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A grande oportunidade

Décio Joaquim

vista as reportagens negativistas para o setor
no ano passado, dizendo que jamais a citricultura retomaria seus mercados e seria um bom
negócio. O que devemos levar é a lição de cuidar bem de nossos pomares e aguardar, pois
como todos os negócios, em algum momento
surgirão boas oportunidades de ganho.
	Estamos, agora, diante de uma grande
oportunidade, com estimativas de bons ganhos
e possibilidades de investimentos na citricultura. Devemos aproveitar o momento para fazer
uma citricultura de alta tecnologia.

Brasil e, até o momento, tem obtido um bom
resultado. O mais importante a ser considerado
é que onde é feito o combate da doença com o
manejo recomendado, ela tem sido mais branda em relação às áreas onde nada é feito.
	Sobre o Brasil, diante de novos preços, os
produtores têm condições de melhorar ainda
mais o manejo; por isso, recomendo que procurem agrônomos capacitados para orientação
e sigam o mínimo solicitado.
	Ao que tudo indica, diante da perspectiva
de alguns anos de preços melhores, por conta
da redução de plantas causada pelo Greening,
também no Brasil, temos a nosso favor a redução da produção dos EUA, por conta da mesma
enfermidade. A redução do parque citrícola da
Flórida nos próximos anos é fato concreto, além
da redução de produtividade, o que é visível
nos pomares daquele estado norte-americano.
	As ameaças para a citricultura não foram
pequenas ao longo destes últimos anos, haja

GTACC

O

GTACC, no último mês, esteve em
diversos locais na Flórida com o objetivo de avaliar a citricultura americana, não somente no presente,
mas também no futuro. É de grande importância para nossa citricultura que saibamos quais
estratégias estão sendo aplicadas pelos produtores da Flórida no combate ao Greening.
Podemos notar que, como no Brasil, os
produtores de lá ainda estão muito divididos
no uso de estratégias de combate a doença.
Muitos estão utilizando produtos foliares (elicitores) para conviver com a doença instalada
na planta. No entanto, pelo que notamos na
Universidade da Flórida, em Immokalee, nem
mesmo os pesquisadores são unânimes em
afirmar sobre o sucesso da convivência com a
doença através dos elicitores.
Mas ainda existem empresas, como a
Orange-Co, que tem combatido o Greening
com um manejo na mesma linha utilizada no

Presidente do GTACC

Leandro Aparecido Fukuda
leandro@farmatac.com.br
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18 a 25 – Viagem à Flórida, EUA, com colegas da Syngenta e integrantes do grupo ATDA, de Monte Azul Paulista. O
GTACC foi representado pelos consultores Antonio Ricardo Matias de Toledo, Danilo Franco, Décio Joaquim, Leandro
Aparecido Fukuda, Ramiro de Souza Lima Neto, Rubens Paulo Stamato Júnior e Sérgio Luiz Facio.
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do sogro de Euclides, é Claudio Novaes.
Claudio teve três filhos: Silvio, Beatriz e Carlos Eduardo. A Fazenda Serra pertence hoje
à Beatriz, sendo administrada por seu marido, Euclides, e pelos filhos, Claudio e Guilherme.
Euclides Hermes da Fonseca

Davi Rinaldo

A matéria “Citricultura familiar, mas
enfoque profissional”, página 27 da
edição 36 de Ciência & Prática, foi publicada com erros de informações.
O nome correto do citricultor é Euclides Hermes da Fonseca.
Diferente do que foi publicado, o nome

A

Natália Pereira

A

29 – Palestra proferida pelo consultor Marco
Valério Ribeiro, sobre o Manejo de controle de
Cancro Cítrico no Paraná. Em Bauru, SP.
30 – Dia de Campo da Bayer CropScience,
para consultores de citros. O evento fez parte do programa Ver para Crer e foi realizado
no Sítio Bela Vista, em Conchal, SP, para
acompanhar uma área comercial de tangor
‘Murcote’ tratada com Nativo para controle
de Mancha Marrom de Alternária e trocar
informações sobre esta importante doença.
Presença dos consultores Aparecido Tadeu
Pavani e Décio Joaquim.

Décio Joaquim

30 – Palestra proferida pelo consultor Marco
Valério Ribeiro, sobre o Manejo de controle
de Cancro Cítrico no Paraná. Em Fernandópolis, SP.

Maio
04 – Realização, em Limeira, SP, do Citrus
Dinner 2010, numa realização do GCONCI –
Grupo de Consultores em Citros, promovido
pela Basf. O evento reuniu uma fatia representativa do setor em torno de duas palestras
sobre o momento citrícola. Maurício Mendes,
do GCONCI/AgraFNP e Allen Morris, da Universidade da Flórida, apresentaram atualidades e
perspectivas da citricultura mundial. Presença
do consultor Décio Joaquim.
07 - Palestra de divulgação dos produtos Yara.
Na sede do GTACC, em Bebedouro, SP.
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07 – Com a presença dos corpos técnicos do
GTACC e da empresa parceira,
reunião com a
Sipcam. Na sede
do GTACC, em
Bebedouro, SP
08 - Reunião Administrativa do GTACC, na sede,
em Bebedouro, SP.

10 a 12 - Visita do consultor Danilo José Fanelli
Luchiari a Feira Expo-Shangai 2010, na China.
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24 - Participação do presidente do GTACC,
Leandro Fukuda, na entrega do Prêmio Mérito
Fitossanitário, da ANDEF. Destaque para a
premiação de profissionais que se destacaram
em projetos de meio ambiente, cooperativismo
e de outros aspectos agronômicos. Prêmio
para a Coopercitrus e para o colega Eng°. Agr°.
Clodoaldo Flait, da Arysta. O evento ocorreu
na capital de São Paulo.
25 - Visita técnica à citricultura paulista, pelos integrantes da Cooperativa Integrada do
Paraná. Palestra ministrada aos cooperados
visitantes: Tendências e futuro da citricultura,
proferida pelo consultor Ramiro de Souza Lima
Neto na EECB, em Bebedouro, SP.
29 - Reunião Administrativa do GTACC, em
Bebedouro, SP.
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27 – Realizou-se, em
Araraquara, SP, um jantar
para o lançamento do
produto Difere, que é um
Oxicloreto de Cobre, com
formulação líquida, do
tipo suspensão concentrada. No encontro, promovido pela Oxiquímica,
houve apresentações por
parte do corpo técnico da
empresa, além de uma
palestra com o Professor Antonio de Goes, da
Unesp, de Jaboticabal, SP.
Participaram do evento
os consultores Antonio
Garcia Júnior, Aparecido Tadeu Pavani, Danilo
Franco, Leandro Aparecido Fukuda, Ramiro de
Souza Lima Neto, Sérgio
Luiz Facio e Silvio Gil Rodrigues.

Equipe Oxiquímica
Décio Joaquim

19 – Palestras em Campos de Holambra, em
Paranapanema, SP. O consultor Décio Joaquim
proferiu uma apresentação sobre a Florada
e o pegamento de citros; posteriormente, o
consultor Rubens Stamato Júnior falou sobre
a Citricultura da Flórida. Promoção da Stoller
do Brasil.

Marcelo Figueira

12 – Realização do VII Workshop GTACC: Manejo técnico da citricultura frente aos novos problemas, na EECB, em Bebedouro, SP. Houve a apresentação das seguintes palestras: Controle químico de Psilídeo, pelo consultor do GTACC/FARM atac, Eng°. Agr°. Danilo Franco; Manejo e controle do Ácaro
da Ferrugem dos Citros, pelo consultor da Gravena, Biólogo José Luiz Silva; Práticas no manejo da Estrelinha, pelo Eng°. Agr°. Márcio A. Soares, do
Grupo Nova América; Manejo de plantas daninhas de difícil controle, pelo professor Dr. Jamil Constantin, da Universidade Estadual de Maringá; Uso
de elicitores para defesa em plantas, pelo Dr. Dirceu de Mattos Júnior, do Centro de Citricultura Sylvio Moreira; e Relato de visita técnica à citricultura
da Flórida 2010, pelo consultor do GTACC/Campo Consultoria, Eng°. Agr°. M.Sc. Rubens Paulo Stamato Júnior.

28 - Reunião com
a Syngenta, na
sede própria do
GTACC, em Bebedouro, SP.
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Dia de campo revela produção e
qualidade de laranjas precoces
Visita aos ensaios de variedades permitiu conhecer promissores resultados de algumas
copas precoces enxertadas sobre dois porta-enxertos

O Dia de Campo, na EECB, permitiu aos interessados conhecer os resultados da produção, de quase 20
anos, de promissoras variedades precoces de laranjeiras, como opções à produtiva ‘Hamlin’

envolvidas pudessem definir quais cultivares receberiam prioridade no processo de registro e
estabelecimento dos lotes de plantas matrizes
e de multiplicação (borbulheira), uma vez que
a estrutura para manutenção destes encontrase reformada. Para tal reforma, a EECB contou
com recursos dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, mediante projeto coordenado
pelo Dr. Marcos Machado, do Centro de Citricultura do IAC. As cultivares selecionadas vem
sendo mantidas em telado há mais de quatro
anos e até o momento não apresentaram sintomas de CVC – Clorose Variegada dos Citros
e HLB (Greening), mas mesmo assim, serão
novamente indexadas para as duas citadas doenças e para outras de importância.
Todos os esforços serão empreendidos para
que o material de multiplicação das cultivares
esteja disponível o mais rapidamente possível
a todos os interessados, pois o uso dessas cultivares pode vir a causar um forte impacto na
produtividade global da citricultura.

dade das frutas, solicitou a coleta de amostras
das mesmas para análise das mesmas visando
à determinação de suas características para a
produção de suco NFC (não concentrado), no
que foi prontamente atendido pela diretoria da
EECB.
	A segunda parte constitui-se de uma visita
ao pomar jovem, onde os participantes puderam
comprovar o valor das cultivares e compará-las
às de uso comercial. Na ocasião, foi solicitado
aos presentes que manifestassem quais eram
as suas preferidas, a fim de que as instituições

Tabela 2. Produções média e total de
frutos por variedades precoces de laranjeira
doce, enxertadas em tangerineira “Sunki’,
em 2008 e 2009. Bebedouro, SP.

GTACC

Tabela 1. Produções média e acumulada de frutos
e massa de sólidos solúveis totais (SST) de variedades precoces de laranjeira doce, enxertadas sobre
citrumeleiro ‘Swingle’, no período de 1994-2007.
Bebedouro, SP.

E.E.C.B.

A

EECB - Estação Experimental de
Citricultura de Bebedouro, em conjunto com a Embrapa Mandioca e
Fruticultura Tropical, realizou no dia
28 de maio de 2010, um Dia de Campo sobre
variedades precoces de laranja, que resumiu
22 anos de trabalho das duas instituições.
Na primeira parte do evento, que reuniu
cerca de 50 interessados, foram apresentados
pelo pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical e Diretor Científico da EECB,
Eduardo Sanches Stuchi, os resultados obtidos
em dois pomares experimentais localizados na
própria Estação Experimental.
No primeiro pomar, plantado em 1990 e
que tinha como porta-enxerto o citrumeleiro
‘Swingle’, destacaram-se as variedades: ‘Olivelands’, ‘Kawatta’, ‘Majorca’, ‘Pineapple’ e ‘Valência 2’, cujas plantas foram tão produtivas
como as de ‘Hamlin’ e apresentaram o suco
com escore de cor superior (média de 36,43)
à ‘Hamlin’, cujo escore de cor foi de 34,39,
representando um grande diferencial para as
variedades selecionadas.
No segundo pomar, plantado em novembro
de 2006 e cujas plantas estão enxertadas em
tangerineira ‘Sunki’, estão sendo comparadas
as mesmas cultivares do trabalho anterior juntamente com outras, desenvolvidas por outras
instituições de pesquisa, e também cultivares
em uso comercial. As cultivares selecionadas
pela EECB mantiveram o bom desempenho
nas duas primeiras colheitas realizadas e estão com boa carga pendente de frutos a serem
colhidos em 2010. Um representante de uma
indústria de suco, impressionado com a quali-

Diretor Científico EECB

Eduardo Sanches Stuchi
stuchi@estacaoexperimental.com.br
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A importância dos nutrientes na florada
dos citros: a garantia do sucesso
Envolvidos nos principais processos energéticos do metabolismo das plantas, alguns nutrientes são básicos para o aumento
de produtividade. Na forma de Fosfitos, eles têm pronta absorção e atuam nos processos naturais de resistência a doenças

A

produção de laranja e de outras
espécies de citros está diretamente
relacionada ao número total de botões
florais produzidos, embora a maioria
das flores não permaneça na planta e o rendimento final seja determinado no momento da
colheita: de 30% das flores que permanecem
na planta no primeiro mês, apenas de 0,7 a 4%
transformam-se efetivamente em fruto colhido,
em produtividade e em receita para o produtor.
	A busca de mecanismos para aumentar a taxa
de pegamento, principalmente através do equilíbrio nutricional, é a diferença entre o sucesso e
o fracasso, já que a nutrição pode influenciar o
número final de flores, o tamanho e a quantidade
de frutos.
	A frutificação é o estágio mais crítico do
desenvolvimento dos frutos do ponto de vista do
produtor, principalmente em anos em que a presença de Colletotrichum se faz mais acentuada.
É durante este período que os maiores ganhos
na retenção dos frutos influenciarão os ganhos
posteriores na colheita. Eventos durante este
período terão influência direta na qualidade e
no tamanho dos frutos, sendo períodos de alta
demanda nutricional.
Na fertilização foliar, o nutriente deve ser
absorvido pelas folhas da cultura ou por outros
órgãos alvo e serem móveis no floema. A fertilização foliar com nutrientes cumprindo estes
critérios é considerada de 5 a 30 vezes mais eficiente do que a fertilização via solo, dependendo
do nutriente e do solo no qual a cultura está se
desenvolvendo.
O correto planejamento da adubação é a base
da alta produtividade com qualidade. A escolha
do método mais adequado ou a combinação
dos mesmos irá depender da situação e é parte
integrante do planejamento da adubação. A
fertilização foliar é uma importante alternativa
para, principalmente, suprir nutrientes para as
plantas e apresenta, em determinadas situações,
vantagens em relação às outras formas de adubação.
Os adubos foliares têm sido aplicados extensivamente na agricultura, aproveitando da
capacidade das plantas em absorver água e nutrientes. A absorção foliar de nutrientes minerais
nas partes da planta acima do solo incluindo
folhas, caules e flores têm sido relatados há
200 anos. O interesse, no entanto só começou
nos anos 50 e tem crescido ao longo do tempo,
devido ao aumento do custo de fertilizantes, das
preocupações ambientais causadas pela lixiviação
e escoamento dos fertilizantes, bem como da

8
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alta reatividade dos micronutrientes metálicos
no solo.
	Entre as vantagens da absorção dos nutrientes via foliar está o fato de que ela pode ser rápida
e corretiva, com rápida resposta da planta. Mas
isto não quer dizer que as adubações foliares
substituam as adubações realizadas via solo.
	Conceitualmente, a adubação foliar é a aplicação de nutrientes solúveis na parte aérea das
plantas, visando complementar a nutrição nos
períodos de grande consumo dos mesmos, de
forma a alcançar o equilíbrio durante os estágios
de desenvolvimento em que as plantas demandam
altas quantidades de nutrientes e nos quais o solo,
eventualmente, não os libere na velocidade necessária para garantir o suprimento adequado. Desta
forma, a fertilização foliar é uma prática auxiliar
para fornecer principalmente micronutrientes e
complementar macronutrientes secundários (Ca,
Mg e S). Porém, os resultados somente serão
obtidos quando se consegue aplicar o nutriente
necessário, no local adequado, na época e quantidade corretas, vindos de fontes eficientes e, ainda,
com tempo suficiente para a absorção.
O principal benefício da pulverização foliar é
que a taxa de absorção dos nutrientes pode ser
de até 90%, em oposição aos 10% da obtida
via solo. Além disso, os nutrientes tornam-se
imediatamente disponíveis na planta, uma vez
que para aplicações foliares devem ser 100%
solúveis em água, atendendo à legislação vigente.
Isso os torna adequados para corrigir deficiências
nutricionais, já que os nutrientes podem ser complexados ou adsorvidos fortemente, tornando-se
indisponíveis para as plantas.
Os produtos comumente utilizados nas adubações foliares podem ser adubos simples ou
misturas de diversas fontes e podem fornecer
tanto macro como micronutrientes. Os mais comuns são Uréia, os Sais de Sulfatos, de Nitratos,
de Cloretos, Quelatos e os Fosfitos.

Fosfitos
Os Fosfitos são substâncias originadas pela
neutralização do ácido fosforoso por uma base,
que pode ser de Potássio (K), Cálcio (Ca), Magnésio (Mg), Manganês (Mn), Zinco (Zn), Cobre (Cu),
entre outros cátions, formando diferente Fosfitos:
Fosfito de potássio, de cálcio, de magnésio, de
manganês, etc.
	A ação fertilizante dos Fosfitos vem sendo
estudada e comprovada ao longo do tempo,
atendendo à demanda das culturas, como no

caso dos citros, de maneira muito mais eficiente
e rápida quando comparada com as demais
fontes de nutrientes normalmente utilizadas
pelos citricultores, devido à maior absorção e
translocação pela planta, conforme a seguinte
ordem decrescente de absorção:

H2PO3-(Fosfitos) > Cl- (Cloretos)
≥ NO3- (Nitratos) > SO4- (Sulfatos)
> H2PO4- (Fosfatos)
Velocidade decrescente de absorção
	Devido ao seu alto grau de solubilidade e
mobilidade, os Fosfitos são rapidamente absorvidos pelas plantas, deslocando-se através das
membranas celulares. O caráter sistêmico dos
Fosfitos e a sua rápida absorção pelas raízes,
caules e folhas, permitem vários métodos de
aplicação.
Nos trabalhos relacionados abaixo, realizados pelo GTACC, verificam-se os efeitos de
diferentes Fosfitos, em diferentes estágios fenológicos da cultura dos citros, demonstrando
e comprovando a sua eficácia, atendendo à
demanda nutricional da cultura, resultando em
maior produtividade.
Na Figura 1 pode-se observar que o fornecimento de Zinco (Zn) e de Manganês (Mn),
na forma de Fosfito tem o melhor resultado na
porcentagem de pegamento dos frutos quando
as doses são de 1kg e 0,5kg/2000l, de Zn e Mn
respectivamente, mostrando que quando se fornece estes micronutrientes na forma de Fosfito,
as menores doses mostram-se mais eficientes.
	Da mesma maneira, na Figura 2, num pomar
em formação quando do uso do Fosfitotal Multielementos, a dose de 2kg/ha foi mais efetiva na
melhoria dos parâmetros biométricos do que a
dose de 4kg/ha.
Os Fosfitos são excelentes carreadores de
nutrientes e, além disso, tem conhecido e consagrado efeito fungicida e fungistático, iniciados
pelo Fosetyl-Al (Fosfito de Alumínio). Quando
absorvidos pela planta, os produtos derivados de
Fosfito liberam os íons fosfitos no tecido vegetal.
A rota pela qual o íon fosfito controla as doenças
é complexa e ainda um tanto desconhecida. De
certa maneira, o Fosfito pode inibir o crescimento
e a esporulação dos organismos fitopatogênicos,
atuando como uma toxina sobre o fungo, como
a maioria dos outros fungicidas. Entretanto, o
Fosfito também pode desencadear o aumento
de substâncias de defesa da planta, o que não
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Figura 1 - Utilização de diferentes doses de Fosfitotal Manganês e Zinco e seu efeito no
pegamento de frutos de citros.

Figura 3 - Avaliação do uso de Fosfitotal Multielementos (2,0 kg/2000 L) e
Fosfitotal CaB (2,0 kg/2000 L), na pré e pós-florada.

Figura 2 - Avaliação de diferentes doses de Fosfitotal Multielementos na biometria dos
citros.

Figura 4 - Efeito do Fosfito Multielementos e Fosfito CaB no número de flores e frutos de citros.

Figura 5 - Influência do uso de Fosfitotal CaB no pegamento da florada de citros.

Figura 6 - Efeito do uso do Fosfitotal CaB associado
a fungicidas atuando na melhoria do pegamento e da
retenção de cálice na florada dos citros.

acontece com a maioria dos produtos comercializados como fungicidas. Estas substâncias
são as fitoalexinas, as quais em muitos cultivos,
especialmente em fruticultura e horticultura, demonstram ação fisiológica positiva do ponto de
vista fitossanitário natural, induzindo o aumento
da resistência das plantas, sendo, portanto,
de caráter preventivo e atuando indiretamente
sobre os patógenos. Na sua reação ao ataque
de patógenos, a planta aumenta o acúmulo
de fitoalexinas nos tecidos da região sob risco
eminente, os potenciais “pontos de infecção”. A

atuação fitossanitária mais relevante e já comprovada de alguns tipos de Fosfitos é contra fungos
dos gêneros Phytophthora, Pythium, míldios mais
comuns, fusarioses, rizoctonioses e algumas
antracnoses.
Nas Figuras 3 e 4, observa-se que o uso do
Fosfitotal Multielementos associado ao Fosfitotal
CaB, na pré e pós-florada, tiveram efeito positivo
e significativo tanto no número de flores quanto
no número de frutos, indicando que onde se
realizou o tratamento a produtividade alcançada
foi maior.
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O Cálcio e o Boro são nutrientes fundamentais na época de desenvolvimento da flor,
já que o Boro atua na polinização, refletindo
a quantidade de flores que possivelmente se
transformarão em frutos e o Cálcio influencia
diretamente a resistência do fruto, quando o
mesmo estiver se desenvolvendo, necessitando, portanto, de paredes celulares resistentes
e bem estruturadas para que o fruto alcance
seu tamanho máximo, sem perder qualidade.
Com bases nestas informações, as Figuras 5
e 6 expressam os resultados obtidos após a
aplicação do Fosfitotal CaB, isolado (Figura
5), ou associado (Figura 6) à fungicidas, demonstrando o potencial de uso dos produtos no
aumento do pegamento da florada dos citros.
	Devido ao seu caráter duplo de carreador
de nutrientes e indutor de resistência, o Fosfito
pode ser considerado um “coringa” na agricultura moderna; uma ferramenta de fundamental
importância, da qual o produtor pode utilizar
para corrigir deficiências de maneira rápida e
eficiente, mantendo seu pomar equilibrado nutricionalmente, refletindo na sanidade do mesmo,
tornando-o mais resistente ao ataque de doença
e, consequentemente, resultando em maior produtividade, qualidade e longevidade do pomar.
Arquivo pessoal

A D U B A Ç Ã O

Eng. Agr. - Mestrando em Agronomia, em Solos e Nutrição de
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Uma citricultura fragilizada pela
disseminação do Greening
A doença avança pelos pomares norte-americanos, facilitada pelo desânimo que ronda os produtores locais.
Ciência & Prática ouviu a opinião dos principais citricultores da Flórida e mostra os transtornos atuais enfrentados
em função das dificuldades impostas pela situação e do consequente aumento de custos

D

tes. A erradicação de plantas contaminadas fica
a critério do produtor. Em função de tudo isso,
pode-se verificar que o número de plantas com
sintomas aumentou bastante em comparação
com o panorama visto em 2008. Além disso, a
quantidade de pomares abandonados também
aumentou. Em muitos desses casos, abandonados porque seus proprietários eram investidores
procurando lucrar no negócio de terras e a
desvalorização advinda da crise financeira nos
Estados Unidos os fez perder dinheiro. Mas, de
qualquer forma, as plantas doentes abandonadas constituem-se em perigosas fontes de
contaminação, colocando em risco a saúde dos
pomares ao redor.
	Assim, a análise geral não é nada satisfatória.
	As medidas recomendadas pelos organismos
técnicos são de conhecimento dos brasileiros:
mudas sadias, inspeções e monitoramento,
controle químico do vetor e erradicação de
plantas com sintomas. Estima-se que menos
da metade dos produtores agem dessa forma.
E os demais?
	A resposta para essa pergunta motivou uma
viagem à Flórida, para conhecer o procedimento
da maioria e ver se os resultados de práticas di-

Décio Joaquim

esde a primeira constatação do Greening nos Estados Unidos, em agosto
de 2005, em Miami, na Flórida, a
doença abalou a confiança do produtor daquele estado norte-americano. Sua disseminação pelo sul da Flórida aconteceu de uma
maneira rápida, talvez facilitada pela condição
climática e, com certeza, pela grande população
de Psilídeo – o seu inseto vetor. Apesar dos pomares do centro-norte do estado apresentarem
menores taxas de infecção, a preocupação toma
conta de todos, afetando sobremaneira o ânimo
do produtor de citros de lá.
	Atualmente, os 32 principais condados
citrícolas da Flórida já tiveram a constatação
da enfermidade. Analisando a situação, não se
encontram opiniões muito diferentes: apesar de
já ter vivenciado sérios problemas ao longo de
muitas décadas, parece a todos que o Greening
representa – de longe – a maior ameaça à continuidade da citricultura como setor organizado
e produtivo.
O produtor está apreensivo. O momento é
delicado. A pesquisa, por sua vez, ainda não
pode apresentar um quadro otimista de opções.
Não existe um programa oficial de medidas, nem
existe a obrigatoriedade de cortar plantas doen-

ferentes daquelas que admitimos como as mais
sensatas para o que se conhece do Greening,
estão sendo - ou não - vantajosas.

Ponto de vista
Quando se comenta sobre o modo de manejar a doença, é importante situar a posição
dos produtores. A expectativa de que, em poucos anos, o setor de pesquisa poderá ajudar a
controlar o Greening, faz com que os produtores
relutem em erradicar suas plantas. A maioria
entende que é necessário controlar o Psilídeo,
para que não aumente o número de plantas
infectadas; mas uma parte não concorda em
erradicar, acreditando numa eventual solução
em médio prazo.
Por conta disso, lançam mão do artifício de
empregar indutores de resistência, como o ácido
salicílico e a água oxigenada, como modo de
induzir a planta a aumentar suas formas naturais
de adquirir resistência à doença, a fim de que
lhes permitam esperar essa solução almejada.
	A utilização de indutores de resistência
sistêmica adquirida – de sigla SAR, em inglês,
faz parte de um programa tentativo de manter
produtivas as plantas, enquanto se espera por
uma solução definitiva. Outro programa faz uso
de maiores concentrações de nutrientes foliares
e também vem sendo empregado, com o mesmo
intuito.
	De qualquer maneira, percebe-se, da parte
de qualquer produtor, que se entende que não
se deve deixar de controlar o vetor da doença,
mesmo quando utilizam esses produtos alternativos.
Immokalee

Em Sebring, no escritório do Flórida Citrus Mutual, foi possível sentir a preocupação dos citricultores
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	Em Immokalee, no Centro Educacional e
de Pesquisas do Sudoeste da Flórida, mantido
pela Universidade da Flórida, Bob Rouse é o
pesquisador responsável pela área de Horticultura. Ele montou um ensaio que se tornou
famoso por ser a primeira área experimental
com acompanhamento técnico, comparando
vários tratamentos na tentativa de recuperar
o potencial produtivo de áreas com 100% de
Greening. Entre os nove tratamentos do ensaio,

Revista Ciência & Prática

Bob Rouse conduz os ensaios com produtos SAR no
Centro de Pesquisas do Sudoeste da Flórida

existe uma combinação entre produtos a base
de nutrientes (zinco, manganês, magnésio,
molibdênio), produtos SAR (ácido salicílico e
Bacillus subtilis (uma bactéria de solo que induz
a planta a produzir fitohormônios necessários ao
desenvolvimento de resistência e que tem papel
destacado como antagônico ao Cancro Cítrico),
Fosfitos, um produto oxidativo (água oxigenada)
e outros (óleo mineral e nitrato de potássio).
O experimento está instalado no Centro de
Immokalee, sobre um pomar de laranja ‘Valên-
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cia’, de quase 7 anos. “As avaliações começaram
havia dois anos”, diz o pesquisador. “De forma
geral, os melhores resultados são aqueles
encontrados nos tratamentos com Fosfitos e
nutrientes”, revelando que os tratamentos apenas com água oxigenada ou com a combinação
desta com produtos SAR, deixam a desejar.
	Em outro ensaio, que começou em 2008 em
uma área com 30% de Greening e, que hoje,
está com 80%, procurou-se avaliar se esses
produtos teriam ação sobre os Psilídeos. “Especificamente sobre os insetos, não; talvez, com o
tempo e o desenvolvimento das defesas naturais
das árvores, possa até diminuir a concentração
de bactérias nas plantas. Mas, por enquanto,
os resultados iniciais não são animadores”,
sentencia Rouse.
Foi possível, inclusive, fotografar os vários
tratamentos, comprovando que os níveis de
produtividade dessas árvores estavam situados
em um patamar que, nem de longe, lembrava
a enaltecida citricultura da Flórida. Mesmo
considerando diferenças estatisticamente significativas, os melhores tratamentos mostravam
produções que giravam em torno de uma caixa
de 40,8 kg por planta. Todas as plantas do
ensaio mostravam intensa desfolha e sintomas
da doença. Apesar de se verificar uma boa carga
de “chumbinhos” para aquelas copas, já que a
florada havia terminado havia pouco tempo, as
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plantas não tinham um aspecto geral vigoroso.
	Segundo o pesquisador Bob Rouse, “os
tratamentos revertem um quadro inicialmente
drástico de sintomas do Greening, mas, apesar
da situação da árvore tornar-se melhor quando
comparada àquelas sem nenhum tratamento,
em 2 a 4 meses depois das aplicações essas
diferenças desaparecem”, admite.
	Alejandro Arevalo, também pesquisador do
mesmo centro científico, aborda particularmente
a questão do controle que os métodos alternativos poderiam exercer sobre os insetos. Ele diz:
Décio Joaquim

Décio Joaquim
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Alejandro Arevalo comprovou, em Immokalee, que os
tratamentos nutricionais não têm ação sobre os Psilídeos
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“as diversas aplicações foliares dos tratamentos
SAR ou nutricionais não têm efeito algum sobre
as populações de Psilídeos, quando utilizados
sem inseticidas”. Esse resultado concorda com
aquele obtido por Bob Rouse. Arevalo lembra
que as pulverizações foliares, quando combinadas às pulverizações de inseticida mostraram
as mais altas produções de seus trabalhos,
provavelmente por impedir o aumento da concentração de bactérias nas plantas já afetadas.
	Do ponto de vista financeiro, Fritz M. Roka,
professor associado de economia da Universidade da Flórida, também sediado em Immokalee,
lembra “que tudo tem seu custo. “A introdução
das aplicações adicionais do programa SAR e
do programa nutricional custa um acréscimo
nos valores de produção de cerca de R$ 1.200
por hectare”, contabiliza.
	De qualquer modo, todos os resultados
dos ensaios desenvolvidos em Immokalee são
preliminares e não concluem muita coisa, por
enquanto.

Um caso de sucesso
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No caso de outra grande produtora da Flórida, a Orange Co., localizada em Arcadia, em
uma área mais central no estado, apesar de o
índice de Greening ter dobrado na propriedade
nos últimos dois anos – de 0,4% a 1,0% ao ano,
em 2010 – o manejo executado pela empresa
pode ser considerado “um sucesso”, como
afirma Jerry Newlin, vice-presidente das operações de citros da empresa. “Optamos por uma
inspeção intensiva e pela rapidez na erradicação.
As plantas sintomáticas são erradicadas em, no
máximo, uma semana”, comemora.

Mike Irey: “leva entre 2 anos e 2,5 anos para o sistema
se normalizar”

Southern Gardens, respondeu que “uma vez
encontrada a doença, a situação sempre tende
a piorar, antes de melhorar. Leva entre 2 anos e
2,5 anos para que o sistema entre em equilíbrio
e a situação volte a se normalizar”, acredita o
técnico.
Por outro lado, James Snively, diretor da
área dos pomares da empresa, admitiu que nas
áreas com mais de 25% de Greening, apesar
de continuar a executar o controle químico do
Psilídeo, abre mão da erradicação e emprega
as aplicações nutricionais visando estender um
pouco mais a vida produtiva das plantas até a
eliminação total do talhão.
	Sobre a utilização desse programa alternativo em determinado talhão, Irey concorda
que “é uma decisão que não se permite voltar
atrás; a tendência é a contaminação de 100%
das plantas daquela área”. Para ele, “em alguns
casos, o programa nutricional promove uma
melhora visual, mas não se pode prever por
quanto tempo isso vai durar”. Além disso, Irey
também comenta que “é impossível implantar
um novo pomar próximo de um talhão em que
se utiliza a estratégia”. De acordo com Mike
Irey, “a verdade é que fazemos isso apenas para
proporcionar mais tempo de vida ao pomar, até
que a pesquisa possa encontrar um meio pelo
qual a doença possa ser controlada”, espera
otimista.
Décio Joaquim

Ações diferentes
	Conversando com os maiores produtores
da Flórida, Ciência & Prática pode mensurar
a dimensão que o Greening tomou no estado.
A doença é, simplesmente, o evento mais
importante de toda a história da citricultura da
Flórida.
Localizadas no extremo sul da citricultura
da Flórida, as três propriedades da Southern
Gardens Citrus apresentam-se com uma alta
proporção de Greening. Com variações de 17%
a 25% de infecção, as fazendas da empresa
ocupam quase 7 mil hectares, mas chegaram
a constituir a maior organização citrícola do estado. Em 2008, o Greening era responsável por
ter erradicado 10% do número total de árvores
do projeto original daquele empreendimento.
Esse número dobrou.
	A Southern Gardens faz o manejo tradicional
da doença. Continua a fazer inspeções constantes, a erradicar plantas sintomáticas, a controlar
quimicamente o vetor e a usar mudas sadias nos
replantios. A empresa – que emprega 17 inspetores – faz quatro inspeções por ano na área
total das propriedades. Usa plataforma em dois
terços da área, fazendo o restante a pé. Utiliza
quatro inspetores no monitoramento do inseto,
repetida a cada duas semanas. Faz sete aplicações de inseticidas por ano, usando, inclusive,
aplicações aéreas. O número de aplicações não
é tão grande quanto no Brasil, devido ao clima
na Flórida ser um grande regulador das épocas
de brotações. Como informação adicional, os
produtos usados nessas aplicações são: Danitol
(Fenpropatrina), Dimetoato, Provado, Lorsban,
Mustang (Zeta-Cipermetrina) e Imidan.
Perguntado sobre o por quê de manter o
programa tradicional de manejo em propriedades
com cerca de 20% de danos, Michael S. Irey,
pesquisador e chefe de operações técnicas da

James Snively revelou, que o governo federal
e o estadual, juntos, destinaram 16 milhões
de dólares para a pesquisa sobre Greening e
Cancro Cítrico, em 2009 e, que, em 2010, o
investimento complementar será de 10 milhões
de dólares para a continuidade dos projetos já
em andamento e mais 2,5 milhões de dólares
para novas pesquisas.

James Snively, da Southern Gardens: “a pesquisa está
investindo US$ 30 milhões na solução do HLB”

Décio Joaquim
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Jerry Newlin, da Orange Co., justifica seu sucesso com o
manejo tradicional da doença

Outra linha de ação da Orange Co. é a criação do inimigo natural Tamarixia radiata. A partir
de mudas de Murta, a empresa cria Psilídeos
para servir de substrato para o desenvolvimento
da Tamarixia, que são liberados nos pomares.
Newlin relata a sua preferência por usar
pequenos veículos (quadriciclos) na amostragem de plantas com sintomas, afirmando que
“apesar de não ser tão eficiente na identificação do número total de plantas sintomáticas,
desta maneira consegue cobrir uma maior
área de pomar em um menor tempo”. O uso
do Cold-Fog – pulverizador que utiliza bicos do
tipo micronair, a fim de promover um ultra baixo
volume de calda por hectare – também é um
fator interessante usado pela empresa na busca
de menores custos durante suas sete ou nove
aplicações de inseticidas no controle do Psilídeo,
permitindo utilizar 20 a 50 litros de calda por
hectare. Atentem para o fato de que o sistema
é “uma nebulização a frio”, diferente do que se
convencionou no Brasil a ser chamado de fog.
Revista Ciência & Prática
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	Imidan, Mustang (ambos, em aplicações
aéreas), Temik, Movento (Espirotetramate),
Delegate (Espinetoram) e um Neonicotinóide,
formam a base das pulverizações.
Na Orange Co. não se está usando o programa SAR, mas a empresa investe mais na
utilização dos macro e micronutrientes. Na avaliação da empresa, o ensaio de Immokalee não
mostra nenhuma diferença entre os tratamentos
que usam apenas fertilizantes daqueles com a
adição dos produtos SAR. Esse fato, segundo
eles, é suficiente para a tomada de decisão.
Outra estratégia

Décio Joaquim

Vice-presidente e gerente geral de operações da Lykes Brothers, Bill Barber é um experiente conhecedor da citricultura brasileira. A
história de sua empresa destaca-se ao longo
do próprio desenvolvimento da citricultura
floridiana. Sediada em Lake Placid, os pomares da Lykes se estendem por quase sete mil
hectares, que incluem várias propriedades.

mais ao sul, a doença chega a 100% das
plantas”, revela. Bill Barber conheceu o trabalho desenvolvido em São Paulo, na Cambuhy
Agrícola, em Matão, e, além de elogiar o que
viu, admite que não faz o mesmo por entender
não ter recursos financeiros suficientes para a
execução daquele manejo.
	A Lykes procura executar o manejo tradicional recomendado para o Greening, com
inspeção, exclusão de plantas contaminadas
e controle químico do vetor. Este controle é
realizado em todos os seus pomares com
idade de até 2,5 anos. A partir dessa idade,
apenas nos áreas com menores taxas da doença. Em plantios adultos, com mais de 30%
de contaminação, continua a fazer o controle
do Psilídeo, mas não erradica as plantas,
utilizando o método SAR desde 2009.
	Apesar de concordar que essa opção de
metodologia é apenas um paliativo e fará
com que a doença, mais dia, menos dia, se
instale em todas as plantas dos talhões sem
erradicação, Bill Barber argumenta que “é uma
questão de sobrevivência”. Ele diz que “a Lykes
não tem condição de fazer diferente. Nossa
esperança é que a pesquisa descubra alguma
solução que nos impeça de sair do negócio”,
afirma lacônico.
Responsabilidade da pesquisa

Bill Barber gostaria de ter recursos para empregar na
Lykes o que ele viu na Cambuhy

De acordo com Barber, o Greening se alastrou
rapidamente por seus pomares. Em 2009, o
índice geral de Greening na Lykes era de 7%.
“Em algumas áreas, particularmente àquelas

Abril / Maio / Junho / 2010

Na Universidade da Flórida, todos os
pesquisadores, de todos os setores estão
envolvidos na obtenção de respostas às várias indagações que, diariamente, lhes são
feitas sobre o Greening. Particularmente para
os técnicos que trabalham com citros, as
cobranças e a responsabilidade aumentaram
de modo incalculável. A pressão sobre eles
mostra a medida exata que a doença está
representando para determinar a viabilidade
da sua continuidade no estado da Flórida.
No CREC-IFAS, Centro de Pesquisas de
Lake Alfred, a mais tradicional unidade científica de pesquisa citrícola da Universidade da
Flórida, os dias estão atribulados.
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James Graham, professor de Microbiologia
do Solo e o entomologista Michel Rogers,
argumentam que as descobertas sobre o
que chamam “sistema Greening”, evoluem a
cada dia. “São muitas informações, vindas do
mundo inteiro. Nosso conhecimento sobre a
doença está cada vez maior. Temos consciência de nossa responsabilidade perante o setor
citrícola, mas também conhecemos nossas
limitações”, reconhecem.
Os pesquisadores fazem um apanhado
geral das práticas que têm mostrado maior
eficiência no que diz respeito ao controle do
Psilídeo, afirmando que a utilização de inseticidas seletivos objetivando eliminar as formas
jovens do inseto não apresenta bons resultados quando comparada ao uso de produtos
de largo espectro que visam o adulto como
alvo principal. Recomendam a aplicação de
inseticidas imediatamente após a florada como
uma prática eficiente e contabilizam entre 5 e
7 aplicações anuais de inseticidas, o número
mínimo na maioria das situações. Além disso,
concordam que as aplicações simultâneas em
grandes áreas – normalmente, de avião – trazem enorme vantagem.
	Em trabalho que avaliou a eficiência das
várias metodologias de aplicação, confrontando seus custos, Rogers resume os dados
obtidos, comentando que “a aplicação terrestre com o conjunto trator/turbo-atomizador,
além de ser o método mais lento, apresenta
dificuldade quando se quer aplicação em
grandes extensões, embora proporcione melhor penetração do produto na copa, sendo o
método mais caro – cerca de R$ 120,00 a R$
180,00/hectare”, calculou.
	Comparativamente, a aplicação terrestre
de baixo volume, mediante o cold-fog, para
Michel Rogers “é um método de velocidade
intermediária, devendo ser empregada à
noite devido à deriva e a perda de eficiência
que está sujeito por produzir gotas de tamanho reduzido. O equipamento necessita de
alta umidade relativa – acima de 70% - mas
é relativamente barato, custando cerca de
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R$ 25,00 a R$ 55,00/hectare, variando entre pulverizar todas as ruas ou intercaladas”,
afirmou o pesquisador.
Por fim, Rogers mostra que a aplicação
aérea cobre uma maior área, em menor
tempo, o que é intuitivo. Com isso, seu custo
é bem menor do que a aplicação terrestre
convencional, custando entre R$ 20,00 e R$
80,00/hectare. Como uma regra, os pesquisadores observam uma redução nos níveis
populacionais de Psilídeos a partir de 7 dias
após a pulverização.

tendem o por quê se deve erradicar plantas.
No momento, a maioria aplica inseticidas (5
a 6 vezes/safra), nutrientes e, também, os
produtos SAR. Nas áreas com muita incidência
da doença, não se está erradicando, esperando uma solução da pesquisa nos próximos
anos...” admite Merritt.
	A pergunta que nos cabe, nesse momento
– e que, com certeza, eles também se fazem:
o que será daquela citricultura, caso essa
solução demore a chegar?
	Steve Farr, gerente da Ben Hill Griffin,
empresa originada por um dos maiores e mais
tradicionais citricultores do país, demonstra
sua preocupação, já que mesmo estando
mais distante do sul da Flórida e, mesmo
diante de toda a preocupação técnica e das
providências preventivas que executa nos extensos pomares, ele já detecta a doença em
suas áreas. “Colocamos inseticida em todas
as aplicações, além de executarmos controle
em reboleiras, mesmo assim a doença está
presente, admite.

Falando com o produtor

Décio Joaquim

	Em contato muito franco com os citricultores locais, através de uma mesa-redonda
realizada nas dependências do escritório do
Condado de Highlands do FCM - Flórida Citrus
Mutual, em Sebring, foi possível ouvir deles
sua preocupação com a situação instaurada
atualmente no Estado, devido ao Greening.

Décio Joaquim

F

Opinião dos economistas

Tim Hurner “o produtor estava ressabiado por causa do
Cancro Cítrico”

Tim Hurner, agente de extensão de citros
da Universidade da Flórida e diretor interino
daquele escritório, expressa seu pensamento:
“no início, os produtores de citros mostraramse irredutíveis em relação à aprovação de
uma lei de erradicação, uma vez que estavam temerosos e ressabiados, com medo de
que ocorresse com o caso do Greening algo
semelhante ao que já havia acontecido em
relação ao Cancro Cítrico, quando a severa lei
de erradicação em vigência promoveu a eliminação de um exagerado número de plantas e
prejuízo para quem, infelizmente, foi atingido
por ela”, disse Hurner. Mesmo respeitando
essa posição, ele sabe que o fato de ainda
existir muitas plantas contaminadas em pé
dificulta o controle da doença.
	Segundo o produtor John Merritt, da cidade
de Venus, “todos sabem da importância de
se controlar o vetor. Porém, nem todos en-
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Altas populações de Psilídeo na Flórida, permitem o uso
de diferentes métodos de monitoramento

de suco, o que desencadearia um processo de
afastamento dos processadores e um desestímulo, através da insegurança, aos próprios
produtores”, sentencia o especialista.

Ramiro de Souza Lima Neto

Para Allen Morris, economista da Universidade da Flórida, “se não surgir alguma forma
de controle para o Greening, em 5 anos a
produção de laranjas do Estado será inferior
a 100 milhões de caixas de 40,8 kg. Esse
valor fica cada vez mais perto de um patamar
considerado limite para a continuidade do
negócio. O valor da matéria-prima poderá se
tornar tão caro, que inviabilizaria a produção

O sistema cold-fog emprega bicos do tipo micronair, viabilizando a utilização de pouca calda por hectare
Revista Ciência & Prática
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Para Elizabeth Steger, da Citrus Consulting
International, “tudo vai depender de como a
economia norte-americana vai continuar reagindo. Com certeza, nos últimos meses houve
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Elizabeth Steger: “os pomares abandonados refletem
uma desvalorização de 30% no preço das terras”

Ó

tuação atual da economia, com o Greening
e o futuro da citricultura, torna-se muito
difícil e delicado pela simples razão de que o
produtor tradicional de citros gosta tanto da
atividade que, mesmo com as adversidades,
sente-se mais seguro investindo no setor do
que aplicar dinheiro em papeis”, comenta
Steger.
Finalizando o tema, o também economista
da mesma Universidade, Ronald Muraro, alerta: “o que mais aflige ao produtor é o aumento
do custo de produção, numa situação em que
o futuro está cada vez mais nebuloso. A incerteza da continuidade parece que vai definindo
o caminho de muitos daqueles que não estão
acatando um manejo mais agressivo contra a
doença. Quando a opção é pela convivência,
não há como voltar atrás e mudar o rumo no
meio do caminho”, diz Muraro.

Décio Joaquim

Décio Joaquim

uma pequena melhora em alguns setores da
economia, no entanto, principalmente no mercado imobiliário pode-se falar em estagnação.
Especificamente sobre agricultura, as perdas
em negócios com propriedades agrícolas na
Flórida assustaram a todos. A desvalorização
de terras com citros no Estado, desde 2008,
foi da ordem de 25 a 30%. Relacionar a si-
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Ronald Muraro vê a questão do aumento de custo como
sério entrave ao manejo do Greening
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O risco do uso de elicitores no
combate ao Greening
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podem estar ligados a lignificação e outras
barreiras estruturais celulares que impedem
a penetração do patógeno ou a produção de
proteínas relacionadas à patogênese, responsáveis pela síntese de moléculas que são
rapidamente transportadas de forma sistêmica
na planta, como o ácido salicílico e o ácido
jasmônico, como descrito por vários pesquisadores.
	Estimulados por uma experiência aparentemente satisfatória em um pomar vizinho,
onde o produtor observou a recuperação
da vegetação das plantas afetadas no seu
pomar, que embora continuassem doentes,
têm aumentada a expectativa do aumento de
vida produtiva, os técnicos do Centro de Immokalee, da Universidade da Flórida, iniciaram
alguns ensaios, como conta a matéria sobre
a Flórida.
Pois bem, em outubro de 2009, estive
em visita às áreas experimentais na Flórida
e observei que a resposta das plantas eram,
principalmente, restritas à redução dos
sintomas foliares de deficiências minerais,
especialmente de Zinco e Manganês, uma vez
que os pomares exibiam deficiências desses
nutrientes por estarem significativamente
afetados por Greening. Vale ressaltar que
o tratamento apenas com substâncias SAR
não mostrou o mesmo efeito nas plantas.
Essa experiência demonstra uma melhoria
no aspecto geral das plantas doentes em
resposta à nutrição, mostrando, também que
a enfermidade não interrompe sua severidade
ao longo do tempo.
	Existe comprovação de que, utilizandose a metodologia das inspeções periódicas,
erradicação de plantas doentes e controle do
Psilídeo, é possível continuar a produzir citros
sem comprometer os vizinhos e a citricultura
brasileira. Por outro lado, não existe qualquer
comprovação de que a aplicação de misturas
de elicitores e outros elementos estudados
possa curar plantas infectadas pelo Greening.
Não se dispõe de comprovação que sustentem
a aplicação dessas misturas para supressão

do Greening em plantas cítricas.
	Alguns dos componentes dessas misturas elicitoras, como micronutrientes, já são
comumente aplicados na nossa citricultura.
Não há evidências de que haja algum efeito
sinergístico favorável entre a interação de
substâncias elicitoras e nutrientes que melhor contribua para o aumento da tolerância
da planta cítrica à doença. A aplicação de
misturas de produtos ditos elicitores e outros
elementos, conforme avaliados nos estudos
na Flórida, não contribuíram para o controle
do HLB no pomar.
	Assim, a substituição da estratégia da
diminuição do inóculo do Greening no pomar
através da erradicação de plantas doentes
e do controle do Psilídeo, nas condições
atuais da nossa citricultura para a utilização
das misturas elicitoras, poderá trazer ao
citricultor maiores prejuízos em longo prazo,
uma vez que as informações disponíveis, por
enquanto, destacam apenas o retardamento
do desenvolvimento da enfermidade. Com
isso, haverá um aumento descontrolado do
inóculo da doença, o que, consequentemente,
inviabilizará a produção de citros nessa área.
Vale a pena destacar que o maior problema desse tipo de tratamento alternativo
é que ele muda o foco do citricultor sobre
o manejo mais adequado da doença (inspeção, erradicação e controle rigoroso do
vetor), conforme determina a Instrução
Normativa 53, do Ministério da Agricultura
e Abastecimento, pondo assim, em risco a
sua continuidade no negócio citrícola. Não
havendo cura da planta doente, ela persiste
como fonte de contaminação do restante do
pomar e das propriedades vizinhas.
Décio Joaquim
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pesar do oneroso custo que o
citricultor paga quando tem uma
planta erradicada, cientificamente não existe, ainda, a constatação de um meio tão eficaz no manejo do
HLB – Huanglongbing ou Greening, quanto
o sistema empregado no Brasil, baseado
em: produção de mudas sadias, controle
químico do inseto vetor, monitoramento
de árvores sintomáticas e erradicação das
árvores comprovadamente doentes.
	Esse modelo é vitorioso. A intenção
de manter o inóculo da doença fora da
propriedade dá uma dinâmica diferenciada
aos pomares, uma vez que a progressão da
enfermidade depende de plantas doentes
para que haja a contaminação do Psilídeo.
Se ele não as encontrar, a disseminação das
bactérias naquela determinada área diminui
também.
O setor de pesquisa agrícola do mundo
inteiro – em particular, do Brasil e dos Estados Unidos, trabalha incessantemente na
busca da solução definitiva para o problema.
Muitos passos já foram dados, mas sabe-se
que os resultados, talvez, sejam mais lentos
do que gostaria o citricultor.
Mais recentemente, tivemos notícias
do uso de elicitores ou indutores de resistência (substâncias de ocorrência natural
ou sintética, que estimulam a resposta da
planta quando, por exemplo, infectadas por
algum patógeno, a qual pode ser comparada à “resposta imune inata” que ocorre
em animais) para melhorar a sanidade da
planta. Segundo alguns autores, essas moléculas podem induzir o sistema de defesa
da planta, como a “resposta de hipersensibilidade”, associado à morte de células
do hospedeiro no local da infecção ou a
“resistência sistêmica adquirida” – no inglês,
systemic acquired resistance (representado
pela sigla SAR), quando sinais de defesa são
difundidos pela planta, induzindo resistência
a ataques subsequentes do patógeno.
Os mecanismos envolvidos na SAR

Centro APTA Citros/Instituto
Agronômico

Dirceu Mattos Júnior
ddm@centrodecitricultura.br
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Tolerância ou resistência aos produtos
provoca seleção de plantas daninhas
Em palestra durante o VII Workshop do GTACC, Professor da Universidade Estadual de Maringá, Jamil Constantin,
apresenta motivos que favorecem o surgimento de plantas daninhas resistentes à ação dos herbicidas, provocando
perdas de produtividade e aumentando o custo de produção

T

Conceitos
	Inicialmente, o mais importante para o
entendimento dos conceitos sobre tolerância e
resistência, é conhecer o mecanismo de ação
de cada produto. Para funcionar e cumprir a sua
função, cada herbicida mata os vegetais de uma
maneira diferente. Qual será a primeira reação
que o herbicida provocará dentro da planta? Por
exemplo, é um produto inibidor da enzima protox
ou da fotossíntese?
	A repetida utilização de herbicidas com o
mesmo mecanismo de ação aumenta a probabilidade de promover a seleção de plantas daninhas
capazes de suportar aquela ação. Deve-se, então,
variar os mecanismos, da mesma maneira que
se deve alternar grupos químicos de inseticidas,
fungicidas ou acaricidas.
Por causa dessa negligência, algumas constatações no Brasil já dão conta da existência de
capim amargoso (Digitaria insularis) e de buva
(Conyza bonariensis), resistentes aos herbicidas
compostos por glifosato.
Planta sensível constitui um conceito que
identifica a planta que morre quando em contato
com o herbicida registrado para controlá-la. Planta tolerante constitui um conceito que identifica a
planta que não morre em contato com o herbicida
que não tem registro para controlá-la. Planta
resistente constitui um conceito que identifica
a situação onde o herbicida com registro para
controlar determinada planta conseguia esse
feito, mas, não mais consegue controlá-la.
Abril / Maio / Junho / 2010

Décio Joaquim

olerância e resistência são conceitos
que preocupam os agricultores. Ocorrem em relação aos herbicidas, mas,
também, podem ocorrer em relação
aos outros insumos defensivos, como inseticidas ou fungicidas, por exemplo. A causa disso,
normalmente, está associada a inadequados
programas de manejo.
Os produtores precisam repensar o seu modo
de agir, uma vez que a utilização continuada de
qualquer produto – normalmente, por causa de
preços menores – tende a promover a seleção de
indivíduos que adquirem algum nível de oposição
aos efeitos esperados daquele produto.
Para se posicionar de forma a evitar tal problema, é necessário que se dinamize o sistema de
produção, variando o manejo, buscando torná-lo
estável.

Em sua apresentação durante o VII Workshop GTACC, o professor Jamil Constantin fez uma clara explanação sobre as causas que levam as plantas daninhas a desenvolver resistência a alguns herbicidas

Plantas daninhas tolerantes
Qual é o primeiro problema que se observa
quando não se troca o mecanismo de ação do
herbicida empregado? É o aparecimento de um
grupo de plantas daninhas nas áreas em que o
resultado do produto não foi tão bom. Veja bem,
ainda não é o caso de se entender que já ocorreu
resistência. Mas, sim, tolerância.
Muitas vezes, o costume regional ou a falta de
mais conhecimentos sobre alguma nova cultura
que se está introduzindo força a utilização de um
mesmo produto repetidamente. Aconteceu com o
herbicida trifluralina, que é um excelente produto
para controle de plantas de folhas estreitas e
algumas folhas largas de sementes pequenas,
como o caruru (Amaranthus sp.), e o apagafogo (Alternanthera tenella). Então, por conta da
excessiva utilização de trifluralina, foi havendo
uma seleção de plantas de folhas largas – o picão
preto (Bidens pilosa) é o maior exemplo, que são
tolerantes a trifluralina.
	Aproveitando o exemplo anterior, posteriormente, para controlar o picão preto, foi empregado o herbicida metribuzim. Foi-se embora o
picão preto e veio a leiteira ou amendoim-bravo
(Euphorbia heterophylla) – tolerante ao metribuzim.
	Em citricultura ou na cultura do café, o uso
continuado de glifosato vai selecionando, por tolerância, a trapoeraba (Commelina benghalensis),

a corda-de-viola (Ipomoea acuminata), a poaia
(Richardia brasiliensis), a erva-quente (Spermacoce latifola), entre outras plantas daninhas.
	A solução para o surgimento de populações
de plantas daninhas devido à tolerância é a rotação de produtos e até a rotação de culturas (no
caso das lavouras anuais).
Plantas daninhas resistentes
	Em um segundo momento, é importante se
esclarecer a ocorrência das plantas resistentes.
Plantas resistentes podem ocorrer naturalmente.
Fala-se muito, atualmente, da resistência que o
capim amargoso deve ter adquirido em relação ao
herbicida glifosato, mas que, ainda, exige maiores
comprovações científicas.
	Aproveitando o exemplo, imaginemos que de
cinco plantas de amargoso, quatro eram sensíveis ao glifosato e um, naturalmente resistente.
Enquanto a maioria das plantas era sensível,
sufocava fisicamente e impedia o crescimento
da população resistente. Após muitos anos
usando glifosato, o espaço aberto com a morte
das sensíveis foi dando condições de um melhor
desenvolvimento das plantas resistentes, que
começam a se multiplicar, passando a ser, em
muitos casos, maioria.
Outro aspecto importante que contribui para
a resistência diz respeito à dose do herbicida
utilizada. Na medida em que se cria um hábito no
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uso de determinada dose de um mesmo produto
para matar plantas sensíveis – 2 litros de glifosato
por hectare, por exemplo – se está ajudando a
selecionar plantas resistentes. A dose mínima de
glifosato para matar amargoso seria de 4 litros
por hectare.
	As causas da resistência podem, também, ter
explicações na própria planta. Plantas que têm
ciclo anual, que ocorrem em alta densidade, com
curtos períodos de vida e de germinação, associadas ao fato de apresentarem grande porcentagem
de sementes viáveis, formando várias gerações
por estação de crescimento, são candidatas naturais a apresentarem algum tipo de resistência.
Dessa forma, dentro de uma determinada área
onde ocorre uma população de plantas como
aquelas descritas acima, ao eliminar as sensíveis,
o caminho fica livre para o início da seleção e do
desenvolvimento das resistentes.
Para dimensionar a questão da produção de
muitas sementes, examinemos o caso da buva,
onde uma única planta pode produzir 200 mil
sementes; uma única planta de caruru, 120 mil
sementes; beldroega (Portulaca oleracea), 50 mil
sementes; e picão preto, 30 mil sementes. Dessa
forma, rapidamente essas plantas tomam conta
das áreas onde se desenvolvem.
No caso da citricultura – uma cultura perene
– o estabelecimento da atividade impossibilita a
rotação da cultura, que seria uma alternativa interessante e decisiva para impedir a constituição
de populações de plantas resistentes. Além disso,
representa uma monocultura. Portanto, é de
suma importância, nesse caso em particular, que
se faça rodízio entre os mecanismos de ação dos
herbicidas a se utilizar, procurando produtos com
alta eficiência e com persistência prolongada.
Suspeita de resistência
Não se pode confundir falta de controle com
resistência.
	E o que significa falta de controle? São várias
as situações em que se pode concluir que possa
estar havendo falta de controle. Desde a dose
inconveniente, passando pela chuva logo após a
aplicação do herbicida, toda falha de pulverização
pode ser responsável pela falta de controle. Não
vai funcionar o herbicida pré-emergente que nos
15 dias posteriores à aplicação sofre 200 ou
300 mm de chuvas, o que fará lavar o produto.
Ao contrário, herbicida dependente de umidade,
que fica no solo por duas semanas sem nenhuma
pluviosidade.
Os exemplos citados caracterizam situações
onde a persistência de plantas daninhas ocorre
por conta de problemas relacionados ao momento
da pulverização, descartando estar acontecendo
casos de resistência. De forma geral, resistência
ocorre em reboleiras, não em faixas. Verificando
plantas daninhas apenas de um lado das laranjeiras e não do outro, fica evidenciada alguma
alteração na aplicação, que pode, inclusive, ter
sido motivada até por esquecimento da pessoa
que fez a pulverização, deixando alguma área sem
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a aplicação do herbicida.
	Assim, em primeiro lugar, é necessário ter a
certeza que foram preenchidos todos os quesitos
da correta deposição do produto sobre o alvo,
para poder, então, desconfiar de resistência.
	Detalhe particular e característico diz respeito
também ao tempo que leva para que se possa
ver o resultado do herbicida. Muitas vezes, parece
que o produtor esquece que algumas plantas
daninhas atingidas por glifosato demoram cerca
de 30 dias para morrer. Na maioria das espécies,
os sintomas de declínio nas plantas com glifosato
levam entre 10 e 15 dias para ocorrer.
	A verdade é que em qualquer lugar no mundo
que se pratica agricultura de forma intensiva existe problemas com plantas daninhas resistentes.
	Acompanhando os casos de resistência registrados entre 1980 e 2000, percebe-se o grupo de
inibidores da enzima ALS como os herbicidas com
maior caso de resistência, seguido pelo grupo
das triazinas e notando-se o grupo do glifosato
com pequena participação. Mais recentemente,
continua a ser os dois grupos os responsáveis
pela maioria dos casos de resistência, mas chama
a atenção o fato de que os casos envolvendo o
glifosato aumentaram significativamente.
	Deve-se lembrar o fantástico aumento da
utilização de glifosato em função das lavouras
transgênicas. Na citricultura, seu uso sempre foi
muito pronunciado, dando a impressão que o
setor desconhece alternativas para sua substituição. O fato é que o produto tem um preço baixo
e isso se sobrepõe a qualquer outra justificativa
técnica. Infelizmente, o citricultor não avalia, no
futuro, quanto esta conta poderá lhe custar.
Histórico
O primeiro caso de planta daninha resistente
à herbicida foi registrado em 1957, nos Estados
Unidos, com trapoeraba a herbicidas do grupo
das auxinas. Passados 30 anos após o primeiro
registro, temos a citação de mais de 100 espécies
em 40 países. Atualmente, aceitam-se mais de
330 biótipos resistentes a herbicidas.
Qualquer herbicida, com qualquer mecanismo de ação, poderá apresentar problemas de

resistência. Em 2006, o glifosato apresentava 8
casos; hoje, são 16 casos de resistência.
O problema está no uso demasiado do produto. Quando se perder a possibilidade de se usar a
“ferramenta” chamada glifosato, haverá um custo
alto na necessária mudança que se fará.
	Comparando as diversas situações, passaram
9 anos desde o lançamento do 2,4-D, de 1948
até surgir o primeiro caso de resistência. No caso
das triazinas, houve 11 anos até o primeiro registro. O glifosato, lançado em 1974, levou 22 anos
para o surgimento de resistência. Os inibidores
de ACCase, 5 anos depois do lançamento (em
1977). E os inibidores da enzima ALS, tiveram
um caso registrado de resistência 2 anos depois
do surgimento do produto.
O primeiro caso no Brasil foi descrito em
1992, envolvendo o amendoim-bravo (Euphorbia
heterophylla) e a resistência a herbicidas do grupo
de inibidores da enzima ALS.
Não tem produto que resista ao uso continuado sem rotação com outros herbicidas de
mecanismo de ação diferenciado. Parece simples,
mas nunca é demais novamente citar que a informação de se alternar os grupos de mecanismos
de ação diferentes está disponível, mas difícil é
fazer o produtor se beneficiar dela. Esse é o maior
segredo para se evitar a resistência. Com essa
prática, a vantagem ainda se estende por diminuir
o custo de controle das plantas daninhas, uma
vez que o produtor passa a usar várias opções de
produtos disponíveis no mercado.
Mecanismos de ação
Usados desde a década de 40, relativamente
poucos casos foram registrados no grupo dos
mimetizadores de auxinas, no qual se inclui o
2,4-D, com 27 casos. Esse herbicida, apesar de
constituir uma molécula crucificada, faz parte do
sistema e pode ser considerado muito interessante. O 2,4-D não tem registro para uso em citros,
mas tem o seu valor nas culturas anuais.
Quanto aos inibidores da fotossíntese,
registre-se o caso de constatação científica da
resistência de picão à atrazina. Especificamente
em relação aos produtos que atuam no fotossistema I, são todos produtos interessantes, de
forma que se situam opções para citros, como o
diquate e o paraquate. Os casos de resistência
não se verificaram no Brasil.
	A trifluralina, que é um herbicida que tem
seu mecanismo inibindo a divisão celular, é um
excelente graminicida, sendo interessante opção
para o plantio de citros. Nesse grupo ocorrem
poucos casos de resistência e é uma opção,
muitas vezes, esquecida.
No grupo dos inibidores da enzima protox,
destacam-se excelentes produtos residuais, que
são ótimos herbicidas para a utilização dentro
de um manejo contra a resistência, acentuadamente ao utilizá-los em conjunto com o glifosato.
É o caso do flumioxazin, do sulfentrazona, do
oxyfluorfen e, também, do carfentrazone, um
grupo interessante onde alguns produtos têm
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muitas vezes, é que foi feita essa relação com
o controle da buva em plantas perenes, como
citros, por exemplo.
O raciocínio principal diz respeito ao tamanho
em que a buva deve estar no momento da aplicação. Com plantas de até 10 cm de altura (entre
2 e 4 folhas), a buva torna-se mais sensível,
inclusive ao glifosato. Na medida em que a planta
vai crescendo, o glifosato tem uma translocação
mais deficitária dentro dela. Além disso, a aplicação de uma associação residual vai dificultar
a continuidade da população infestante.
	Resultados favoráveis foram obtidos com o
uso de combinações entre glufosato de sal de
amônio e flumioxazina, permitindo controles em
torno de 75 dias. Usando a alternativa de se fazer
duas aplicações seqüenciais de flumioxazina em
um intervalo de 10 dias, obteve-se mais de 90
dias de controle. Outras associações com diquate,
paraquate e MSMA também são importantes de
se incluir no manejo em alternativas ao uso único
de glifosato.

Detalhe do estádio ideal da buva
na aplicação de
1°época – 2 a
4 folhas, cerca
de 3 cm de altura no máximo.

O caso da buva
	Após ensaios feitos por mais de cinco anos,
fica evidente resultados satisfatórios obtidos
no manejo da buva. Interessante que ao tomar
conhecimento dessas instruções, o produtor, principalmente o citricultor, faz logo o seu julgamento:
mas fica caro! Mas é o manejo correto para o
controle dessa praga. Evidente que a comparação com o custo de uma aplicação de glifosato
será sempre mais cara, já que foi exatamente
por utilizar apenas o glifosato que a situação de
resistência se criou.
	Aproveitando ensaios que levaram em consideração a época do ano em que há a transição
do milho ‘safrinha’ para a cultura seguinte, soja,
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participação decisiva no manejo de amargoso e
de outras gramíneas.
O grupo tem importante utilização nas culturas anuais, atuando na inibição da síntese
de lipídeos ou da ACCase. Capim-marmelada,
Capim-colchão (Digitaria horizontalis) e pé-degalinha (Eleusine indica), são casos de resistência
registrados no Brasil em relação aos inibidores da
ACCase.
Os inibidores da enzima ALS formam um
grupo que nos últimos anos foi o que apresentou casos mais freqüentes de resistência. São
herbicidas com alta eficiência, usados em doses
muito baixas e com boa seletividade para as
culturas econômicas. Atualmente, conhecemse 101 espécies resistentes, com alguns casos
no Brasil: amendoim-bravo, picão-preto, nabo
(Raphanus sativus) e losna (Parthenium hysterophorus).
	Abordando o grupo que desperta o maior
interesse, os inibidores da enzima EPSPs, ao
qual pertence o glifosato, ele tem baixa probabilidade de selecionar espécies resistentes, não
apresentando efeito residual. No mundo, já são
conhecidas 16 espécies com reconhecida resistência ao glifosato. No Brasil, de maior interesse
dos citricultores, apresentam-se os casos da buva
e do amargoso.

Jamil Constantin
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Controle químico do Psilídeo:
Estudo aponta método mais viável
É importantíssimo que o produtor faça o controle do psilídeo (Diaphorina citri)
para obter sucesso no manejo do huanglongbing (HLB)

O
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Figura 1 - Postura de ovos de Diaphorina citri.
Danilo Franco

A doença - Para que haja progressão da
doença é necessário que haja três fatores disponíveis: o agente causal; os insetos vetores; e
a planta hospedeira (Figura 4).
Pensando friamente, se fosse possível eliminar ao menos um dos três fatores, não haveria
mais progresso da doença.
	Como atualmente não existe nenhuma
técnica ou tratamento que possa ser aplicado
a campo para exterminar a bactéria dentro da
planta, nos resta tecnicamente controlar o inseto
vetor, que faz o papel de transportar a bactéria
de uma planta para outras, e reduzir as fontes
de bactéria, que são as plantas contaminadas.
O grande problema no manejo desses fatores é que, mesmo que controlemos os insetos
de uma propriedade, ele transita livremente e
com certeza virá de áreas adjacentes. Quanto às
plantas contaminadas, só conseguimos identificá-la visualmente alguns meses depois da sua
efetiva contaminação, portanto, invariavelmente,
temos plantas contaminadas que os inspetores
de campo não conseguem identificá-las.
Os insetos que vêm contaminados de áreas
adjacentes fazem o que chamamos de infecção
primária (Figura 5), que é a infecção de uma

Danilo Franco

psilídeo (Diaphorina citri) foi identificado no Brasil em 194 e sua
associação como transmissor do
Huanglongbing (HLB) ou Greening,
na China, ocorreu em 1967. Essa cronologia
trouxe certa vantagem ao Brasil, pois, com a
identificação da doença em 2004, já se sabia da
existência do vetor, suas características biológicas, hábitos de alimentação e migração etc.
O psilídeo é um inseto sugador de coloração
cinza e com manchas escuras nas asas. Seus
ovos são colocados no ápice das brotações novas (Figura 1). De coloração amarelo-alaranjado,
eles tem forma alongada e afilada na extremidade. A fase de ovo tem duração de 03 a 23
dias. Dos ovos eclodem as ninfas, que passam
por cinco fases (Figura 2). São achatadas, tem
a mesma coloração dos ovos, movimentam-se
lentamente, porém, vivem todo esse período no
mesmo ramo onde nasceram. O período ninfal
tem duração total de 11 a 15 dias. Os adultos
medem de 2 a 3 mm de comprimento e vivem
por até 180 dias (Figura 3).

Figura 2 - Ninfas de Diaphorina citri.
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Figura 3 - Adulto de Diaphorina citri.

planta com uma bactéria oriunda de outro talhão
ou até outra propriedade. Esse tipo de infecção
é praticamente impossível de controlarmos,
principalmente pela quantidade de fontes de
bactéria existente na citricultura paulista.
O que devemos e podemos conter é a infecção secundária (Figura 5), ou seja, a infecção
de uma planta com uma bactéria oriunda do

Abril / Maio / Junho / 2010

Figura 4 - Fatores necessários para progresso do
HLB

mesmo talhão. Essa infecção é facilmente identificada por ocorrer em reboleiras, ou seja, tende
a ocorrer em plantas contaminadas circundando
a planta central (fonte inicial da bactéria).
	Como foi dito, a doença foi identificada no
Estado de São Paulo em 2004. Existem propriedades que manejam tecnicamente a doença e
até hoje são economicamente viáveis. A perda

de plantas somente pela infecção primária não
condena a citricultura de uma propriedade a
fadar por conta do HLB.
Para reduzirmos as infecções secundárias,
devemos controlar o inseto vetor e eliminar as
plantas contaminadas o mais rápido possível,
reduzindo as fontes de bactéria.
Os melhores resultados que temos é com a
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Figura 6 - Efeito
residual de
inseticidas com
a concentração
convencional
de com o dobro
desta

Figura 5 - Esquema de infecção primária e
secundária

inspeção mensal de todas as plantas. Intervalos
menores que 30 dias não agregam aumento
expressivo na eficiência de erradicação.
	Detalharemos ao longo do texto algumas
recomendações e resultados de pesquisa que
ajudam a tomar melhorar a eficiência no controle
do vetor psilídeo.
Pulverizações foliares
	Dentre os métodos de controle químico do
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Figura 7
Efeito de inseticida
regulador de
crescimento
aplicado sobre
ovos de Diaphorina
citri

psilídeo, a pulverização foliar é a mais utilizada.
Seguindo a estratégia adotada para o manejo
da clorose variegada dos citros (CVC), onde os
melhores resultados são obtidos com o controle
quinzenal do vetor, também temos notado mais
sucesso no controle do HLB em propriedades que
seguem essa metodologia de controle do vetor.
Para as pulverizações quinzenais, são adotadas algumas recomendações básicas para a
regulagem das máquinas.
	A Tabela 1 mostra a recomendação inter-

nacional para escolha do tamanho de gotas
em função do alvo a ser atingido. No caso do
psilídeo, trabalhamos com gotas entre 100 e
150 micrômetros de diâmetro médio. Dependendo da ponta de pulverização utilizada, devese aumentar ou diminuir a pressão de trabalho
para que as gotas formadas estejam, em média,
dentro da faixa escolhida. Essa informação é facilmente encontrada dentro das tabelas técnicas
dos fabricantes de bicos de pulverização.
	Deve-se dar preferência a bicos que produzam
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	Cientes da importância do HLB para o setor
citrícola, vimos a necessidade de produzir trabalhos científicos visando ao melhor entendimento
do controle químico do psilídeo.
	Em parceria com a Estação Experimental
de Citricultura de Bebedouro foi equipado um
laboratório para criação massal de psilídeos,
além de outros insetos e ácaros para esses
estudos.
Entre os trabalhos desenvolvidos que nos trouxe
alguns esclarecimentos, destaca-se o de teste

de inseticidas, com o intuito de identificar o
período residual de controle. Cada inseticida
foi testado com a dosagem padrão, que são as
recomendações atuais de cada um, e com o
dobro dessa dose. O objetivo foi o de verificar se
o aumento de concentração do produto poderia
trazer ganhos significativos no período ou na
eficiência do controle.
Os dados de mortalidade foram inseridos em
um gráfico (Figura 6) e estimou-se por quantos
dias os produtos têm efeito superior a 80%
de controle. Em média, com a concentração
convencional, os produtos atingiram 12 dias
de controle. Com o dobro da concentração, os
mesmos produtos chegaram a 14 dias. Passados
20 dias após a aplicação todos os produtos tem
eficiência muito baixa.
	Concluímos que não há ganho significativo
de controle com o aumento da concentração da
calda, desde que utilizado o mesmo volume de
aplicação. Vimos também que mesmo com as
aplicações quinzenais ainda ficamos com alguns

Figura 7 - Efeito
de inseticida
regulador de
crescimento
aplicado sobre
ovos de
Diaphorina citri
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Resultados de pesquisa
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dias de controle abaixo do esperado. Assim, é
impossível pensar num controle efetivo do psilídeo
com pulverizações foliares espaçadas em mais de
15 dias.
	Sobre o efeito residual dos inseticidas,
temos que atentar para não esperar milagres.
É estranho pensar em um produto que tenha
período de carência de sete dias e que promova
o controle de um inseto por 20 dias.
	Se identificam apenas traços de resíduo nos
tecidos das plantas, como pode controlar um
inseto?
Outros resultados promissores, que merecem estudos mais detalhados, são sobre o efeito
de inseticidas reguladores de crescimento no
ciclo de vida do psilídeo.
	Aplicação sobre ovos, em mistura com adjuvante, trouxe controle de 99% na formação
de adultos (Figura 7). Sobre ninfas (Figura 8)
o efeito foi um pouco menor (85,6%), porém,
ainda é um bom controle.
	Estudos sobre a aplicação conjunta desses
inseticidas e inseticidas que têm ação sobre
adultos devem evoluir para que haja melhores
conclusões sobre seu efeito no campo.
Além do que foi apresentado, é importante ressaltar que o bom controle químico do psilídeo é
fundamental no manejo do HLB.
	Esse controle não é tão simples como parece
e estudos vêm sendo conduzidos para ajudar os
produtores a faze-lo com mais acerto.
	A presença de grande número de psilídeos
favorece a disseminação da doença. Por isso,
é importante iniciar o controle do inseto o mais
cedo que puder, mesmo em áreas marginais.
Quando a doença atingir essas áreas haverá
melhor condição de controlar o seu progresso.

Tabela 1 - Diâmetro recomendado de gotas em função do alvo

as gotas desejadas com pressão inferior a 150
lb/pol2. Pressões maiores tendem a aumentar a
variação no tamanho das gotas produzidas.
Quanto à velocidade do trator, recomendamos que
fique entre 4 e 7 km/h. Porém, se a pulverização
também for para controlar outro alvo, a velocidade
deve ser regulada para que a aplicação faça uma
boa cobertura para atingir o outro alvo.

R

Eng°. Agr°. M.Sc.

Danilo Franco
Consultor - FARMATAC/GTACC
danilofranco@gtacc.com.br
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Manejo ecológico de Ácaro
da Ferrugem dos Citros
A experiência, o conhecimento científico e a vivência prática no campo permitem a
elaboração de normas para uma boa amostragem e eficiente condução no manejo do
Ácaro da Ferrugem (Phyllocoptruta oleivora). Seguindo esse esquema, seguramente, os
resultados no controle serão melhores, além de se estabelecer uma sistemática mais
equilibrada na aplicação de defensivos acaricidas

M

esmo sendo considerada a mais
tradicional praga da citricultura paulista, o Ácaro da Ferrugem (Phyllocoptruta oleivora) ainda desperta
dúvidas no seu controle. O objetivo deste pequeno
artigo é orientar o produtor a elaborar um eficiente
esquema de amostragem a fim de se permitir a
produção de frutas sem problemas comerciais
provocados por esse conhecido ácaro.
Princípios da inspeção do Ácaro da Ferrugem
(Phyllocoptruta oleivora)
Área a ser inspecionada
- tamanho do talhão: ideal, 2.000 plantas.
- número de plantas inspecionadas/talhão:
mínimo de 10 plantas (talhão igual ou menor de
1.000 plantas) ou 1% de plantas (para talhões
com mais de 1.000 plantas).
- número de partes a ser inspecionadas por
plantas: de 2 a 4 partes.
Intervalo entre as inspeções
- ideal: 7 dias.
- padrão: 15 dias.
Regularidade da inspeção: Jamais desviar o
Inspetor de Pragas para executar outras funções,
a fim de evitar perdas irreparáveis.
Caminhamento: em zigue-zague.
Pomar em Formação (do plantio ao inicio
da produção de frutos): inspecionar 3 folhas
maduras, geradas na safra, observando 1 cm2
na parte inferior e próxima à ponta da mesma,
sendo que a inspeção deve ser feita na periferia
da copa, distribuindo os pontos de amostragem
ao redor da planta de forma uniforme.
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Pomar em produção (a partir do início da
produção): inspecionar 3 frutos verdes da parte
externa da planta, observando a parte do fruto
entre o sol e a sombra em uma única batida de
lente (1 cm2), sendo que a inspeção deve ser
feita na periferia da copa, distribuindo os pontos
de amostragem ao redor da planta de forma
uniforme.
Como fazer a anotação na ficha de inspeção: anotar o número de ácaros existentes em
1 cm2, sendo que deve-se anotar o número de
0 a 30 ácaros por cm2, correspondente a cada
fruto inspecionado.
Como calcular o número e a porcentagem de infestação: ao terminar a inspeção, o
inspetor deve contar quanto frutos inspecionados
apresentam a quantia de 5 a 20 ácaros, o número
obtido deve ser anotado na coluna Número. O
mesmo procedimento deve ser seguido, contando
quantos frutos apresentam-se com a quantia de
20 a 30 ácaros, e depois para o número de frutos
com 30 ou + ácaros.
	Depois de preencher a coluna Número, devese calcular a porcentagem de frutos infestados
pela praga. Para isso, temos que saber o total de
frutos avaliados. Relembrando, para Ferrugem,
inspecionam-se 3 frutos por planta. Esse valor
(3) deve ser multiplicado pelo total de plantas
avaliadas. Por exemplo, se foram inspecionadas
20 plantas, deve-se multiplicar 20 por 3, resultando em 60. Então, 60, será o total de frutos
avaliados. Depois basta pegar o número obtido
na coluna Número, acrescentar dois zeros (00)
e dividir pelo total de frutos inspecionados.
Exemplo: na coluna Número do nível de infestação de 5 a 20 ácaros/cm², tem-se o número 7;

Gravena

G

Aspecto geral da copa sob infestação do Ácaro da Ferrugem
Gravena

A

Frutos atacados pelo Ácaro da Ferrugem
Gravena

R

Em folhas o ataque ocorre, preferencialmente,
na página inferior

acrescenta-se dois zeros, ficando, então, com
o valor 700; posteriormente, divide-se 700 por
60, resultando em 11,6. Esse valor (11,6), é a
porcentagem que deve-se anotar na coluna de
Porcentagens. Este procedimento também deverá
ser feito para os outros níveis de infestação do
Ácaro da Ferrugem.
Nível de ação: 30% de frutos com 5 a 20
ácaros/cm2 e/ou 10% de frutos com 20 e/ou 30
ou mais ácaros/cm2
Décio Joaquim

P

Biólogo
GRAVENA-ManEcol Ltda

José Luiz Silva
www.gravena.com.br
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Dedicação que gera resultado

João Batista Santa Rosa

C

om simplicidade e notável interesse
por informações relacionadas à produção de citros, João Batista Santa
Rosa demonstra que tem muito conhecimento sobre a citricultura – tudo isso conquistado ao longo dos 30 anos em que a família se
dedica ao cultivo de laranja, e afirma: “Qualquer
atividade que existe, apresenta dificuldades. Da
mesma forma, qualquer atividade que se faça
bem feito, apresenta resultados”.
Tudo começou na década de 1970, em
um pequeno sítio de Antonio Santa Rosa, pai
de João Batista, José Aparecido, Luiz Natalino,
Odécio Donizete, Carmo Agnaldo e Sérgio, este
último já falecido. O pedaço de terra de pouco
mais de 12 alqueires era tomado por uma produção bastante diversificada, com gado, milho,
algodão e laranja.
Neste sítio, localizado em Limeira, SP, os
irmãos começaram a formar mudas de laranja:
tiravam as sementes e produziam as mudas, na
época, ainda com viveiros abertos. “Começamos
bem devagar e aos poucos fomos aprendendo
mais e nos aperfeiçoando. Com isso, foram aparecendo interessados e passamos a aumentar o
plantio”, relata.
	Em 1984, já com um caixa montado, a
Abril / Maio / Junho / 2010

família adquiriu um sítio em São Carlos, onde
plantou laranja e um pouco de soja entre as ruas.
E assim, sempre de maneira gradativa e bem
planejada, a família Santa Rosa foi expandindo
sua produção, comprando mais terras, aprendendo mais, especializando-se em citricultura.
Atualmente, são quatro propriedades e uma
nova em formação, com 400 mil plantas no
total. Os pomares novos são a grande demonstração da paixão dos irmãos pela citricultura. Em
uma nova propriedades, em Brotas, há 180 mil
plantas de 1 a 3 anos.
	Há também a produção de mudas certificadas, voltadas tanto para uso próprio como para
comercialização.
	Além das tradicionais variedades cultivadas,
como Hamlin, Pêra Rio, Valência e Natal, a
família também produz a Charmute, uma variedade tardia comum na região de Brotas, que se
caracteriza pela alta produção e pela qualidade
dos frutos, os quais permanecem na planta por
longo período, sem perda de suas propriedades.
O destino da produção é a indústria, mas cerca
de 15% vai para o mercado.
	Cada um dos irmãos administra uma fazenda específica, enquanto João, o mais velho,
é o responsável pela administração geral das
propriedades. Com isso, dividem os trabalhos e
mantém-se sempre perto dos pomares.
João Batista comenta que por estarem entre
irmãos, trocam muitas idéias a respeito de novas
técnicas e métodos de produção, variedades,
tratamentos, controles de praga e nutrição.
Segundo o citricultor, a família está satisfeita em
relação à produtividade atual, que se mantém
em torno de 2.300 caixas por alqueire, porém,
com grande variação conforme a idade dos
pomares.
	Em relação aos espaçamentos, estão reduzindo de forma conservadora. “Nossos pomares
tem no máximo 15 anos, ou seja, não têm
espaçamentos exagerados como antigamente,
mas estão na média de 6,80 x 3,75 metros”.
Também já trabalharam com poda no pomar, a
fim de abrir espaço na rua. “Ficamos satisfeitos,
mas também assustados, devido à queda na
produtividade, que foi maior do que esperávamos. O complicado é definirmos a melhor época
para a poda, pensando no menor impacto na
produção. Mas, ainda assim, eu recomendo”,
informa o produtor.
	Ele afirma ainda que estão pensando a respeito de implantar algum sistema de irrigação,
mas por enquanto não adotam nenhum método.
	Atualmente, as grandes preocupações são
as doenças, como Pinta Preta e o Greening,
que vem apresentando incidência constante nas

propriedades.
“O mais preocupante é que mesmo seguindo todas as recomendações, erradicando,
pulverizando, não vemos a doença regredir.
Por exemplo, erradicamos 2% de uma quadra
e ficamos satisfeitos, pois não víamos mais os
sintomas e continuamos a pulverizar. Porém,
passados alguns meses, começamos a ver
plantas infectadas novamente. Então eu vejo
que ela não está nos vencendo, porém, não vejo
que está diminuindo ou regredindo”.
	Ainda assim, o citricultor se mantém confiante, acreditando em uma solução. “Pelo tempo
de trabalho que tenho com laranja, vi muitas
pragas surgindo, como Minadora, Pinta Preta
e tantas outras. Sempre ouvi que não teriam
solução e seriam o fim da citricultura. Hoje, elas
não representam tanto problema. Em relação ao
Greening, estamos torcendo para que surja uma
variedade resistente ou algum tratamento que
torne possível ao menos a convivência com ele.
Estou preocupado, ele é bem mais preocupante
do que qualquer outra praga, mas penso que
não será o fim da cultura”.
Para se manter informados sobre o assunto, participa constantemente de palestras que
orientam sobre o assunto e pesquisam a respeito na internet e nos contatos e comunicados
enviados por grupos de consultores e empresas
do segmento.
	Atualmente, os irmãos contam com aproximadamente 30 funcionários fixos. Para João,
a cada dia que passa, a sensação que tem
é que a laranja se torna uma atividade mais
trabalhosa. “Na laranja, você tem que viver no
meio do pomar, pois muitas coisas que se você
não perceber hoje, daqui uma semana pode ser
tarde demais. Em uma bobeada, você perde para
uma praga”.
Por isso considera tão importante se manter
sempre próximo à produção e dividir o trabalho
entre os irmãos, afinal, a presença dos donos é
fundamental para o sucesso na atividade.
“Trabalhar em família não é fácil, mas
quando levado com honestidade, é muito bom e
prazeroso. Temos liberdade, mas também muita
confiança. Por isso, trabalhamos todos juntos e
somos felizes”, conclui o irmão mais velho.

Décio Joaquim

Natália Pereira

Trabalhando com os irmãos em propriedades rurais localizadas em Brotas e São Carlos, SP, o citricultor
João Batista Santa Rosa vem construindo a história da família na citricultura com base na dedicação,
na confiança e na busca por se manter atualizado.

Jornalista

Natália Salvador Pereira
natalia@com5.com.br
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