua traje-

ou se adquiri a Fazenda Água Milagrosa e

tória entre nós. Fábio era casado com Maria

recebi com ela um excelente rebanho de zebu

Teresa Junqueira Rodas, com quem teve três

mocho”.

filhas: Rachel (in memorian), Renata e Sarita,

Além da pecuária, Fábio também atuava na
produção de cana-de-açúcar, borracha e milho.

que lhe deram oito netos.

pela atividade agrícola, particularmente pela
citricultura.
Natália Salvador Pereira
Ponto5 Comunicação
natalia@ponto5.com.br

Fábio Zuchi Rodas deixa para todos um
Outubro / Novembro / Dezembro / 2008 Revista Ciência & Prática
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Orientações sobre o manejo de Pratylenchus jaehni

A

ocorrência de sintomas nas plantas de
pomares infestados por nematóides,
geralmente, se dá em reboleiras.
Nessas reboleiras, geralmente, as plantas das
bordas apresentam maior nível populacional
de nematóides, que as plantas do centro das
reboleiras, embora exibam sintomas menos
severos.

são menores.
Em geral, quando Pratylenchus jaehni
(Nematóide das Lesões Radiculares dos Citros)
é encontrado, está associado a Tylenchulus
semipenetrans (Nematóide dos Citros).
Entretanto, pomares infestados apenas pelo
segundo (T. semipenetrans) são muito mais
comuns. Mesmo quando infectam a mesma

A

UNESP/Sérgio Calzavara

Plantas que perdem a tonalidade natural, apresentam queda de folhas e seca de ramos, podem estar apresentando sintomas
relacionados ao aumento da população de nematóides. Conheça um pouco mais sobre a presença desses indivíduos na citricultura

UNESP/Sérgio Calzavara

B
Figura 1. Planta de
laranjeira 'Valência'
enxertada sobre
limoeiro 'Cravo',
exibindo sintomas
da infecção pelos
nematóides-chave
dos citros no Brasil
(Tylenchulus semipenetrans e Pratylenchus jaehni); na
parte aérea, baixa
densidade de folhas, além de folhas
e frutos menores e
depauperamento
progressivo

Os sintomas na parte aérea estão ilustrados
Figura 1. Inicialmente, ocorre mudança
tonalidade do verde das folhas, passando
verde para verde-opaco. Com o aumento
população do nematóide, há redução na

planta, as severidades dos sintomas vem sendo
atribuída a P. jaehni ou a interação com T.
semipenetrans, visto que, pomares infestados
apenas por T. semipenetrans, exibem sintomas
menos severos.

UNESP/Sérgio Calzavara

na
na
de
da

Figura 2. Reboleiras infectadas pelos nematóides dos
citros Tylenchulus
semipenetrans e
Pratylenchus jaehni
exibindo sintomas
severos na parte aérea, em condições
de elevado déficit
hídrico

densidade foliar. As folhas ficam menores e,
geralmente, não exibem o brilho natural que se
observa nas folhas de plantas sadias. Os ramos
ficam mais finos e os frutos, também, em geral,
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Em condição de déficit hídrico acentuado,
ocorre a queda prematura das folhas em plantas
atacadas (Figura 2). Intensas necroses e morte
de radicelas são também observadas em tais

Outubro / Novembro / Dezembro / 2008

C

Figura 3. Radicelas do porta-enxerto
limoeiro 'Cravo', exibindo sintomas
da infecção por Pratylenchus jaehni.
A – C) Variação dos sintomas, exibindo
desde lesões externas (A e B) até a
necrose total da radicela (C)

situações, causadas pelos nematóides e pela
invasão de organismos oportunistas nos tecidos
celulares, conforme ilustrado na Figura 3. Em
pomares infestados por P. jaehni, a ausência
de radicelas é facilmente notada, no ato das
coletas de amostras para fins de diagnóstico
nematológico.
Manejo do Pratylenchus jaehni com
porta-enxertos resistentes
A estratégia de manejo dos nematóides dos
citros tem como base a utilização de mudas
isentas, o plantio em áreas não infestadas,
a utilização de porta-enxertos resistentes
ou tolerantes, além de evitar o uso de
implementos e/ou o trânsito de máquinas com
solo infestado aderido. A simples lavagem dos
pneus e engrenagens com jatos fortes de água,
de modo a remover material de solo aderido

NEMATÓIDES

é suficiente para remoção dos nematóides das
máquinas e implementos.
A partir de 2003, por força de legislação da
Secretaria de Agricultura e do Abastecimento
do Estado de São Paulo, foi instituída a
produção de mudas certificadas no estado. No
entanto, a maioria dos novos plantios voltará a
ser instalada em áreas de renovação de velhos
pomares, em sua maior parte, já infestadas.
Nesses casos o uso de porta-enxertos resistentes
é uma opção a ser considerada.
No campus da Unesp/FCAV, em Jaboticabal,
SP, foram realizadas as primeiras avaliações
sobre a resistência de porta-exertos cítricos a
P. jaehni. Depois de 220 dias após a inoculação

com 3 mil espécimes por muda, foram
avaliados seis porta-enxertos, com base no
fator de reprodução do nematóide, em casa de
vegetação. Avaliados os porta-enxertos: limoeiro
‘Cravo’ (C.limonia), tangerina ‘Cleópatra’ (C.
reshni Hort. ex. Tanaka), tangerina ‘Sunki’ (C.
sunki Hort. ex. Tanaka), trifoliata [P. trifoliata
(L.) Raf.], citrumelo ‘Swingle’ (C. paradisi
x Poncirus trifoliata) e citrange ‘Carrizo’ (P.
trifoliata x C. sinensis). À exceção do limoeiro
‘Cravo’, os demais porta-enxertos testados
foram resistentes ao nematóide. Os dados da
Tabela 2 evidenciam que o limoeiro ‘Cravo’
propiciou a maior média da população final
do nematóide, aos 220 dias após inoculação.

UNESP/Sérgio Calzavara

Conforme o critério adotado, o valor médio
do FR (Fator de Reprodução) = 6,83, indica
reação de suscetibilidade do limoeiro ‘Cravo’
ao nematóide, enquanto os demais, com FR <
1, denotam reação de resistência.
Somente as mudas de limoeiro ‘Cravo’
exibiram abscisão prematura de folhas e clorose
generalizada, conforme ilustrado na Figura 4.
Nas raízes desse porta-enxerto foram observadas

Figura 4. Porta-enxertos de citros aos 220 dias após
inoculação com Pratylenchus jaehni. A) Limoeiro
‘Cravo’ suscetível exibindo amarelecimento e abscisão
prematura das folhas. B) ‘Swingle’ resistente

Outubro / Novembro / Dezembro / 2008 Revista Ciência & Prática
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necroses alongadas e escuras, conforme já
ilustrado nas Figuras 3 A-C. Os porta-enxertos
resistentes não exibiram quaisquer sintomas de
infecção, nem nas raízes, nem na parte aérea.
Com base nos dados obtidos no presente
estudo, a tangerina ‘Cleópatra’, o citrumelo
‘Swingle’, a tangerina ‘Sunki’, o ‘Trifoliata’ e
o citrange ‘Carrizo’ podem ser usados como
porta-enxertos, visando o manejo do nematóide
das lesões radiculares dos citros.
Em pomares já implantados, mudas
produzidas nesses porta-enxertos podem ser
utilizadas no replantio de reboleiras infestadas
com P. jaehni. Contudo, como evidenciam
os dados da Tabela 1, os porta-enxertos
resistentes não foram imunes ao nematóide.
Esse fato sugere que a sub-enxertia de plantas
infectadas com P. jaehni, utilizando esses portaenxertos, pode favorecer a adaptação da praga
ao parasitismo, comprometendo a resistência.
Dessa forma a sub-enxertia com esses materiais
resistentes deveria ser evitada como prática de
manejo de P. jaehni.
Nos pomares que exibem reboleiras de
plantas infectadas por P. jaehni, a população do
nematóide nas plantas centrais, usualmente,
é muito mais baixa do que nas plantas da
periferia da reboleira. Em geral, os citricultores
removem as plantas depauperadas do centro
das reboleiras para efetuar o replantio. A
utilização de porta-enxertos resistentes, nesses
casos, poderia ser uma prática de menor risco.
A renovação de pomares infestados,
utilizando-se de mudas enxertadas com portaenxertos resistentes, deveria ser precedida
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de medidas que reduzam a população do
nematóide para minimizar os riscos de perda
da resistência do porta-enxerto por adaptação
de P. jaehni ao parasitismo, uma vez que a
condição de planta perene, por si só, já favorece
a pressão de seleção.
Manejo do Pratylenchus jaehni com
plantas não-hospedeiras
Na renovação de pomares, o cultivo de
plantas não-hospedeiras do nematóide por um
a dois anos, é uma prática que deve ser adotada
no manejo dos nematóides dos citros. Os dados
da Tabela 2 evidenciaram que o amendoim, o
algodão, a mamona, a cana-de-açúcar, assim
como as forrageiras Panicum maximum e
Brachiaria decumbens não são suscetíveis a P.
jaehni e podem ser utilizadas em sucessão com
culturas cítricas de pomares infestados, visando
o manejo desse Nematóide. As espécies de
plantas daninhas: capim-carrapicho, picãopreto, caruru e carrapicho-carneiro não
são suscetíveis a P. jaehni, e a ocorrência
dessas espécies nos pomares não favorece
o aumento da população do nematóide. As
frutíferas: tamarindeiro, goiabeira, mamoeiro,
maracujazeiro e pessegueiro, também se
comportaram como resistentes a P. jaehni
e são opções de cultivo em solos de velhos
pomares infestados. O milheto, a soja, o
milho e a Crotalaria juncea, são suscetíveis ao
nematóide e não devem ser cultivadas nos solos
infestados, pois contribuiriam para o aumento
do nível populacional de P. jaehni e, podem
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comprometer o desenvolvimento da cultura
subsequente na área.
O sorgo que apresentou um fator de
reprodução de P. jaehni muito próximo de
1,0 (FR = 0,96), embora conceitualmente
seja considerado resistente, em função da
alta população de plantas dessa cultura que
habitualmente é utilizada, pode resultar
em níveis de população final considerados
comprometedores para o desenvolvimento de
uma cultura suscetível subsequente. Então,
não se recomenda a utilização de sorgo em
programas de manejo de áreas altamente
infestados por P. jaehni.
Perdas causadas por nematóides em
citros
Em reboleiras de pomares infestados por
P. jaehni, as perdas anuais na produtividade
podem chegar a 30%. Além disso, o
depauperamento progressivo das plantas
infectadas pelos nematóides resulta na
redução da longevidade do pomar, as plantas
não respondem satisfatoriamente aos tratos
culturais. No município de Palestina, mais ao
norte do Estado, em condições de elevado
déficit hídrico e alta produção de frutos por
planta, reboleiras de árvores infectadas por
P. jaehni apresentaram acentuada queda de
folhas, inclusive com morte de várias plantas.
Para avaliar as perdas causadas por P. jaehni,
em plantas jovens de laranja ‘Valência’ (Citrus
sinensis Osbeck) enxertadas sobre limoeiro
‘Cravo’ (Citrus limonia Osbeck vr. Cravo) está

NEMATÓIDES

Figura 5. Interação entre altura
das plantas e log do número de
Pratylenchus jaehni inoculado
em mudas de laranjeira 'Valência', enxertadas sobre limoeiro
'Cravo', em micro-parcelas a
campo. A) Seis meses e B) 12
meses após inoculação realizada
em janeiro de 2006

Figura 6. Interação entre
o diâmetro do caule e
da segunda pernada de
plantas jovens de laranjeira 'Valência', enxertadas
sobre limoeiro 'Cravo', em
função do log do número
de Pratylenchus jaehni
inoculado. A) Diâmetro
do caule aos 6 meses. B)
Diâmetro do caule aos 12
meses. C) Diâmetro da
segunda pernada aos 12
meses após a inoculação

Figura 7. Interação entre
volume da copa e log
do número de Pratylenchus jaehni inoculado
em mudas de laranjeira
'Valência', enxertadas sobre limoeiro 'Cravo', em
micro-parcelas a campo.
A) Aos seis meses. B) Aos
11 meses. C) Aos 12 meses após inoculação

meses, respectivamente, para o maior nível de
inóculo.
As análises de variância da regressão, revelaram efeito significativo para a altura das
plantas e diâmetro do caule aos 6 e 12 meses
após inoculação e uma relação linear negativa
ajustou-se a ambos os casos, conforme Figuras
5 A e B e 6 A e B. O mesmo efeito foi observado
para o diâmetro da segunda pernada aos 12
meses após a inoculação (Figura 6 C ) e para
a variável volume da copa as diferenças foram

significativas aos 6, 11 e 12 meses em função
do logaritmo dos números de nematóides nos
diferentes níveis de inóculo adotados, conforme
ilustrado nas Figuras 7 A-C.
UNESP/Nematologia

sendo conduzido um experimento em um pomar
localizado no município de Itápolis – SP. Mudas
transplantadas à campo foram inoculadas com
níveis crescentes de inóculo (zero; 10; 100;
1.000; 10.000 e 100.000 nematóides/muda).
Os resultados preliminares indicam que aos 12
meses após a inoculação de P. jaehni ocorreram
reduções significativas de 22% na altura das
plantas, 22,5% no diâmetro do caule, 20,4%
no diâmetro da segunda pernada e 43,7% e
52,5% no volume da copa, aos 11 e aos 12

Sergio A. Calzavara,
Jaime Maia dos Santos &
Luciany Favoreto
Unesp/FCAV-Fitossanidade/
Nematologia
seradca@bol.com.br
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FLÓRIDA

Um momento de muitas incertezas
A citricultura na Flórida passa por um inquietante período, repleto de dúvidas e envolto por uma névoa proveniente da crise
financeira norte-americana. Sofre com a elevação de custos e com o Greening e nisso, se assemelha à citricultura paulista.
O GTACC esteve na Flórida e C&P traz um pouco de atualização sobre aquela citricultura

o dinheiro oriundo da citricultura, que previamente seria destinado à publicidade, necessita
ser realocado para as pesquisas do complexo
“Greening”, transparece uma grande preocupação com o futuro - nada certo, da atividade nos
dois países. Em meio ao conturbado momento
financeiro pelo qual passa a economia mundial,
os produtores da Flórida buscam reforço na
experiência adquirida pela citricultura brasileira
a fim de estabelecer um procedimento mais
adequado para o manejo do Greening.
Roteiro da viagem

Décio Joaquim

A viagem, realizada entre os dias 27 de
setembro e 5 de outubro, procurou propiciar
uma visão real da situação dos pomares da
Flórida, graças ao excelente roteiro preparado
pela equipe técnica local da Syngenta, que, em
paralelo com a receptividade das empresas visitadas, culminou com um favorável desempenho
em termos dos resultados obtidos.
Interessante, a diversidade encontrada nas
visitas. O grupo (composto por 11 membros
do GTACC, 4 funcionários da Syngenta e dois
técnicos do Fundecitrus – Fundo de Defesa da
Citricultura) esteve em oito propriedades produtoras de citros, cada uma delas vivendo um
momento diferente em relação ao pior problema
fitossanitário presente: o Greening. A doença
está mais disseminada no sul do que na região
centro-norte da Flórida, o que também (em
função da localização do pomar) determina os

À custa de uma
muda mais cara,
o setor de viveiros
procura recuperar
a pequena oferta
dos últimos anos
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Décio Joaquim

T

rês anos depois, o GTACC volta à Flórida
(nos EUA - Estados Unidos da América)
como forma de manter-se atualizado em
relação à citricultura daquele Estado, principal
concorrente brasileiro no mercado mundial
de suco. O panorama encontrado atualmente
difere bastante daquele visto na última viagem,
onde a passagem dos furacões e a disseminação
do Cancro Cítrico, predominavam em todas as
conversas.
Desta feita, os temas foram outros, porém,
a gravidade das ocorrências continua a projetar muita incerteza sobre o setor. Muitos dos
problemas são comuns ao Brasil. O Greening,
o aumento do preço dos insumos, a queda na
demanda de suco e a insolvência das instituições
de crédito, entre outros, formam um quadro
sombrio que faz tão mal aos pomares norte
americanos, quanto faz para os brasileiros. Definitivamente, não será com a decadência dos
norte-americanos que nos prevaleceremos. O
desestímulo à produção e a concorrência de
outros segmentos, oferecendo nas gôndolas
dos supermercados de lá, a menores preços,
bebidas as mais variadas, como outros sucos de
frutas, néctares, águas com sabor, energéticos,
deslocando o suco de laranja de sua posição e
“engolindo” o seu propalado, famoso e quase
centenário programa de marketing, seguramente deve ser visto por nós, brasileiros, como outro
problema sério que deixa marcas em nossas
exportações.
E apesar desse painel, na medida em que
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Planta suspeita de ter Greening é marcada com spray
para avaliação futura por inspetores experientes

procedimentos adotados em cada propriedade.
Além disso, o itinerário técnico propiciou
a oportunidade de visitar uma empresa de
colheita, um packing house, um viveiro, além
de participar de um encontro no campus de
Lake Alfred, no Citrus Research and Education
Center, da Universidade da Flórida, onde foram
feitas três apresentações, especialmente preparadas para a comitiva, sobre aspectos gerais a
respeito da situação do Greening na Flórida.
Na ocasião, numa segunda sessão – desta feita
aberta a pesquisadores, professores e estagiários
da Universidade, o grupo brasileiro, através de
duas palestras, pôde abordar a situação da doença no Brasil. O engenheiro agrônomo Marcos
Pozzan, da Syngenta, fez uma explanação sobre
a situação da doença no País, enquanto que
o consultor Ramiro de Souza Lima Neto, do
GTACC, apresentou um relato a respeito do impacto sobre os custos causado pelo Greening.
A situação no sul da Flórida
O engenheiro agrônomo Raphael de Paula
Terra, brasileiro e estabelecido havia dez anos
na Flórida, foi quem nos recebeu na Southern

FLÓRIDA

Gardens Citrus, empresa na qual é gerente de
produção. “São 2,1 milhões de plantas, em 8 mil
hectares, no sul do Estado. Nosso pomar está
entre os cinco maiores da Flórida”, conta com
orgulho Raphael Terra. “Éramos maiores, mas
tivemos 2 mil hectares erradicados por causa do
Cancro Cítrico”, lastima o agrônomo. A Southern
tem uma indústria capaz de processar mais de
20 milhões de caixas por safra, sendo a maior
produtora da Flórida de suco pasteurizado (suco
NFC, não concentrado).
Michael S. Irey, pesquisador e chefe de
operações técnicas da mesma empresa, fez uma
ampla explanação, relatando detalhadamente
toda a situação do Greening na Southern Gardens, abrindo planilhas de custo e revelando
toda a sua preocupação pela rápida expansão
da doença dentro da propriedade.
“Os custos do Greening, considerando
valores de inspeção, destruição de árvores, produção perdida, pulverização, custo das árvores
arrancadas, no nosso caso chega a R$ 3 mil/
hectare”, afirma Michael, que é especialista em
bactérias e também trabalha para outra empresa
do mesmo Grupo, a United States Sugar Corporation, que é a maior usina de açúcar de cana
do país. Ele diz: “a chegada do Greening aos
Estados Unidos ocorreu em Miami, em agosto
de 2005, em algumas plantas cítricas de fundos
de quintais de famílias asiáticas. Passados três
anos, a enfermidade já está em, praticamente,
todos os condados citrícolas da Flórida. Na Southern Gardens a doença chegou em outubro de
2005, coincidindo com uma período de intensa
brotação nos meses subseqüentes aos estragos
provocados pelo furacão Wilma. Como não se
fazia qualquer controle sobre o Psilídeo e como
muitos sintomas ainda estavam em fase latente,
passados dois anos o problema evoluiu, do arranquio de 1% de plantas do pomar na primeira
inspeção, para a erradicação acumulada parcial
de, aproximadamente, 10% do número de
árvores do projeto original, na sexta avaliação”,
contou Michael.
A velocidade com que a doença se espalhou na Southern Gardens assustou a todos na

Décio Joaquim

Décio Joaquim

Raphael Terra: “se pudéssemos, faríamos mais
inspeções anuais de Greening”
Décio Joaquim

Jerry Newlin: “quem apenas erradica ou apenas
pulveriza, não faz direito a lição-de-casa”
Décio Joaquim

Tom Stopyra: “como produzir laranjas para
vendê-las por menos de US$ 7 a caixa?"

Flórida. “Nesse período, fizemos mais de 70 mil
testes laboratoriais, através de PCR (sigla em
inglês para identificar o teste que amplifica o
material genético da bactéria do Greening, por
exemplo), para comprovar a doença em plantas
suspeitas. Esse número é assombroso para qualquer laboratório de pesquisa”, relata Irey, que
conta: “A partir de janeiro de 2006 passamos a
controlar as populações de Diaphorina, que normalmente são muito grandes no Sul da Flórida.

Michael Irey: “no nosso caso, o Greening provoca
um prejuízo da ordem de R$ 3 mil/hectare”

Levou algum tempo para o nível populacional
chegar a uma condição razoável e enquanto isso
ocorria, muitas plantas continuavam a mostrar
sintomas devido ao longo período de latência
da enfermidade. Por causa do desconhecimento,
demoramos muito a tomar várias medidas. Isso
atrasou o controle. Se, na época da constatação
inicial, soubéssemos o que sabemos hoje, talvez
as coisas pudessem ter outro caminho”, confessa
Michael Irey.
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Irey faz questão de chamar a atenção para
o efeito das bordas dos talhões: “É clara a preferência que os Psilídeos têm por colonizar as
bordaduras das quadras de citros. Nos limites
de cada talhão concentra-se sempre a maior
parte das populações, e essa informação pode
ser preponderante, tanto no monitoramento da
praga, quanto para o seu controle, como mesmo
para o planejamento de novas áreas de citros que
devem obedecer um desenho mais quadrado do
que retangular, mais largo e com mais plantas,
procurando diminuir o efeito das bordas. Na
prática tem um efeito considerável”, comentou
o pesquisador da Southern Gardens.
A fazenda possui atualmente 44 inspetores
de Greening, caminhando em duplas e trabalhando, também, sobre plataformas elevadas
para quatro funcionários, que identificam as
plantas suspeitas através de um código de fitas
coloridas. As plantas marcadas, inclusive com
tinta spray, passam por uma inspeção definitiva feita por profissionais mais experientes que
percorrem as “ruas” apontadas em um quadriciclo dotado de GPS para a identificação digital
imediata da planta a ser erradicada. Segundo
Raphael Terra, “as inspeções são feitas a cada três
meses, mas se pudéssemos faríamos mais”. Ele
coordena uma equipe que faz um trabalho de
conscientização entre os produtores mais próximos, para executarem um trabalho conjunto
de controle e erradicação.
Como existe muita infecção, a velocidade de
erradicação tem de ser ágil. Antes, porém, são
tiradas amostras para análise laboratorial por
PCR (estando as plantas doentes em talhões com
mais de 4 ha, são retiradas amostras de duas
delas, independente do número de plantas com
Greening encontradas). Por dois motivos: para
provar a eficiência da inspeção e para justificar
a erradicação para os acionistas. De qualquer
modo, a comprovação pelo teste encontra-se
acima de 95%.
Imediatamente após a confirmação, às vezes
no mesmo dia, a planta doente é erradicada.
Uma “garra” hidráulica frontal, com guilhotina,
montada em uma carregadeira Caterpillar 924G,
corta a árvore, aplica herbicida (Picloram) no
tronco remanescente e remove a planta com
Greening. São erradicadas entre 600 e 800
árvores adultas por dia.
Uma outra realidade
Em Arcadia, em uma área mais central na
Flórida, a Orange Co. é uma propriedade de
mesmas proporções que a Southern Gardens.
São diferentes em relação à menor pressão do
Greening e, também, em relação ao fato de que
600 de seus quase 7 mil hectares de pomares
pertencem à diversos investidores, formando
uma situação mista de administração, onde
doze situações distintas podem ser observadas. Atualmente, parte daqueles pomares “de

Décio Joaquim

FLÓRIDA

O pomelo Flame: considerado sem sementes e com acentuada pigmentação

ocasião” está abandonada, gerando um certo
desconforto, principalmente no que diz respeito
ao manejo do Greening.
De acordo com Jerry Newlin, vice-presidente
da divisão de produção de citros da Orange
Co.,”a situação deverá ser contornada com a
re-compra das áreas abandonadas. Ao menos, os
investidores e alguns vizinhos fazem parte de um
grupo que mantêm aplicações aéreas regulares
de inseticidas, formando o que chamamos de
área tampão. É uma boa estratégia: todos aderiram ao controle conjunto dos Psilídeos”, conta
Newlin. Sobre isso, ele revela a intenção de poder
ter um avião DC-3 fazendo a pulverização de 10
mil hectares em uma única noite, “semelhante
ao que ocorre nas aplicações sanitárias urbanas
no estado da Flórida”, lembra. Para isso, ele faz
parte de um grupo que tenta junto ao governo
a regulamentação do uso de alguns produtos
para essa modalidade de utilização. Mas, de
qualquer modo, Newlin esclarece que “quem
apenas pulveriza ou apenas erradica, só está
fazendo metade da lição-de-casa. O desafio é
fazer o manejo conjunto e com coordenação
regional”.
Até o final de sua última inspeção, em 2008,
na somatória de plantas erradicadas desde a
primeira constatação da doença, em 2006, a
Orange Co. havia eliminado com Greening, 0,4%
de suas plantas. “Essa porcentagem poderia ter
sido menor, se tivéssemos acreditado no manejo
desde que a doença se apresentou em Miami”,
admite Jerry Newlin. “Sabe como é, a doença
está longe e as pessoas tendem a imaginar que
não chegará no seu pomar. Hoje, assim que
são encontradas as árvores contaminadas elas
são arrancadas, mesmo que a colheita esteja
programada para ocorrer na semana seguinte.
Não perdemos mais tempo”, explica Newlin.
O vice-presidente da Orange Co. também
faz questão de informar aos produtores que “o
Psilídeo mais perigoso é aquele que nasce em

uma árvore com a doença. Segundo estudos da
Universidade da Flórida, quase todos os indivíduos nascidos em plantas contaminadas, estão
contaminados. Por isso, é muito importante
pulverizar as árvores doentes antes de erradicálas, impedindo que esses insetos possam se
transformar em adultos, voar e contaminar novas
plantas”. Está dado o alerta.
Na Orange Co. as inspeções são feitas por 26
agentes, que se utilizam de plataformas apenas
havia 6 meses. As plataformas são dotadas de
um sistema hidráulico que eleva a metade superior em função da altura das plantas vistoriadas.
O número total de pulverizações por ano e o
modo de aplicação levam em considerações
alguns fatores, como: idade das plantas, época
do ano, localização do talhão, população do
inseto, características do produto a ser utilizado.
Os produtos usados na Flórida para controle do
Psilídeo são os mesmos recomendados no Brasil.
Importante citar os resultados positivos obtidos
em função do uso de menores gotas.
A presença do Cancro Cítrico
Outro entrave à produção na Flórida é o
Cancro Cítrico. O programa oficial de erradicação
da doença foi suspenso a partir de janeiro de
2006. Desde então, os produtores convivem com
mais esse problema fitossanitário. Basicamente
o controle se faz com aplicações de Cobre. De
qualquer modo, a presença da doença continua
a ser considerada um alto risco, como conta o
engenheiro agrônomo Thomas Stopyra, consultor técnico dos pomares e do packing-house da
empresa The Packers of Indian River, localizado
em Fort Pierce: “o Cancro tem de ser muito bem
manejado quando o objetivo da produção é o
mercado de exportação. Pulverizações frequentes, quebra-vento e poda, fazem parte do nosso
manejo. Se alguém encontrar uma única pústula,
faz parar o packing. Haveria a necessidade de
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FLÓRIDA

Pequenas lesões de Cancro Cítrico em folhas com sintomas típicos de Greening
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Tom.
Por outro lado, na Flórida, também têm
propriedades onde as doenças parecem não
despertar preocupação alguma. Nicolas Olvera
é o gerente da divisão de colheita da Everglades
Harvesting and Hauling, em La Belle. Foi ele
quem conduziu o grupo a três propriedades na
região de Immokalee, no sul do Estado. Apesar
de reconhecer que as produtividades caíram
acentuadamente após a introdução do Cancro
Cítrico nos pomares da empresa, Olvera parece
conformado com a situação de penúria que foi
possível presenciar em uma das fazendas, com o
aparente convívio do Cancro com o Greening.
A Everglades é uma empresa que oferece
a terceirização de serviços mecanizados, especializada em promover a colheita, a remoção e
o transporte da fruta, inclusive contando com
um conjunto de máquinas para colheita mecânica. Para Nicolas Olvera, “é natural a ideia do
extrativismo. Vamos explorar a cultura naquela
propriedade, enquanto for possível”. James
Cummings, da River Sun Citrus Management, em
Martin, outra propriedade com Cancro Cítrico, já
tem um projeto para aproveitar daqui três anos
a área com Greening, sem manejo algum: “Plantaremos grama, depois que o pomar terminar”,
afirma cético. Talvez não dure tanto tempo, pelo
que foi visto.
A continuidade desse tipo de atitude coloca
em risco todo o trabalho de manejo desenvolvido
pela maioria dos produtores.
A base segura
Com a mudança das normas para a produção de mudas na Flórida, desde janeiro de 2008
não houve mais a comercialização de mudas que
não fossem produzidas em ambiente telado.
Isso fez com a oferta de mudas fosse muito
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GTACC

se desinfetar tudo. Além disso, todas as frutas
presentes no barracão naquele momento seriam
encaminhadas para a indústria”, conta. “A Flórida tem um clima que propicia as várias brotações. Entre a primavera e o verão, as fazendas
efetuam uma aplicação a cada quinze dias, seja
para Cancro, Psilídeo, Minadora, Ácaros, Melanose, Mancha Graxa etc”, contabiliza Stopyra,
que, assustado, questiona: ” como produzir
Valências para vendê-las à indústria por menos
de US$ 7 a caixa?”
Tom Stopyra trabalha bastante com pomelos. A variedade Flame, sem sementes e acentuadamente pigmentada, tem a preferência entre os
pomelos vermelhos, respondendo por um terço
dos plantios do grupo. São pomares de, até, 20
anos, produzindo em muitos deles, mais de 2
mil caixas por hectare. O packing-house trabalhando 8 meses emprega 125 funcionários e
comercializa frutas com o mercado interno, mas
o grande negócio é a exportação, destinando
grande parte do pomelo para o Japão (embarcados em navios), mas exportando também para
os países europeus. Os preços de venda variam
entre US$ 12 (para o Japão) e US$ 18/caixa de
25 kg.
Em relação à produção, Stopyra destaca que
especificamente para os pomelos trabalha com
um pouco menos de Nitrogênio por hectare do
que para laranjas: “considera-se 200 kg como o
valor máximo”, diz. “Consigo essa quantidade,
usando uma adubação anual de 1.500 kg/hectare da fórmula 12-02-18, que parcelo em três
vezes: 25% no final do outono, 50% no início da
primavera e 25% no início do verão”, acrescenta
o agrônomo. Sobre o Greening, a incidência
é pequena, mas as inspeções são constantes.
“Criamos uma adaptação das plataformas, tracionada pelos quadriciclos e que cumpre bem o
seu papel, a um custo mais baixo”, comemora

reduzida. Até 2004, anualmente eram produzidas na Flórida, cerca de 6 milhões de plantas
para renovação, replantio e novos empreendimentos citrícolas. Essa quantidade caiu para
2,2 milhões de mudas em 2005;1,5 milhão de
mudas em 2006; 2,5 milhões em 2007; e, 3,5
milhões de mudas em 2008.
A consequência disso foi o aumento do
preço, dos tradicionais US$ 5,00, para os atuais
US$ 8,00/muda. Sem muda e com uma grande
incerteza pairando sobre os produtores, em função do Greening, os plantios foram estritamente
reduzidos. O setor de viveiros também sentiu
a transformação: o número de produtores de
mudas na Flórida caiu 80% em 10 anos.
Phillip Rucks, proprietário do viveiro com
seu nome, em Frostproof, na região central do
Estado, foi um dos persistentes. Montou uma
estrutura de estufas para a produção de 1,1
milhão de mudas/ano, pelo expressivo custo de
US$ 4 milhões. Esse viveiro de alto custo possui
todo o conjunto de estufas com controle de
temperatura, bancadas com bicos aplicadores
de inseticida, sistema de irrigação embutido nas
bancadas metálicas, área de serviço climatizada
com a interligação de todas as bancadas do
sistema através de trilhos, mecanização de todas
as funções ligadas ao substrato, desde o preparo,
até o enchimento dos contentores plásticos.
A muda de qualidade sempre foi considerada
a base da citricultura segura. Ela e a pesquisa
constituem-se no pano de fundo para o progresso do setor.
Em Lake Alfred, no campus da Universidade da Flórida, Michael Rogers, entomologista
e professor-assistente do Citrus Research and
Education Center, fez um relato sobre os avanços
obtidos na Flórida em relação ao programa de
manejo para Psilídeos, destacando a formação
de grupos regionais, não só para a coordenação
das atitudes, como também para a aplicação aérea de inseticidas. É dele o estudo que confirma
a importância de se pulverizar as árvores antes
de erradicá-las. Lukasz Stelinski, entomologista
e nematologista, correlacionou a temperatura
com o grupo químico dos inseticidas, concluindo
que os piretróides funcionam melhor no inverno,
enquanto que a ação dos organofosforados
melhora com temperaturas mais altas. O fitopatologista Ronald Brlansky estuda a expressão dos
sintomas do Greening, que, obrigatoriamente,
não se repetem, mostrando a influência da época
do ano, do estágio da evolução da doença e da
idade da planta, principalmente.

Décio Joaquim
Consultor Campo/GTACC

deciojoaquim@uol.com.br

TRATOS CULTURAIS

Faça o plantio corretamente
Sérgio Facio

A muda é a base de um pomar. O seu plantio deve transcorrer da maneira mais adequada possível, uma vez que o reflexo dessa
combinação se fará sentir por anos. Acompanhe os detalhes e veja a importância de se efetuar o plantio de maneira correta

Modo incorreto de carregar as mudas. O certo seria segurá-las pelas sacolas

A

s fases mais importantes da implantação
de um pomar de citros são o preparo
de solo e o plantio. Nesta matéria serão
abordadas todas as fases do plantio, incluindo o
carregamento e o transporte das mudas.

5,00 por uma muda de boa qualidade e depois
resolve economizar no transporte, o que é um
grande erro. O “remonte” das mudas deve ser,
no máximo, de duas “fiadas” (camadas) para não
danificar as folhas e também a haste da muda,
desta forma um caminhão truque leva com

tranquilidade 2.500 mudas, numa quantidade
acima desse valor o remonte passa a ser de três
fiadas, com grandes riscos de danos à sanidade
das mudas devido ao atrito entre elas.
O vento é outro fator fundamental, que, se
não observado, pode depor contra a saúde das
plantas. É de suma importância que seja verificado o fato – aparentemente corriqueiro, do
caminhão ter uma lona protetora para a carga
ou contar com a “guarda” lateral, alta. Caso contrário, na viagem, as mudas vão tomando muito
vento, provocando com isso uma grande perda
de folhas daquelas plantas que, normalmente, se
encontrarem na lateral da carroceria. As mudas
com poucas ou nenhuma folha, emitem com
dificuldade uma vegetação curta, atrasando
assim o seu desenvolvimento. Outro problema
relacionado ao transporte de mudas sem as folhas, é a escaldadura que ocorre principalmente
nas épocas mais quentes do ano, comum aos
plantios realizados nos meses de setembro a
dezembro. O ideal é sempre transportar as
mudas em caminhões “baú” ou em caminhões
com guarda alta e com lona, para evitar a ação
do vento.
Ao descarregar as mudas deve-se tomar os
mesmos cuidados ao pegar as mudas, nunca
segurando na haste ou na região do enxerto.
Problemas no encanteiramento das
mudas
Encanteiramento deve ser no sol. É
comum os produtores encanteirarem as mudas

Durante o carregamento das mudas no
viveiro elas devem ser pegas pelo “cavalo”
(porta-enxerto) ou pela sacola e, nunca pela
haste principal (na região que vai do enxerto
até acima deste), para não danificar assim as
folhas e a própria haste principal, como ocorre
com frequência. No período das chuvas, principalmente quando ocorrem danos à haste da
muda ou à região do enxerto, pode acontecer
a penetração de fungos secundários na região
afetada, levando a muda à morte ou, muitas
vezes, à seca de parte da haste principal.
A quantidade de mudas a ser transportadas
no caminhão é outro importante fator a ser
considerado. O produtor paga de R$ 4,50 a R$

Sérgio Facio

Carregamento e transporte das mudas

O ideal é encanteirar as mudas a pleno sol e aguá-las de acordo com a necessidade
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Preparo do sulco

dade. Após a adubação do sulco o ideal é fechar
o sulco com o uso do subsolador. Quando o
sulco fica muito tempo aberto pode ocorrer a
compactação do mesmo pela ação do sol e da
chuva e ao fazer o plantio com o sulco compactado podem ocorrer alguns problemas no
desenvolvimento do sistema radicular. Por este
motivo, o uso do subsolador é o mais indicado
para efetuar esta operação de fechar o sulco.
O plantio
Na distribuição das mudas podemos observar no campo que ao retirá-las da carreta ou do
caminhão, as pessoas pegam de 4 a 6 mudas
por vez e sempre pela haste, danificando assim
as folhas e a própria haste. A distribuição deve
andar um pouco a frente do plantio, porém, não
deve ser feita com muita antecedência para que
as mudas não fiquem muito tempo expostas ao

sol, que aquece a sacola, podendo prejudicar o
sistema radicular da muda. Outro problema diz
respeito à folha, que ficando em contato com
o solo muito quente pode sofrer queimaduras,
danificando a muda. Portanto, deve-se observar
estes fatos com atenção para que não se tenha
nenhum problema com a muda.
O corte do fundo da sacola deve ser realizado para eliminar o enovelamento do sistema
radicular da muda, que, ao chegar ao fundo
da sacola começa a se desenvolver em espiral;
porém, este corte não deve ultrapassar 2 a 3
cm do fundo da sacola. Quanto maior o corte,
maior a perda do sistema radicular, prejudicando

Sérgio Facio

O sulco deve apresentar uma profundidade
mínima de 30 cm para que o Fósforo e o Calcário
possam ser posicionados em uma boa profundi-

A primeira aguação assenta o solo, concretizando a operação de plantio

Sérgio Facio

em baixo de árvores, e com isso ocasionando o
encharcamento do substrato e, consequentemente, o apodrecimento do sistema radicular.
As mudas de sacola apresentam um grande
número de radícelas, que, com o excesso de
água e o sombreamento, apodrecem com facilidade. É comum após o plantio de mudas nesta
situação observarmos as mudas murcharem,
mesmo quando não está faltando água, sendo
fácil constatar o problema: é só puxar a muda
que ela é arrancada com facilidade da cova,
observando-se que ela vem apenas com o pião,
sem as radicelas. Isto não significa que a muda
tenha vindo com sistema radicular deficiente,
mas sim que as radicelas apodreceram em função do sombreamento e do excesso de água.
O ideal é encanteirar as mudas a pleno sol
e antes de aguá-las verificar se estão realmente
necessitando de água ou não. Para isso, o ideal é
observar o peso da sacola. Outra maneira prática
é pegar um pouco de substrato no fundo da
sacola e espremer entre os dedos; se o substrato
estiver soltando água é que a muda não está
precisando ser molhada. Durante as horas mais
quentes do dia é comum que as mudas fiquem
com as folhas murchas, mas isto não significa
que o substrato esteja seco, pode ser apenas
em função de altas temperaturas e devido a isso
ocorre o fechamento dos estômatos para evitar
o excesso de transpiração.
Mas, de qualquer modo, o mais importante é
que as mudas produzidas em ambiente protegido não fiquem encanteiradas por muito tempo.
Elas devem ser plantadas o mais rápido possível
para evitar os problemas acima citados.

Sérgio Facio

TRATOS CULTURAIS

O corte do fundo
da sacola elimina o
enovelamento de
raízes

22

Revista Ciência & Prática

Outubro / Novembro / Dezembro / 2008

A coroa deve ter capacidade para reter
60 litros de água em cada aguação

TRATOS CULTURAIS

fica exposto e ao ser colocado no solo acaba
dobrando.
A profundidade é outro fator que também
pode comprometer o plantio. É comum observar
no campo mudas com o cavalo enterrado. No
plantio, o colo da planta deve ficar no nível do
solo e não abaixo, pois a muda com o cavalo
enterrado apresenta maior propensão a ter
problemas com a “Gomose”.
Normalmente quando o serviço é terceirizado as coroas acabam ficando pequenas e mal
feitas, com capacidade para apenas 20 a 30
litros de água, sendo que após um mês acabam
se desfazendo, e necessitando com isso do serviço de reconstrução das mesmas, o que acaba
encarecendo muito o plantio.
Após o plantio é extremamente importante
fazer a primeira aguação para assentar o solo
ao redor da muda e com isso concretizar o
plantio.

mudas. Caso seja necessário o encanteiramento,
este deve ser feito a pleno sol e deve ser evitado
o excesso de água.
A distribuição das mudas ao longo do sulco
deve ser feita ligeiramente a frente do plantio. E
o corte do fundo da sacola não deve ultrapassar
os 2 a 3 cm.
A cova deve ser feita com profundidade
suficiente para posicionar a muda corretamente,
lembrando sempre de não pisar em cima do
substrato, para que não haja a dobra do pião,
com consequente quebra de radícelas.
A coroa deve ter capacidade para, no
mínimo, 60 litros de água. E finalmente, para
que a muda possa ser considerada plantada,
deve haver a primeira aguação logo após o seu
plantio.

GTACC

o desenvolvimento da muda. O que se pode
observar no campo, é que quando este serviço
é realizado por equipes terceirizadas, este fator
não é observado e os cortes são realizados com
5 a 10 cm, extirpando assim mais de 30% do
sistema radicular da planta.
A dobra do pião ou “mudas sapateiras”,
ocorre, na verdade, em função de um mal preparo de solo. Ao abrir a cova com o solo compactado o plantador acaba abrindo uma cova
rasa e depois, na tentativa de que ela fique na
profundidade desejada, acaba pisando nas raízes
da muda, ocasionado a dobra do pião. Quando
isto ocorre a muda fica inutilizada, pois não consegue se desenvolver e acaba “ficando para trás”.
É muito fácil identificar estas mudas no campo.
É só observar, após alguns meses do plantio, as
mudas com desenvolvimento reduzido ou até
mesmo com seca de ramos. Estas mudas com
pião torto são facilmente arrancadas, diferente
das mudas plantadas corretamente, onde depois
de 30 a 60 dias de plantio já se torna muito
difícil de ser arrancada. O mesmo problema
pode ocorrer quando o plantador pega a muda
com violência e acaba derrubando o substrato
da parte de baixo do torrão e com isso o pião

Considerações gerais
Para que se tenha êxito no plantio de laranja
deve-se tomar todos os cuidados expostos,
iniciando pelo carregamento e transporte das

Sérgio Luiz Facio

Consultor GTACC/FARM
sergio@farmatac.com.br
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GREENING

A chave do sucesso é o citricultor
O entendimento das razões que fundamentam as várias medidas de manejo da doença desperta o engajamento do citricultor. É primordial
que o produtor conheça detalhes específicos do Greening, a fim de compreender a importância do seu papel frente ao avanço da doença

T
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IN 53 agiliza erradicação
Com a publicação da Instrução Normativa 53, do Ministério da Agricultura (www.
agricultura.gov.br), o citricultor continua
responsável por eliminar plantas doentes, arrancando ou cortando rente ao solo as árvores
com sintomas de Greening, sempre procurando evitar novas brotações. Aqueles que não
agirem dessa forma poderão ser penalizados
com multas. Em São Paulo, a fiscalização
dos pomares com suspeita da doença é de
responsabilidade da CDA – Coordenadoria
de Defesa Agropecuária, órgão da Secretaria
de Agricultura e Abastecimento do Estado.
Caso se comprove que os citricultores não
exerceram seu papel no controle da doença,
eles serão autuados pelos fiscais da CDA e deverão providenciar a imediata eliminação das
plantas doentes. Para agilizar o processo, 10%
das árvores de cada talhão identificadas com
sintomas terão material enviado para análise
laboratorial. Se o percentual de plantas com
Greening no talhão for inferior ou igual a
28%, haverá a eliminação estritamente das
plantas sintomáticas. No entanto, se o resul-

tado for superior a 28%, todas as plantas do
talhão deverão ser arrancadas. O custo desse
processo será repassado ao produtor.
A nova Instrução Normativa determina
que a partir de 2009 os produtores que têm
plantas hospedeiras de Greening (citros e
murta) e propriedades localizadas dentro da
área delimitada com a ocorrência da doença
devem promover nos pomares, no mínimo,
duas inspeções entre janeiro e junho, e mais
duas entre julho e setembro. As informações
decorrentes dessas inspeções deverão ser repassadas à CDA através de formulário próprio
(que pode ser encontrado no site www.cda.
sp.gov.br ou nas secretarias municipais de
agricultura dos municípios paulistas), até 15
de janeiro (informações das inspeções feitas
no segundo semestre) e até 15 de julho (informações obtidas no primeiro semestre).
Para ajudar a elucidar dúvidas sobre o
assunto, o Fundecitrus – Fundo de Defesa da
Citricultura, abriu mais uma linha telefônica:
Ligue-Greening, 0800-770-7770.

Décio Joaquim

ranscorridos quase cinco anos da constatação oficial do Greening no Brasil, ainda são
poucos os citricultores que têm a noção
exata da gravidade do problema, a ponto de
procurarem mais informações do que apenas
identificar sintomas em campo. Apesar da divulgação feita pelos órgãos institucionais, pela
mídia especializada e pela rede de consultores
a respeito da ocorrência da doença em nossos
pomares, é diminuto o número de citricultores
que consegue compreender a necessidade da
adoção de um programa de manejo para o
Greening em prol da sanidade do “negócio”
chamado citricultura.
Dentro do universo de citricultores muitos
são, ainda, os produtores que não utilizam
nenhuma prática contra o Greening. As justificativas para tal procedimento são, quase sempre,
contraditórias.
Alguns nada fazem pois “suspeitam” da
existência de outros interesses – que não os
interesses técnicos, na preconização das medidas básicas que visam manter baixo o nível
de inóculo da enfermidade por todo o parque
produtivo. Acusam os interesses comerciais, mas
se esquecem de adquirir conhecimento técnico
para poder avaliar a própria suspeita.
Existe, também, um bom número de produtores que culpa os valores auferidos com a
comercialização para justificar “não fazer nada”,
uma vez que, segundo eles, “a citricultura não
suporta mais elevações de custo”, esquecendo,
porém, que o remédio para preços baixos está
na elevação da produtividade.
A lista das justificativas prossegue e se estende desde “ninguém vai me dizer o que devo
fazer com o meu pomar”, até “não farei nada
até que me paguem por isso”.
Apesar de não concordar, respeito o pensamento daqueles que defendem essas atitudes,
mas imagino que lhes faltam mais informações
para perceber que “um erro não justifica outro”,
pondo em risco a atividade do proprietário
vizinho, além de ter a sua inoperância técnica
agindo contra si mesmo, prejudicando a própria
condução do empreendimento rural.
Acredito que o clamor feito aos “vizinhos
problemáticos” a fim de que devam colaborar
com a atividade citrícola, inspecionando os po-

A IN 53 procura agilizar o processo de erradicação de plantas com Greening
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mares, erradicando árvores e controlando o vetor
do Greening, talvez passe a ser mais ouvido na
medida em que se divulgar mais casos verídicos
de investidas de sucesso contra a doença, ao
longo desse tempo em que ela está no país.
Outro ponto favorável parece estar ligado
ao aumento de argumentos que vêm se acumulando por conta da experiência adquirida com a
doença no Brasil, o que se soma àquele conhecimento inicial, restrito às viagens internacionais
e à literatura. O bom senso de vários técnicos
começa a ser mais aceito pelos produtores que
se sentiram acuados em um primeiro momento
por força do próprio desconhecimento comum a
todos – agrônomos e citricultores, mas que já se
sentem mais seguros com resultados obtidos em
várias propriedades baseados no manejo técnico
proposto, que também vem sendo aperfeiçoado
com o tempo.
Manejo da doença
O principal a ser entendido pelo produtor
é que não existe uma única receita para um
bom manejo do Greening. As estratégias poderão mudar em função da região geográfica
da propriedade, da localização do pomar, da
incidência e da disseminação local da doença,
da idade das plantas, do número de árvores e da
estrutura operacional a disposição do manejo,
além da condição do manejo executado pelos
proprietários dos pomares vizinhos.
De qualquer modo, deve-se saber que o
roteiro básico a ser traçado envolve: plantio de
mudas sadias, inspeção de plantas, erradicação
das árvores doentes, monitoramento do vetor e
controle químico do psilídeo.
Outro aspecto importante a ser lembrado
é que uma vez no país, o Greening não será
extirpado. Por isso, é de suma importância entender que o produtor deverá mantê-lo longe
do seu pomar pelo tempo que conseguir; caso

Pedro Yamamoto: “as
chances de sucesso aumentam se o produtor
cumprir a técnica”

isso já não possa mais ser feito, a batalha será
por impedir que ocorra sua disseminação dentro
da propriedade. Para isso, a redução da fonte
de inóculo (ou seja, a erradicação das plantas
doentes), será um passo fundamental para
impedir que os psilídeos se contaminem. Estes,
estão constantemente chegando ao pomar
através de dispersão natural e por isso, devem
ser controlados quimicamente, com o mesmo
objetivo: impedir que psilídeos visitem árvores
doentes e passem a contaminar plantas sadias,
aumentando o número de árvores contaminadas, uma vez que algumas plantas que já foram
afetadas pela doença demoram mais tempo a

mostrar sintomas que permitam a identificação
do Greening e sua erradicação.
Uma constatação estatística: quanto maior
for o peso da erradicação, menor será o peso
do controle do vetor. Em síntese: se todos os
produtores estivessem eliminando plantas contaminadas, em número, freqüência e velocidade
corretos, seria necessária uma menor quantidade
de pulverizações.
E como saber se as inspeções e a erradicação
estão sendo bem feitas ?
Deve-se contar com pessoal especializado
para as inspeções. Uma equipe treinada, experiente, que saiba reconhecer os sintomas no
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campo. Deve-se saber que a eficiência das inspeções aumenta com a utilização de plataformas
e passa a ser maior ainda, caso a freqüência no
número de inspeções anuais também aumente.
A legislação exige quatro. O conveniente seriam
entre 6 e 12 inspeções por ano, dependendo de
cada caso.
As erradicações deverão primar por não
tardarem a ser feitas. Imediatamente após a
constatação da doença, a planta deverá ser eliminada (arrancada ou cortada). Usar herbicida
no tronco remanescente, quando a planta for
cortada. Não se pode deixar as raízes rebrotarem.
Lembrar de aplicar inseticida, antes de erradicar
a árvore, a fim de evitar que as ninfas de último
estágio (prestes a se transformar em adultos
contaminados) possam passar a contaminar
plantas vizinhas sadias.
Segundo Pedro Takao Yamamoto, pesquisa-
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A Conferência procurou esclarecer e divulgar
novos conceitos sobre o Greening

dor científico do Fundecitrus – Fundo de Defesa
da Citricultura, “a maior chance de obter sucesso
no manejo do Greening, é do produtor que além
de cumprir as várias exigências técnicas, estiver
próximo de vizinhos que também as cumpram”.
Pedro lembra que “os inspetores de pragas devem saber reconhecer as várias fases do psilídeo
e a utilização de armadilhas serve para identificar
momentos de migração dos insetos, ajudando
no controle. As pulverizações não devem ficar
restritas apenas às épocas de brotação e os
pomares novos têm de ter um controle mais
rigoroso em todos os sentidos”.
“Caminhamento do pragueiro, local mais
adequado para colocação de armadilhas adesivas, discussão do nível populacional do vetor,
horário mais adequado para encontrar os psilídeos, etc”. Pedro vai citando detalhes que servem
para o produtor perceber que um excelente
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A Conferência apresentou inúmeros
resultados interessantes do ponto de vista
científico, provenientes de dezenas de trabalhos. Como já era de se prever, foi constatado
que a maior transmissão da doença ocorre
em folhas novas, uma vez que 92% dos psilídeos preferem folhas novas para sugar. Não
houve a confirmação do efeito repelente da
goiaba sobre populações de psilídeos. Outra
observação prática, muito válida, refere-se ao
fato de que psilídeos nascidos em plantas com
Greening serão quase todos, quando adultos,
eficientes transmissores da doença, diferente
de psilídeos adultos nascidos em plantas sadias
que adquirirão a doença em proporção bem
menor. Assim, recomenda-se que as árvores
que serão erradicadas sejam pulverizadas
antes de cortadas, a fim de que sejam mortas
as formas jovens de psilídeos presentes, evitando que haja a possibilidade de emergirem
daquelas ninfas adultos contaminados.

manejo é formado a partir do seu envolvimento
na problemática do Greening. Cabe ao citricultor
entender isso.
Finalizando, devo reforçar a tese de que o
tempo de controle de determinado produto não
é uma característica imutável dele. A concentração do princípio ativo que atinge a planta, a
dose usada, o modo de utilização, a aplicação,
o clima, as características da planta, são todos
fatores que interferem no padrão de resultados
alcançados. Pedro Yamamoto observa que a
escolha do produto passa pela análise de vários
parâmetros, lembra alguns, tais como: efeito de
choque, período residual, período de controle,
rotação do modo de ação, custo/benefício,
seleção de inimigos naturais e compatibilidade
com fungos entomopatológicos.
Como conclusão, deixo a mensagem positiva
de que é possível manter o Greening em níveis
passíveis de convivência, exemplificado por inúmeras situações reais relatadas em São Paulo,
desde que o produtor consiga envolver-se com
a ideia central de que a erradicação (redução do
inóculo) e o rigor no controle do vetor, são as
fontes primárias do sucesso.
GTACC

O GTACC, através do consultor Rubens
Paulo Stamato Júnior, esteve presente na
II International Conference of Research on
Huang Long Bing (Greening), realizada em
Orlando, na Flórida (EUA), entre os dias 1 e 5
de dezembro de 2008.
O evento congregou técnicos e pesquisadores dos principais países produtores de
citros objetivando a troca de informações
sobre o assunto, possibilitando a atualização a
respeito das mais recentes constatações sobre
os variados campos que interagem dentro
do “Complexo Greening”, envolvendo dados
sobre a biologia de Diaphorina citri, sobre
os patógenos, sobre as diferentes etapas do
manejo, panorama econômico, estratégia de
controle do vetor, além de discussões sobre
a redução de produtividade, aspectos epidemiológicos da doença e sobre a evolução
das pesquisas para a obtenção das primeiras
plantas geneticamente modificadas.

Florida Citrus Mutual

GTACC e a Conferência sobre Greening

Décio Joaquim
Consultor Campo/GTACC

deciojoaquim@uol.com.br
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Os bons frutos da perseverança
Tendo os desafios como forma de aprendizado e mantendo sempre o foco na produção com tecnologia, o citricultor
Seiji Kanashiro é modelo de disciplina para dar a volta por cima e conseguir bons resultados na atividade
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que comprou uma das primeiras máquinas
podadeiras da América Latina, importada da
Argentina.
Com o passar do tempo, a sociedade entre
os irmãos se desfez, cada
irmão seguiu sua atividade,
a Fazenda Santa Ernestina foi
dividida, mas Seiji continuou
a perseverar na citricultura,
mantendo-se atualizado e
investindo em tecnologia, sem
perder o otimismo. “Houve
uma época em que cheguei
a pedir ajuda à indústria para
não ter de desistir da citricultura. Tinha iniciado a reforma
dos pomares e não via outra
alternativa frente à crise cambial que desestruturou o setor
citrícola no final da década de
1990”, expõe.
Atualmente, Seiji produz
mudas, mas somente para
uso próprio. Desde 2006, o
produtor utiliza a irrigação
localizada, com fertirrigação
e aplicação de defensivos, em
70% das plantas e já tem o
projeto para expandir o projeto
para toda a propriedade.
Com o auxílio dos filhos,
Emerson e Marcelo, que é
agrônomo, Seiji possui um planejamento detalhado do manejo das plantas.
Indo na contramão do que acontece ultimamente, Seiji chegou a comprar parte de uma
propriedade de uma usina canavieira para
plantar laranja – “um terreno bastante irregular,
inadequado para cultivo de cana mecanizado,
mas com muita água e propício para a citricultura irrigada”, diz.
Em 2007, o produtor se deparou com outra
dificuldade: um foco de Cancro Cítrico em uma
ponta da fazenda. Segundo Seiji, este foi um
grande baque, mas que foi contornado ao se
tomar todas as medidas de controle e prevenção
na fazenda.
Depois de passar por tantos desafios e se
manter na citricultura, Seiji tem consciência de
que toda atividade é cíclica, tendo os pontos
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altos e baixos e considera que a defasagem
cambial seja o principal desafio da atividade. “As
pragas e doenças, ainda temos como controlar.
Mas esse tipo de defasagem fica além do nosso
NatÁlia Pereira

U

m pomar com 350 mil pés de laranja
e uma área em formação, que deverá
totalizar 390 mil pés. Modernas técnicas
de manejo, com fertirrigação em 70% do pomar
e projeto detalhado que prevê ter em breve
todas as plantas irrigadas. Estes são os frutos
que o citricultor Seiji Kanashiro, da região de
Olímpia, SP, colhe graças à sua determinação
e planejamento. Numa época em que a maior
parte dos citricultores desistiu da atividade ou
partiu para a diversificação, Seiji, que também
passou por dificuldades frente às variações de
câmbio e doenças da laranja, é um modelo de
perseverança e disciplina para se manter atuante
na citricultura.
Filhos de imigrantes japoneses que chegaram
ao Brasil em 1937, Seiji e os irmãos, Seichi, Seiju,
Seiey e Seicho, cresceram em meio à lavoura de
algodão da família, em propriedades arrendadas
na região de Olímpia e Catanduva, SP.
Após muito trabalho, em 1962 a família
adquiriu a Fazenda Santa Ernestina, em Olímpia
e continuou a lavoura de culturas anuais.
Na década de 1970, seguindo o excelente
panorama de mercado para a citricultura, os
Kanashiro passaram a cultivar laranja. “No
início, a intenção era plantar poucos pés, para
nos adaptarmos à cultura. E também decidimos produzir as mudas para venda” comenta
o citricultor. Mas as adversidades começaram
a surgir e a crise atingiu a citricultura logo no
início da atividade. Sem mercado consumidor
para as mudas produzidas, os Kanashiro decidiram plantá-las para não perdê-las e investir em
tecnologia para otimizar os resultados.
Com muito trabalho e dedicação a família
de agricultores tornou-se respeitada pelas altas
produtividades, qualidade dos frutos e introdução de novas técnicas na citricultura.
A fim de informar-se sobre novas tecnologias
de produção, Seiji participou de dois congressos
internacionais de citros: em 1996, na África,
e em 1997, nos Estados Unidos. “Era o início
do Amarelinho no Brasil e todos queriam saber
como produzir mudas sadias. Fui com um grupo
de produtores brasileiros conhecer as técnicas
de produção de mudas em estufas”, comenta. E
nessas viagens Seiji conheceu novas técnicas de
poda em citros. Ao voltar dos congressos, ficou
tão interessado pelas técnicas vistas no exterior,

alcance. Atualmente, o valor está favorável. Espero que tenhamos bons rendimentos”, diz. Ainda
assim, o citricultor não perde o otimismo pela
atividade. “Tive muitos colegas que optaram por
mudar para a cana em meio à crise. Entretanto,
toda a estrutura da minha fazenda é voltada à
citricultura. Tenho máquinas e conhecimentos
técnicos para o cultivo da laranja. Assim, achei
melhor, ao invés de trocar os equipamentos,
permanecer na cultura, manter o que eu tenho
e trabalhar para ter melhores produtividades”,
finaliza Seiji.

Natália Salvador Pereira
Ponto5 Comunicação
natalia@ponto5.com.br

