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Correções
As fotos em evidência, que mostram aspectos da viagem do GTACC à Flórida, publicadas na
edição 42, são de autoria do engenheiro agrônomo Evandro Ney Oliver.
Registre-se, também, que a autoria da mesma matéria, editada na página 13 daquela edição,
divide-se entre os engenheiros agrônomos Ramiro de Souza Lima Neto, Antônio Garcia Júnior,
Rubens Stamato e Danilo Franco.

Novembro

Evandro Ney Oliver

20 – Participação do GTACC na organização
e promoção do II Encontro de Manejo para
Produção de Mudas Cítricas. O evento,
promovido em conjunto com a Vivecitrus,
ocorreu na Estação Experimental de Citricultura
de Bebedouro, SP.

Fotos: GTACC

Evandro Ney Oliver

28 e 29 – Segunda parte do Curso de
Fertilidade de Solos e Nutrição de Plantas,
proferido pelos professores José Carlos Vieira
de Almeida e Roberto Antunes Fioretto, para
os consultores do GTACC e técnicos da Timac
Agro. Os professores pertencem ao quadro
docente da Universidade Estadual de Londrina
e são, também, proprietários do Laborsolo
Laboratórios. Abordando os principais processos
fisiológicos vegetais e a dinâmica dos nutrientes
no solo e no interior das plantas, o Curso,
promovido em colaboração com a Timac Agro,
procura oferecer uma melhor compreensão
dos processos fisiológicos correlacionando a
participação de cada nutriente em cada uma
das etapas metabólicas. O Curso tem a duração
de seis aulas-dias, realizado na sede do GTACC,
em Bebedouro, SP.

A

09 e 10 – Terceira e última parte do Curso de Fertilidade de Solos e Nutrição de Plantas, proferido pelos professores José Carlos Vieira de Almeida
e Roberto Antunes Fioretto, de Londrina, PR, para os consultores do GTACC e técnicos da Timac Agro. Abordando os principais processos fisiológicos
vegetais e a dinâmica dos nutrientes no solo e no interior das plantas, o Curso, promovido em colaboração com a Timac Agro, foi realizado na sede
do GTACC, em Bebedouro, SP.
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25 a 27 – Encontro Anual de Confraternização
entre os familiares dos integrantes do GTACC.
A reunião aconteceu nas dependências
do Barretos Country Hotel & Acquapark,
em Barretos, SP. O evento, tradicional na
entidade, tem o objetivo de promover um maior
entrosamento entre o Grupo, concorrendo,
também, para comemorar as festas de final
de ano. As relações familiares são valores
preservados no GTACC, que entende sua
necessidade como fator de união.

Syngenta

A

investimento serão resultantes da excelência
técnica e administrativa, que, geralmente, são
conseguidos através da vivência profissional
dos consultores. O empresário experiente sabe
que o mais caro é ter de pagar duas vezes pelo
mesmo serviço ou pagar por algo que não lhe
traz resultados. O produtor que tem isso por
princípio toma suas decisões gerenciais de uma
maneira mais adequada.
A conclusão disso tudo é: o processo produtivo atual não dá margem às atitudes amadoras. Quem deseja se sobressair em qualquer
atividade econômica, frente ao número de adversidades e à concorrência, deve ter a eficiência como ferramenta prioritária. Saber adubar,
saber pulverizar, saber reconhecer os problemas
e escolher as melhores opções de tratamentos
são tão importantes para continuar e progredir
no negócio quanto saber administrar e gerenciar todo o processo.
GTACC

C

exportação do suco brasileiro.
Atitudes sérias serão cobradas de todos. A
corrente produtiva torna-se mais forte à medida
que todos seus elos forem competentes e profissionais.
Ao mesmo tempo, a citricultura tem colecionado doenças e pragas. Algumas acompanham o dia-a-dia dos pomares; outras, porém,
são mais matreiras, ocorrendo de vez em quando. Soturnas, ao chegarem quando menos se
espera, aniquilam os pomares, trazendo prejuízo na certa. É preciso manter-se alerta!
É função da revista promover discussão e
informação. É importante que todos do setor
mantenham-se tecnicamente informados e,
mais ainda, atualizados sobre a ocorrência e a
disseminação das enfermidades.
Para fortalecer a ideia, é importante ressaltar que no Paraná, a citricultura vem transpondo
os obstáculos impostos pelo Cancro Cítrico. A
atividade desponta como uma alternativa a se
investir. O planejamento e a condução apropriados, bem orientados e com a decisiva orientação da consultoria, fornecem alicerce para o
negócio rentável. Se assim não for, os dias de
hoje não toleram descaso.
A maior lucratividade e o rápido retorno do

E

25 - Reunião administrativa do GTACC, com
a presença de todos os seus consultores, no
Salão Western, do Barretos Country Hotel,
na cidade de Barretos, SP. O grupo reúne-se
mensalmente para a troca de informações e
para definir sua estratégia institucional, além
de decidir aspectos ligados à administração
da entidade.

Um molho caro demais
ada vez que Ciência & Prática aborda
temas referentes à pulverização, nossa
responsabilidade se agiganta. Uma prática tão corriqueira, mas que ainda é encoberta
por uma densa camada de desconhecimento.
Toda a informação é válida para que o citricultor
possa melhor usufruir dos seus benefícios.
A boa pulverização leva em consideração
o alto valor dos defensivos e por isso todos
os detalhes devem ser considerados. Desde
a conservação do equipamento de aplicação,
passando pela capacitação do operador e culminando com a calibragem, aspectos relativos
ao produto e outras tantas características de
clima, da praga, do pomar. Tudo para que o
objetivo que se deseja com a referida pulverização seja alcançado. Se não for assim, “o molho
pode sair mais caro do que o frango”.
Os tempos são outros! Atualmente, a tecnologia é capaz de rastrear os produtos utilizados no pomar. É necessário ser profissional, se
utilizar apenas de defensivos registrados para a
citricultura e, mais que isso, que fazem parte
da lista de defensivos autorizados pelo Comitê
da Produção Integrada de Citros. Existe a possibilidade, inclusive, que a detecção de resíduos
de produtos não autorizados possa prejudicar a

G
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Danilo Franco

25 - Reunião técnica do GTACC com a Syngenta, discutindo resultados obtidos nos ensaios com
vários produtos da empresa. O encontro foi realizado no Salão Western, do Barretos Country
Hotel, em Barretos, SP, e faz parte do relacionamento habitual entre as duas entidades.
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de venda. Depois disso, tentam comercializar
o produto para outras culturas.
No caso dos citros, o Comitê de Defensivos para a Produção Integrada de Citros realiza
o controle e divulgação dos defensivos agrícolas registrados para a citricultura, possibilitando, desta forma, serem aceitos para uso na
União Europeia e Estados Unidos. Esses são
os produtos que o citricultor pode utilizar em
seus pomares, seguindo a recomendação de
um engenheiro agrônomo. São produtos que,
utilizados corretamente, não apresentarão
risco alimentar aos consumidores.
Quando uma empresa não registra o
produto especificamente para determinada
cultura, reduz seus custos e consegue vender
seu produto mais barato, porém, não assume
nenhum risco sobre o uso desse defensivo
sobre outras lavouras. O produtor compra o
defensivo sem nenhum respaldo e suporte
técnico sobre o produto. Em outras palavras,
os únicos responsáveis sobre qualquer ocorrência na utilização daquele defensivo serão
o produtor que o comprou e o técnico que o
recomendou.
Recorrendo a um exemplo, em nosso
meio, se usa uma molécula de inseticida
que tem, no Brasil, 33 produtos comerciais
registrados tendo ela como princípio ativo.
Porém, somente 11 são registrados para
citros e fazem parte da lista da Produção
Integrada de Citros. O que espanta é que os
33 estão disponíveis para venda, mesmo para
uso em citros.
Esse tipo de comercialização traz benefícios apenas para a empresa que economizou
nos custos dos registros daquele produto.

Nós, engenheiros agrônomos, temos por
obrigação e responsabilidade fazer unicamente a recomendação de produtos registrados e
que, de preferência, façam parte da lista da
Produção Integrada de Citros.
O produtor deve também ter a consciência
de, exclusivamente, investir em empresas idôneas, que também invistam na cultura dos citros, registrando seus produtos corretamente.
Comprando corretamente, o produtor
adquire um suporte técnico disponível para
consultas e reclamações. Caso ocorra qualquer problema relacionado à aplicação de um
defensivo, a empresa terá o dever de investigar
os motivos e assumir suas responsabilidades
sobre o ocorrido.
Diante do exposto, temos o dever de utilizar produtos registrados para a cultura dos
citros e que, de preferência, façam parte da
lista da Produção Integrada de Citros.
Evandro Ney Oliver

A

globalização de mercados tem imposto
cada vez mais exigências ao Brasil,
que necessita se adaptar às necessidades dos compradores de suco, que hoje
se concentram, em sua maioria, na União
Europeia. A percepção que temos daqueles
países é que prezam muito a qualidade de vida
e, desta forma, são muito rigorosos quanto à
segurança alimentar.
Dentro dos sistemas intensivos de produção agropecuária sabemos que é imprescindível o uso de defensivos agrícolas para o
manejo das pragas e doenças que depreciam
a produção.
Desde o início das pesquisas básicas até
o momento do lançamento de um defensivo
agrícola no mercado, são investidos milhões
de dólares pelas empresas envolvidas no processo. Isso porque são necessários ensaios e
pesquisas para determinação dos alvos para
os quais o produto tem eficiência e também
profundas investigações sobre a toxicologia
ambiental e efeitos sobre outros seres vivos,
principalmente mamíferos.
São baseados nesses estudos que o
Ministério da Agricultura aprova ou não o registro para venda e uso do defensivo. Alguns
desses estudos são específicos por cultura, já
que cada vegetal pode absorver e metabolizar
em tempo e quantidade diferentes a mesma
molécula ou inerte.
O que vem ocorrendo é que empresas
registram um produto que já teve o seu período de patente terminado e, para baratear o
processo, o fazem somente para as chamadas
“grandes culturas”, como soja, milho e citros,
por exemplo, a fim de obterem a permissão

Consultor da FarmAtac/GTACC

Eng.Agr. Danilo Franco
danilo@farmatac.com.br

Revista Ciência & Prática

Outubro / Novembro / Dezembro / 2011

7

Gomose dos Citros:
uma doença que persiste

Definição de porta-enxertos
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Fabiano Meyer
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Alguns porta-enxertos, como citado anteriormente, são mais ou menos suscetíveis
à Phytophthora, conforme relação a seguir
(Feichtenberger et al., 1994)
- Alta suscetibilidade: laranjas doces e
limão ‘Rugoso’;
- Moderada suscetibilidade: limões ‘Cravo’ e
‘Volkameriano’, tangerinas ‘Sunky’ e ‘Cleópatra’,
tangelo ‘Orlando’ e citranges ‘Troyer’ e ‘Carrizo’;
- Baixa suscetibilidade: laranja ‘Azeda’; e
- Muito baixa suscetibilidade: Poncirus
trifoliata e citrumelo ‘Swingle’.
O citrumelo ‘Swingle’ tem sido um dos
preferidos e mais eficientes, por diversas outras
características. Recentemente ele tem sido
utilizado no sistema de interenxerto, usando
variedades ‘Valência’ ou ‘Hamlin’ como madeira
intermediária, para ser usada a variedade ‘Pera
Rio’, como copa.

Preparo do solo para plantio

A imagem mostra a morte de plantas, procurando supor a disseminação da doença no pomar.

ao vírus da Tristeza) pelo porta-enxerto limão
‘Cravo’ (mais resistente ao vírus, mas também
mais susceptível a Phytophthora).

Descrição dos sintomas
Os sintomas podem variar dependendo
da espécie ou cultivar de citros, da idade da
planta, dos órgãos onde ocorrem os ataques
ou das condições ambientais prevalecentes.
No pomar, o ataque pode ocorrer tanto acima
como abaixo da superfície do solo. Quando
ocorrem abaixo ou ao nível da superfície, os
sintomas incluem podridão de raízes e radicelas, exsudação de goma e morte das camadas
mais internas do lenho. Quando o ataque se
dá na região do colo ou acima da superfície
do solo, os sintomas incluem exsudação de
goma, escurecimento dos tecidos localizados
abaixo da casca, além de sintomas reflexos
da parte aérea, como clorose intensa das
folhas, correspondendo à face do tronco ou
das raízes principais onde ocorrem as lesões,

sendo que essas folhas murcham e secam.
Ocorrem também florescimentos e frutificações frequentes e fora de época, produção
de frutos pequenos e de maturação precoce,
desfolha e seca de ramos. Com o desenvolvimento da lesão, as principais raízes ou todo
o diâmetro do tronco são atingidos, havendo
o impedimento do fluxo de seiva entre raiz e
parte aérea ou vice-versa, ocorrendo a morte
da planta.
As espécies de Phytophthora podem sobreviver por muito tempo no solo nas formas de
micélio, esporângio, zoósporos encistados, clamidósporos e oósporos. Os zoósporos produzidos
sobre os tecidos doentes necessitam de água livre
para se locomover e infectar a planta. Assim, condições de umidade elevada do solo, bem como
temperaturas entre 21°C e 30°C, são fatores que
favorecem o desenvolvimento da doença.
Desde o planejamento da instalação do
pomar até os tratos culturais, existem fatores a serem observados para o controle da
Gomose.
Revista Ciência & Prática

Principalmente em áreas de replantio de
citros, é importante que se faça um bom preparo
do solo antes do novo plantio, constando do
sistema arações e gradagens, além da correção
de pH, considerando que, em pH mais alto, as
dificuldades de desenvolvimento são maiores
para a Phytophthora. É recomendável, porém,
deixar o solo sem a cultura de citros por dois
anos, podendo ser cultivado outras culturas e/ou
adubos verdes. Além disso, é bom evitar áreas
de solo mal drenado.
Para se fazer a replanta, o solo do local de
plantio deve ser preparado com um mês de antecedência, pelo menos, fazendo-se aplicação
e incorporação de 1,0 kg de cal hidratada ou
calcário de alta reação para elevar o pH para
níveis acima de 5,5.

Momento do plantio
Durante o plantio, é importante não deixar
que o colo da muda fique soterrado, sendo
recomendável que o mesmo fique alguns centímetros acima do nível do solo, mesmo aparecendo algumas radicelas, pois a parte aérea é
mais suscetível que as raízes, principalmente se
vierem a sofrer algum tipo de ferimento.

Outros cuidados
Como a Phytophthora se aproveita de
aberturas na casca para atacar os tecidos da
planta, deve-se ter cuidado para não provocar

Outubro / Novembro / Dezembro / 2011

Observa-se no tronco a formação de um calo de cicatrização após tratamento com Fosfito

quaisquer ferimentos com:
- Ferramentas e implementos (enxada,
desbrotador, barras de herbicida, roçadeiras,
corte de raízes com grades etc);.
- Ataque de insetos ou animais (cupim, larva
de raiz, lebre etc);
- Acúmulo de terra, adubo orgânico ou palha
em decomposição diretamente em contato com
o tronco (fazer descalçamento ou limpeza com
jato de água);
- Nas adubações, fazer com que o adubo fique
bem distribuído ao redor da planta, sem contato
com o tronco e sem acúmulo do mesmo para
que não se processem lesões devido à salinidade.

pomar. As doses para pulverização variam de 2
a 4 litros de produto em 2.000 litros de água,
em três aplicações durante a primavera e verão,
com intervalos de 45 a 60 dias. Para pincelamento, as concentrações vão de 1:5 a 1:3 na
relação Fosfito/água, dependendo das marcas
de Fosfito e de suas concentrações.
O tratamento com Cobre tem sua recomendação apenas para lesões leves no tronco, de
forma curativa/preventiva, após se fazer a limpeza completa da parte afetada, procedendo-se
o pincelamento com a pasta cúprica.
Como se pode constatar, a Gomose continua sendo uma doença importante, tendo suas
manifestações recorrentes. Seu controle depende de ações sistemáticas e preferencialmente
preventivas nos casos de susceptibilidade do
porta-enxerto.
Os desafios da citricultura exigem um modo
de produção tecnificado, com controle rigoroso
de pragas e doenças, além da busca por produtividades altas, que dependem muito da população de plantas por hectare. Diante desse cenário,
o controle de Gomose, desde o planejamento
estratégico da cultura ao manejo adequado nos
tratos culturais, torna-se uma medida aplicável
para que a produtividade e a rentabilidade não
sejam ainda mais prejudicadas.

Mudas sadias
É imprescindível adquirir mudas de viveiristas idôneos e procurar visitar o viveiro no
processo de formação das mudas, conferindo os
documentos exigidos pelo sistema de produção
de mudas fiscalizadas e certificadas necessários
no processo de compra e venda das mesmas

Tratamentos preventivos e curativos
Ao se utilizar porta-enxertos suscetíveis,
como o limão ‘Cravo’, desde o plantio já são
necessárias medidas preventivas de controle
com produtos. Os produtos mais usados são
os aplicados via pulverização foliar, como os
Fosfitos, que apresentam ação inibidora do
desenvolvimento das infecções (ação curativa)
e estimulam a produção de substâncias naturais
de autodefesa pela planta, as fitoalexinas, que
promovem uma ação preventiva no controle da
doença (leia matéria específica na página 22
de Ciência & Prática n°. 30).
Também pode ser realizado tratamento com
Fosfito via tronco, na forma de pincelamento ou
pulverização dirigida, muitas vezes em conjunto
com o programa de pulverização foliar, quando
a ocorrência da Gomose já for frequente no

Fontes:
Antonio A. R. Oliveira e Hermes P. S. Filho,
Embrapa Mandioca e Fruticultura;
Citros. Campinas: Instituto Agronômico e
Fundag, 2005;
http://www.aptaregional.sp.gov.br/artigo.
php?id_artigo=933

Décio Joaquim

Do planejamento da instalação do pomar até os tratos culturais, existem fatores a serem observados para a prevenção e o
controle da Gomose, doença que persiste nos pomares, mesmo após as vantagens dos viveiros em ambiente telado.

citricultura vem enfrentado muitos
novos desafios nos últimos anos, com
evidência para o surgimento de novas
doenças, que contribuem com o encarecimento
do custo de produção, aumentando o risco do
negócio. Com tantos desafios novos, em muitas
propriedades, aquelas doenças consideradas
mais antigas tem ficado em segundo plano na
hora do trato fitossanitário. Porém, elas merecem atenção dos produtores, pois continuam
sendo fatores de perdas de plantas, de produção e de capital.
Entre tais doenças antigas, destaca-se a
Gomose dos Citros, cujo controle foi grandemente favorecido pelo sistema de produção de
mudas em ambiente protegido, por meio de
estufas com telas anti-afídicas, substrato isento
de agentes fitopatogênicos e outros cuidados
gerais com suporte legislativo e técnico para
garantir ótimo padrão fitossanitário. Todavia,
a doença ainda tem ocorrido com frequência.
Segundo o pesquisador científico Eduardo
Feichtenberger, “a importância da Gomose diminuiu muito em São Paulo após a implantação do
programa de produção de mudas certificadas de
citros em viveiros telados. Contudo, nos últimos
anos, as contaminações aumentaram significativamente nos viveiros paulistas, com reflexos
na maior incidência da Gomose nos novos plantios, em especial no sudoeste paulista, a nova
região produtora de citros do Estado. Os novos
pomares foram ou estão sendo implantados em
áreas que nunca tinham sido antes cultivadas
com citros e cujas contaminações, com certeza,
são originadas de mudas produzidas em viveiros
contaminados”, afirmou o cientista.
Esta doença é disseminada na maioria das
áreas citrícolas do mundo e envolve, no caso de
citros, duas espécies principais de Phytophthora (Phytophthora parasítica e Phytophthora
citrophthora), que, em condições favoráveis,
como solos argilosos e úmidos, penetram nos
tecidos da casca da raiz ou do tronco, na região
do colo da planta. A incidência da doença no
Brasil passou a ter maiores proporções após
a substituição do porta-enxerto laranja ‘Azeda’
(resistente a Phytophthora, mas susceptível

Fabiano Meyer
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na região da enxertia em plantas sobre porta-enxertos intolerantes. Suspeita-se que seja
causada por um vírus transmitido de forma
bastante eficiente por um vetor aéreo.
Uma vez que afeta todas as variedades comerciais de laranja doce e tangerinas ‘Cravo’ e
‘Poncã’ enxertadas sobre o ‘limão Cravo’ (cerca
de 85% dos pomares paulistas e mineiros estão
enxertados sobre o cavalo de limão ‘Cravo’),
representa uma ameaça potencial para a citricultura paulista e nacional.
Combinações de laranja doce sobre limão
‘Volkameriano’ apresentaram sintomas de Morte Súbita dos Citros na copa, raízes e na parte
interna da copa. A hipótese é que a doença
tenha comportamento diferente no ‘Volkameriano’, com um tempo maior de incubação e
grau de severidade menor.
Pesquisas mostram que os vasos do floema,
que levam os produtos gerados na fotossíntese
para toda a planta, inclusive para as raízes,
ficam bloqueados. Sem alimento, a árvore
definha e pode morrer.
A Morte Súbita dos Citros provoca diminuição no tamanho, peso e quantidade de frutos.
Eles podem ser transportados e consumidos

sem nenhum problema, pois não oferecem
risco à saúde.

Medidas preventivas
Fazer afirmações para o controle ou prevenção de uma doença cuja causa ainda não
esteja cientificamente comprovada envolve
alguns riscos. As recomendações são baseadas no que foi observado até agora durante
pesquisas realizadas desde o aparecimento
da Morte Súbita dos Citros.
A medida mais importante é não transportar
mudas, borbulhas e cavalinhos das regiões
contaminadas para aquelas onde a doença
ainda não foi constatada. Este é um esforço
para retardar a disseminação e já é lei no estado
de São Paulo.
Nas áreas afetadas, recomenda-se a subenxertia com porta-enxertos tolerantes - de
tangerina ‘Cleópatra’, tangerina ‘Sunki’ ou
citrumelo ‘Swingle’, em árvores sobre limão
‘Cravo’. O subenxerto deve ser feito o mais
cedo possível. Produzir e plantar mudas em
porta-enxertos tolerantes é o mais sensato no
planejamento de um plantio.

Sérgio Facio

N

a matéria veiculada em Ciência e
Prática n° 36, de 2010, o engenheiro
agrônomo Aparecido Tadeu Pavani
já alertava os produtores para a presença da
Morte Súbita dos Citros (MSC), discorrendo
sobre como ela voltava a aterrorizar pela sua
agressividade. Atualmente, a doença volta a
aparecer nas regiões mais secas do Estado de
São Paulo, em que períodos prolongados de
seca nos dois últimos anos favoreceram o ressurgimento das características típicas desse mal
a uma velocidade muito grande, ocasionando
a morte de talhões supostamente acometidos
por essa enfermidade.
Aquele alerta inicial em 2010 teve a intenção orientar os produtores das regiões ao norte
ou noroeste de São Paulo e Triângulo Mineiro
sobre o perigo representado pela Morte Súbita
dos Citros, melhorando o planejamento e os
cuidados com investimentos em novos pomares. Essa cautela deve ser estendida aos dias
atuais: Os citricultores devem levar em conta o
potencial de ocorrência da doença e os seus
efeitos catastróficos e devastadores sobre qualquer investimento mal planejado no âmbito dos
plantios de citros. Em 2010 já existiam relatos
do engenheiro agrônomo Leandro Fukuda sobre
talhões com altos índices de plantas com os
sintomas característicos da doença, sugerindo
a presença da MSC naquelas regiões.
Atualmente, conforme divulgado pelo Fundecitrus e pelos técnicos Ramiro de Souza Lima
Neto, Antônio Garcia Júnior e por mim, todos
pertencentes ao GTACC, verifica-se claramente
os consideráveis prejuízos, devido ao número de
plantas contaminadas e talhões inteiros que,
em poucos meses, perderam mais de 40% de
suas árvores.
Constatamos que essa doença tem crescido, também, em relação às áreas geográficas
atingidas e à quantidade de talhões atacados,
mostrando prejuízos também em 2011. Além
disso, apresenta sintomas mais severos, assim
como maior poder destrutivo. Pomares novos,

Sérgio Facio

A Morte Súbita dos Citros não pode ser deixada de lado no planejamento dos futuros pomares: ela se mostra presente
atualmente e, nas zonas de risco, é uma enfermidade catastrófica para os pomares enxertados sobre limão ‘Cravo’.

sintoma pode ser visível ao se retirar a casca
ou ao se raspar as camadas internas.
Outros sintomas podem ou não ocorrer, como
seca de ponteiros, falta de brotações e morte
repentina da planta com os frutos ainda aderidos.
O tempo entre o aparecimento dos primeiros sintomas e a morte da planta é bastante
variável em função da idade da árvore, da época
do ano e da condição de carga de frutos. Esse
tempo pode ser de poucas semanas, em plantas
com bastante copa e grande carga de frutos no
início do período chuvoso, até vários meses ou
alguns anos, em plantas pouco enfolhadas e
pouco carregadas.
O aumento do número de plantas com
sintomas é bastante rápido durante o ano.
Após a constatação das primeiras árvores com
sintomas, a doença pode atingir de 30% a
99% dos pés de laranja do talhão em menos
de dois anos. Normalmente, a velocidade de
aparecimento de novas plantas com sintomas
é maior a partir do início da estação chuvosa e
é reduzida no período de outono.
Sem causa ainda confirmada, a Morte Súbita dos Citros é uma doença de combinação
copa/porta enxerto, que manifesta os sintomas

I I

figura A: desfolha provocada pela doença;
figura B: apodrecimento das raízes;
figura C: amarelecimento do tecido interno da
casca do porta-enxerto

de apenas cinco anos, já estão apresentando
plantas com sintomas, sendo que alguns, em
menos de 90 dias, perderam 70% das árvores
produtivas. Importante ressalvar que são todos
pomares bem nutridos e com altas produtividades durante a colheita da atual safra.
Os sintomas encontrados são os mesmos
que foram amplamente divulgados pelo Fundecitrus e por todos os pesquisadores envolvidos
na realização de ensaios e trabalhos destinados
a localizar, comprovar e caracterizar a doença.

O primeiro sintoma observado é a perda
generalizada do brilho das folhas, apresentando
um aspecto pálido. Geralmente, ocorre perda
de turgidez, acompanhado de desfolha parcial
(figura A). Em estágio mais avançado, ocorre a
desfolha total. Raízes e radicelas apodrecem
(figura B). Isso acontece porque os vasos do
floema, que transportam os produtos da fotossíntese para toda a planta, ficam bloqueados.
Pode acontecer antes de aparecerem os sintomas na copa.
O sintoma característico da doença, que
permite o seu diagnóstico, é a cor amarela,
tendendo para o alaranjado, que aparece
na parte interna da casca do porta-enxerto,
abaixo da zona de enxertia (figura C). Este
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A perda do brilho das folhas com subsequente queda de folhas, caracteriza a Morte Súbita dos Citros

Esta técnica substitui o porta-enxerto e cria
novas raízes para alimentar a planta doente. A
escolha da variedade de porta-enxerto deve ser
baseada na localização da propriedade, capacidade de irrigação, variedade em que será feita
a subenxertia, ocorrência de outras doenças,
como Gomose, Declínio e CVC, e disponibilidade
do porta-enxerto.

Ocorrência
Atualmente tem-se verificado, novamente,
que a doença está atingindo pomares nas áreas
mais secas e com altas produtividades, sendo
estas constatações mais importantes do que a
área de localização do pomar atingido.
Os municípios – todos em São Paulo, onde
a MSC foi constatada recentemente são: Paulo
de Faria, Cardoso, Altair, São José do Rio Preto,
Nova Granada, Orindiúva e Votuporanga. A cada
dia, ouvem-se mais relatos de produtores que
tinham ótimos pomares, bem nutridos e que,
mesmo sendo novos, começaram a declinar e
acabaram morrendo em pouco tempo.
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Recomendações
Em pomares com porta-enxertos suscetíveis
e localizados em áreas próximas aonde os sintomas foram encontrados, a recomendação é
a subenxertia, principalmente depois do estudo
de viabilidade econômica dessa prática. Deve-se
lembrar que quanto mais novo o pomar, maior a
chance de se ter respostas positivas da subenxertia, fato explicado através da velocidade de
desenvolvimento das raízes em plantas jovens e
da relação entre a quantidade necessária destas
raízes sadias para que suportem a planta que
ficou doente.
Assim, sempre com o auxílio de um técnico, deve-se verificar a idade e o tamanho das
árvores, bem como a velocidade da doença na
região, para analisar se o subenxerto terá tempo de se desenvolver e recuperar a planta que
está morrendo. Quando as raízes desenvolvidas
pelos subenxertos forem capazes de manter a
planta, essa técnica funcionará muito bem.
Caso isso não ocorra, aumenta-se o prejuízo,
já que toda a operação será perdida com a
morte da planta.
De modo geral, é recomendado fazer suben-

Décio Joaquim

Subenxertia

Consultor da FarmAtac/GTACC

Eng.Agr. Sérgio Luiz Facio
sergio@farmatac.com.br
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Foliares de verão: importante momento para
correções na nutrição dos pomares de laranja
Com o Dris como método de balizamento das correções foliares, as aplicações de nutrientes no verão e o
monitoramento mineral nos pomares de citros, são ferramentas em busca de produtividade e rentabilidade.
FarmAtac

Sérgio Facio

xertia apenas em pomares com até 6 anos de
idade, ainda com alta capacidade de produzir
e alta eficiência econômica, considerando a a
vida útil do pomar próxima a quinze anos. Em
pomares tecnicamente acompanhados, quando
as subenxertias são feitas bem no início do
problema, os resultados são muito bons. Já
em pomares de idades mais avançadas, os
resultados não têm sido satisfatórios.
Nas condições citadas acima, a recomendação mais adequada é o plantio de citros com
outro cavalo que não seja o limão ‘Cravo’, pois
os riscos de contrair a Morte Súbita dos Citros
são quase nulos.
No caso da laranja ‘Pêra Rio’, que não
se comporta bem quando enxertada sobre o
citrumelo ‘Swingle’, uma das melhores opções
para a substituição do cavalo de limão ‘Cravo’,
abre-se a opção do uso do interenxerto, conhecido como “sanduiche”, quando se usa o
citrumelo ‘Swingle’ como cavalo, colocando-se
uma outra variedade como interenxerto (Valência ou Hamlin, por exemplo), sobre a qual
se enxertará posteriormente a ‘Pera Rio’ como
Copa. Os resultados de pomares formados dessa forma tem sido muito bons, conhecendo-se
pomares com 10 anos após aplicada a técnica
com altas produções. Isso mostra que essa
ferramenta deve passar a ser mais usada no
parque citrícola.
São muitos os questionamentos a respeito
da subenxertia: Existem dúvidas sobre a utilização do sanduíche, a possibilidade ou não
de se plantar citrumelo ‘Swingle’ em regiões
mais secas, a viabilidade econômica de todo o
processo, a taxa de mortalidade esperada para
plantas subenxertadas passível de se suportar;
as produções de outras combinações copa/
porta-enxerto, entre outras.
Todas essas questões são importantes e
devem ser consideradas na condução e manejo dos talhões com risco de contrair Morte
Súbita dos Citros e também no planejamento
de futuros pomares. Casa um desses fatores
deve ser discutido e analisado junto de técnicos
com experiência, para então se tomar uma
decisão conjunta em relação aos caminhos
que se deve seguir.

O autor atribui às aplicações foliares de verão importância fundamental à obtenção de produtividade

N

utrir uma planta é um conceito que
agrônomos e produtores estão acostumados. No entanto, a discussão sobre
quando e como fazer correções nos programas
nutricionais de pomares de laranja existe. Neste
artigo, vamos abordar essas questões, com
o intuito de trazer informações para um bom
planejamento nutricional.
Temos que começar confrontando a disponibilidade de nutrientes da habilidade que cada
planta tem em absorvê-los.
Conceitualmente, sabe-se que nutrientes
são elementos essenciais para a vida da planta,
sem os quais ocorrem deficiências, distúrbios
vegetais e até mesmo a morte da planta. No
entanto, apenas certos elementos foram determinados como essenciais para o crescimento
do vegetal.
Os elementos essenciais são componentes
intrínsecos para a estrutura ou metabolismo de
uma planta ou cuja ausência causa anormalidades severas no crescimento, desenvolvimento e
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reprodução do vegetal (Arnon e Strout, 1939;
Epstein e Bloom, 2005). Se as plantas recebem
esses elementos, assim como água e energia
solar, elas podem sintetizar todos os compostos de que necessitam para um crescimento
normal.
Os primeiros três elementos são Hidrogênio,
Carbono e Oxigênio, obtidos primeiramente da
água ou do Dióxido de Carbono (CO2), portanto
não são considerados nutrientes minerais.
Os elementos minerais essenciais geralmente são classificados como macro e micronutrientes, de acordo com sua concentração
relativa no tecido vegetal. A diferença entre eles
é de gramas do nutriente por quilo de matéria
seca, para miligramas do nutriente por quilo
de matéria seca, ou seja, a concentração dos
micronutrientes é mil vezes menor do que a
concentração dos macronutrientes.
Assim, os macronutrientes são: Nitrogênio,
Potássio, Cálcio, Magnésio, Fósforo, Enxofre,
Silício; e os micronutrientes são: Cloro, Ferro,

Boro, Manganês, Sódio, Zinco, Cobre, Níquel
e Molibdênio.
Mengel e Kirkby (1987), bem como alguns
outros pesquisadores, tem argumentado que
a classificação de macro e micronutrientes é
difícil de ser justificada do ponto de vista fisiológico, já que em alguns casos, as diferenças
na concentração de macro e micro no tecido
vegetal não são tão grandes. Por exemplo, no
mesófilo (tecido vegetal), há quase tanto Ferro e
Manganês quanto Enxofre ou Magnésio. Dessa
forma, propuseram que os elementos essenciais
fossem classificados de acordo com o seu papel
bioquímico e sua função fisiológica, divididos,
portanto em quatro grupos básicos:
Nutrientes que fazem parte de compostos de Carbono: Nitrogênio (N) e
Enxofre (S) - Constituem o primeiro grupo: as
plantas assimilam esses nutrientes por meio
de reações bioquímicas, envolvendo oxidações
e reduções, para formar ligações covalentes
com Carbono e criar os compostos orgânicos.
Nutrientes importantes na armazenagem de energia ou na integridade estrutural: Fósforo (P), Silício (Si) e Boro (B)
– São os elementos comumente presentes em
tecidos vegetais na forma de Fosfatos, Boratos e
Estéreis de Silicatos, em que o grupo elementar
esta covalentemente ligado ao grupo Hidroxila
de uma molécula orgânica (Açúcar Fosfato).
Nutrientes que permanecem na forma
iônica: Potássio (K), Cálcio (Ca), Magnésio (Mg), Cloro (Cl), Manganês (Mn) e
Sódio (Na) – Apresentam-se no vegetal como
íons livres dissolvidos em água ou como íons
eletrostaticamente ligados a substâncias tais
como os Ácidos Pécticos, presentes na parede
celular. Merecem destaque seus papéis como
cofatores enzimáticos, na regulação de potenciais enzimáticos e na regulação de potenciais
osmóticos.
Nutrientes que estão envolvidos em
reação redox – Ferro (Fe), Zinco (Zn),
Cobre (Cu), Níquel (Ni) e Molibdênio (Mo) –
Compreende o grupo dos metais como o Ferro,
e desempenha importantes funções em reações
envolvendo transportes de elétrons.
Alguns outros elementos também podem
aparecer nos tecidos vegetais sem com isso
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serem considerados nutrientes, como Alumínio
(Al), Selênio (Se) e Cobalto (Co). Esse último
é parte da Cobalina, também conhecida como
Vitamina B12 e seus derivados, influenciando
no desenvolvimento dos nódulos de microrganismos que fixam Nitrogênio.
Mostrando essa outra classificação dos elementos essenciais, tentamos convencer o leitor
de que a importância desses nutrientes não está
relacionada com as quantidades exigidas (g/kg
ou mg/kg de matéria seca) mas por sua função
dentro da planta, que mesmo em baixíssimas
concentrações nos tecidos teriam importância
e, por outro lado, se faltassem, estariam atrapalhando a vida dessas plantas. Com isso, outro
conceito importante é a deficiência mineral,
que ocorre quando um suprimento inadequado de qualquer um dos elementos essenciais
pode provocar um distúrbio nutricional, que se
manifesta por sintomas característicos de deficiências. Isso gera prejuízos ao metabolismo da
planta e ao funcionamento vegetal, provocando
perdas nas produções de tecidos e grãos. O
resultado implica na queda de produtividade
nos cultivos comerciais e, como conseqüência,
em perdas econômicas.
É importante citar, também, que deficiências de vários elementos podem ocorrer
simultaneamente em diferentes tecidos vegetais. Deficiências ou quantidades excessivas
de um elemento podem induzir deficiências
ou acúmulos excessivos de outro elemento.
Algumas doenças podem induzir sintomas
similares àqueles das deficiências nutricionais.
Quando relacionamos deficiências agudas, alguns elementos também podem ser reciclados
de folhas mais velhas para folhas mais jovens.
Alguns elementos como Nitrogênio, Fósforo e
Potássio, podem prontamente mover-se de folha
para folha. Outros, como Boro, Ferro e Cálcio, no
entanto, são relativamente imóveis na maioria
das espécies vegetais.
Se um elemento essencial for móvel, os
sintomas de sua deficiência tendem a aparecer primeiro nas folhas mais velhas, enquanto
que a falta de um elemento imóvel tende a ser
percebida, primeiramente, em folhas novas.
Assim, classificamos os elementos também
como móveis: N, K, Mg, P, Cl, Na, Zn e Mo; e
imóveis: Ca, S, Fe, B e Cu. Embora os mecanismos precisos de mobilidade não sejam ainda
bem compreendidos, sabemos que hormônios
vegetais, como citocininas, parecem estar envolvidos nesses processos.
Aproveitamos também para fazer aqui um
breve resumo da importância de cada nutriente:
Nitrogênio (N) – É o elemento mineral que
as plantas exigem em maior quantidade. Ele
serve como constituinte de muitos componentes da célula vegetal, incluindo Aminoácidos,
Proteínas e Ácidos Nucleicos, portanto, sua
deficiência inibe rapidamente o crescimento
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do vegetal. Sua deficiência provoca o amarelecimento das folhas.
Enxofre (S) – É encontrado em dois Aminoácidos e é constituinte de várias Coenzimas
e Vitaminas essenciais ao metabolismo das
plantas. Muitos dos sintomas de deficiência de
Enxofre são parecidos com os do Nitrogênio.
Isso é explicado porque ambos são constituintes
de proteínas.
Fósforo (P) – É um componente integral
de compostos importantes das células vegetais,
incluindo Fosfatos de Açúcares – intermediários
da respiração e fotossíntese, Fosfolípides – que
compõem as membranas vegetais, além de
Nucleotídeos, utilizados no metabolismo energético das plantas, conhecidos como ATP, DNA,
RNA. Os sintomas de deficiências são redução
no crescimento, tecidos escuros e, às vezes,
até mesmo com necroses.
Silício (Si) – Ocorre, apenas, em membros
das espécies dos juncos de polimento (Equisetacea), em que são essenciais. Nessas plantas
podem provocar tombamentos, acamamentos e
infecções fúngicas. Tem certa importância, pois
podem aliviar toxidez de metais pesados como
Alumínio e Manganês.
Boro (B) – Embora seu papel preciso no
metabolismo das plantas não seja claro, evidencias sugerem que ele apresenta a função no
alongamento celular, síntese de Ácidos Nucleicos, respostas hormonais e funcionamentos de
membranas. Sua deficiência é reconhecida por
uma série de sintomas, sendo a quebra da dominância apical a mais usual, tornando a planta
altamente ramificada, conhecida também por
desintegração de tecidos internos e de gemas.
Potássio (K) - Desempenha um papel
muito importante na regulação do potencial
osmótico de células vegetais. Também ativa
muitas enzimas envolvidas na respiração e
fotossíntese. O primeiro sintoma visível de deficiência é a clorose em manchas ou em área
marginal, evoluindo depois para necrose.
Cálcio (Ca) – Os íons de Cálcio são utilizados na síntese de novas paredes celulares,
em particular a lamela média, que separa
células recentemente divididas. O Cálcio ainda
é usado como fuso mitótico na divisão celular,
e também é requerido para o funcionamento
normal das membranas vegetais. Foi atribuído
papel de mensageiro secundário em várias
respostas das plantas, regulando, portanto
muitos processos celulares, desde o controle
de transcrição e sobrevivência celular até a
liberação de sinais químicos. Sua deficiência,
geralmente, é caracterizada pelas necroses de
regiões meristemáticas jovens, cloroses generalizadas e encurvamentos das folhas jovens para
baixo, podendo, também, parecer deformadas.
Magnésio (Mg) – O íon Magnésio tem
função específica na ativação de enzimas envolvidas na respiração, fotossíntese e síntese

de DNA e RNA. Também é parte estrutural em
anel da molécula da Clorofila. Seu sintoma mais
característico é a clorose entre as nervuras foliares, ocorrendo primeiro nas folhas velhas - que
tem um metabolismo mais lento nas nervuras
- podendo evoluir para o amarelecimento da
folha toda e para a queda da mesma.
Cloro (Cl) – O íon Cloreto é necessário
para reações de quebra da molécula da água
na fotossíntese, pelos quais o Oxigênio é produzido. Além disso, é necessário na divisão
celular, tanto em folhas quanto raízes. Sua
deficiência provoca sintomas como: murchas de
ápices foliares, seguidas de cloroses e necroses
generalizadas, algumas vezes podem provocar
bronzeamentos. Deficiência desse nutriente é
muito rara, pois a água do mar é levada pelo ar
e distribuída quando chove, sendo um elemento
normalmente absorvido em maior quantidade
do que é necessário.
Manganês (Mn) – O íon de Manganês
ativa várias enzimas nas células vegetais. Em
particular, as descarboxilases e desidrogenasses
envolvidas no Ciclo de Krebs. Sua função mais
definida é a da reação fotossintética, pela qual
o Oxigênio é produzido a partir da água (Marschner, 1995). O sintoma principal de sua falta
é a clorose entre nervuras, associados ao desenvolvimento de pequenas machas necróticas.
Sódio (Na) – As espécies que utilizam rotas
C4 e CAM de fixação de carbono requerem, na
maioria, íons de Sódio. Nessas plantas, parece
ser vital para a regeneração do Fosfonolpiruvato.
Apenas nessas plantas a deficiência de sódio
pode causar cloroses e necroses, deixando de
florescer.
Ferro (Fe) – Componente de enzimas envolvidas na transferência de elétrons, reações de
redox, como os citocromos, é oxidado de Fe+2
para Fe+3 durante as transferências de elétrons.
Deficiências assim, como a de Magnésio, provocam clorose entre nervuras, mas em folhas
muito jovens, aos contrário do Magnésio, folhas
claras e podem até cair.
Zinco (Zn) – Muitas enzimas requerem o
íon Zinco para suas atividades e esse elemento pode ser requerido para a biossíntese de
Clorofila de algumas plantas. A sua deficiência
é caracterizada pela redução do crescimento
intermodal, o que faz com que seu crescimento seja “roseteado”, em forma circular. Folhas
podem ser pequenas, estreitas, além de ter as
margens enrugadas. Algumas espécies podem
ter folhas claras e cloróticas devido à falta de
Clorofila.
Cobre (Cu) – Assim como o Ferro, está associado a enzimas envolvidas em reações redox,
sendo reversivelmente oxidadas de Cu+1 a Cu+2.
Um exemplo é o transporte de elétrons durante
as reações dependentes de luz da fotossíntese.
O sintoma de deficiência é a produção de folhas
escuras e depois o aparecimento de manchas
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necróticas, folhas retorcidas e mal formadas,
podendo até cair prematuramente.
Níquel (Ni) – A Urease é a única enzima
conhecida em plantas superiores que contem
Níquel, embora microrganismos fixadores de
Nitrogênio precisem de Níquel. Suas quantidades são minúsculas e essenciais apenas em
Nogueira Pecã, nos EUA.
Molibdênio (Mo) – Os íons de Molibdênio
são componentes de várias enzimas, incluindo a
Nitrato Redutase e a Nitrogenase. A Nitrato Redutase catalisa a redução do Nitrato em Nitrito
durante sua assimilação pelas células vegetais
e a Nitrogenase converte o gás de Nitrogênio à
Amônia, em microrganismos fixadores de Nitrogênio. Seus primeiros sintomas de deficiência
são cloroses generalizadas entre as nervuras e
necrose em folhas mais velhas. Sua principal
função esta diretamente ligada à deficiência
de Nitrogênio, pois ela participa ativamente
de seu processo de fixação e redução. Como
as plantas precisam de pequenas quantidades
somente em alguns solos muito pobres desse
nutriente, é neles que se pode ver melhorar suas
produtividades quando o elemento é aplicado.
Análise foliar
As deficiências minerais são reveladas
através da análise de tecidos vegetais e essas
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necessidades mudam ao longo do crescimento
e desenvolvimento de uma planta. Em pomares
comerciais, os níveis de nutrientes em determinado estádio de desenvolvimentos influenciam
as produtividades. Assim, para aumentar as
produções, os produtores devem usar o monitoramento dos nutrientes no solo e no tecido
vegetal, a fim de determinar o calendário de
fertilizações.
A análise de solo determina a quantidade
de nutrientes potencialmente nele disponíveis
para as raízes das plantas, mas as análises de
solo não informam a quantidade de um determinado mineral que a planta realmente precisa
ou é capaz de absorver. Essa informação é mais
bem determinada pela análise do tecido vegetal.
Além de os nutrientes serem adicionados
ao solo, como fertilizantes, a maioria das
plantas consegue absorver nutrientes minerais
aplicados às folhas pulverizados sobre elas
num processo conhecido como adubação foliar.
Em alguns casos, esse método traz vantagens
econômicas em comparação à adubação no
solo. A adubação foliar reduz o tempo de retardo
entre a aplicação e a absorção pela planta, o
que é muito importante durante as fases de
crescimento rápido. Ela também pode contornar
o problema de restrição de absorção de um
nutriente no solo. Por exemplo, a aplicação
foliar de nutrientes minerais como o Ferro, o

Manganês e o Cobre pode ser mais eficiente
que sua aplicação via solo, pois esses nutrientes
são absorvidos por partículas do solo e, assim
tornam-se menos disponíveis às raízes. A absorção de nutrientes pelas folhas é mais efetiva
quando a solução de nutrientes permanece
sobre elas como uma fina película.
O movimento dos nutrientes para dentro da
planta parece envolver o processo de difusão
através da cutícula e absorção pelas células
foliares. Embora a absorção através da fenda
estomática possa ser um caminho para dentro,
normalmente ele é dificultado pela arquitetura
da fenda, impedindo um pouco a penetração
líquida. A aplicação foliar tem se mostrado
economicamente bem sucedida.
Utilizando o Dris
Para uma aplicação foliar eficaz, o uso adequado da análise do tecido vegetal requer um
entendimento das relações entre o crescimento
vegetal, desenvolvimento, produção e a concentração dos minerais nas amostras nos diferentes
estágios da planta. Observar esses impactos
da nutrição mineral sobre o estado nutricional
através das mudanças nos teores foliares absolutos auxilia nos diagnósticos e recomendações.
Essa análise não é inteiramente satisfatória, por
varias razões (época de amostragem, tipo de
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As conquistas e os desafios da
citricultura paranaense
O desenvolvimento da cultura de citros no estado do Paraná é uma realidade que ganha maiores proporções a cada ano. A
dedicação do citricultor local pode ser avaliada com o crescimento de propriedades voltadas à produção para a fruta de mesa

A

N - Equilibrado, tendendo para um pouco de excesso; P - Equilibrado, mas os talhões irrigados estão com nível um pouco baixo; K - As análises das amostras
1, 5, 7 e 9, precisam ser corrigidas; Ca - Equilibrado; Mg - Nível baixo nos talhões 2, 3, 4 e 8, necessitando utilizar 10 kg de Sulfato de Magnésio; S - Nível
baixo apenas na amostra 1 - usar mais Enxofre; B - Nível baixo em todos os talhões - aplicar Boro com urgência em todos eles; Cu - Amostras 2 e 8, muito
baixas - fazer aplicação de Cobre nessas duas amostras; Fe - Excesso; Mn - Entre o nível equilibrado e excesso; Zn - Fazer apenas manutenção de Zinco
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além de fornecer o Índice Geral - chamado de
IBN, que é a somatória dos valores absolutos
de todos os índices nutricionais, apontando
o quanto minha população está longe dessa
população ideal. Quanto maior for seu valor,
maior seu desequilíbrio ou quanto menor seu
valor, mais próximo seu equilíbrio com a população referente.
Assim, para que se possa melhorar a nutrição do pomar, devemos monitorar o pomar
através de análise de folhas pelo menos duas
ou três vezes ao longo do ano produtivo e utilizar os valores em uma tabela de DRIS, que
compara nossas amostras com populações de
altas produtividades para promover as correções
que são apontadas por esses índices.
Basicamente, as análises são feitas em
março, como todos que usam o diagnóstico
foliar, e as correções de deficiências são feitas
antes mesmo da seca e do período de dormência, preparando o pomar para quando as chuvas voltarem e as floradas estiverem por abrir.
Aduba-se com foliar para as reposições devido
às exportações e a manutenção da vida da
“planta” e interpretam-se as correções necessárias apontadas por esse sistema de diagnose.
Uma nova análise de folha é feita para
checar os efeitos das manutenções e reposições
(correções necessárias propostas pelo Dris) para
nutrientes deficientes corrigidos via foliar. Durante as águas, que ocorrem normalmente no fim
de fevereiro ou no início de março, prepara-se
uma pulverização que chamamos de “foliares
de correções ou foliares de verão”, em que se

colocam, além dos nutrientes de reposição,
a quantidade exportada desses elementos.
Na ocasião, também é feita a reposição dos
nutrientes que estão deficientes em relação a
populações de alta produtividades.
Esse sistema permite fazer mais avaliações
durante o ano, o que viabiliza correções mais
pontuais. Desse modo, se forem feitas quatro
análises de folhas ao ano, pode-se corrigir mais
vezes os nutrientes que estão em desequilíbrio,
tendo pulverizações foliares mais eficientes.
Tudo isso favorece os pomares a estarem mais
equilibrados durante os períodos de maior
importância, como nas floradas e nos “pegamentos” dos chumbinhos.
É importante ressaltar que esse sistema
pode ser usado por todas as culturas e tem
demonstrado resultados positivos, com significativos aumentos de produções, atingindo
metas de altas produtividades.

se estabeleceu o cultivo de laranjas para fins
industriais, com área de aproximadamente 21,0
mil hectares. Em contrapartida, na região leste,
no Vale do Ribeira, se estabeleceu a exploração
de tangerinas tendo como destino o mercado
de frutas frescas. No leste, as tangerinas são
exploradas de forma extrativista pelos aproximadamente 3,6 mil agricultores, sendo o município
de Cerro Azul o principal produtor, ocupando
uma área de 10,0 mil hectares.
Nas regiões norte e noroeste do Estado, o
cultivo de frutas cítricas esteve por mais de 30
anos fora do alcance dos agricultores, em função da interdição das áreas para plantio devido
à ocorrência do Cancro Cítrico.
Pesquisas do Instituto Agronômico do Paraná (Iapar) proporcionaram alterações no cultivo
de pomares de citros, onde áreas anteriormente
interditadas puderam plantar laranjas, tangeri-

nas e lima ácida, tendo como base a seleção
de clones caracterizados pelo comportamento
de resistência e tolerância ao Cancro Cítrico.
Somados a isto, práticas culturais aliadas a
pulverizações preventivas com produtos bactericidas e implantação de quebra-ventos,
contribuíram para que o plantio ocorresse em
áreas saneadas, com erradicação de plantas
sintomáticas e de variedades não selecionadas.
A Seab é o órgão responsável pela fiscalização do saneamento e a implantação de áreas
novas de citros. Segundo o engenheiro agrônomo José Croce Filho, do escritório da Seab de
Maringá, “os viveiros produtores de mudas de
citros têm seus registros no Registro Nacional
de Sementes e Mudas, do Mapa - Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Renasem) e produzem as mudas de variedades
permitidas ao cultivo no Estado sob ambiente

Referência:
Taiz, Lincoln & Zeiger, Eduardo . Fisiologia
vegetal, 3ed. Porto Alegre: Artmed, 2004.
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ramo, porta enxerto, relação entre os nutrientes
etc), portanto, a interpretação do nível de um
determinado nutriente deve ser relacionado com
o estágio de crescimento da planta, já que os
níveis devem alterar ao longo da estação.
Com isso surge uma ferramenta essencial,
que hoje é bastante utilizada: o Dris – Sistema
de Diagnose e Interpretação dos Resultados. O
sistema usa a própria planta como extrator de
nutrientes no solo e avalia seu estado nutricional
diretamente, pois utiliza a folha, que é o centro
das atividades fisiológicas e o principal local
onde são transportados os nutrientes absorvidos
pelas raízes e folhas.
Considera também a relação entre os
nutrientes e os índices calculados para cada
nutriente e para todas as suas relações,
comparando-os, em seguida, com as mesmas
relações e índices com populações de referência, geralmente que produzam acima de
140 toneladas de laranja/hectare. Isso é muito
relevante, pois quando se passa a trabalhar
com índices, não importa mais o estágio de
desenvolvimento da cultura, mas a população
referência. Ao compararmos o pomar em questão com populações de altas produtividades,
tentamos elevar a condição da amostra àqueles
índices obtidos por pomares com altos poderes
produtivos. Além disso, ainda temos a indicação
do quanto falta para atingir o índice ideal para
cada elemento essencial.
Através de cálculos matemáticos o Dris
informa o quanto a matéria seca da minha
amostra está influenciando nessa avaliação,

citricultura paranaense tem se
destacado no cenário nacional,
ocupando o 5º lugar entre os Estados produtores. “Em 2009, a área de citros
com laranjas e tangerinas totalizou 31,0 mil
hectares, que resultou na produção de 762,8
mil toneladas. A atividade respondeu por 49,5%
da produção de frutas e, em relação ao VBP
– Valor Bruto da Produção, as frutas cítricas
representaram 19,1% do total da fruticultura,
gerando valores brutos de R$ 166,0 milhões”,
ressalta o engenheiro agrônomo Paulo Andrade
do Deral – Departamento de Economia Rural,
da Secretaria de Agricultura e Abastecimento,
do Paraná (Seab).
A citricultura no estado do Paraná está
localizada, principalmente, nas regiões norte,
noroeste e leste, porém com características distintas. Nas regiões noroeste e norte do Estado

Consultor da FarmAtac/GTACC

Engº. Agrº. Ramiro de S. L. Neto
ramiro@farmatac.com.br
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mento prévio de áreas potenciais para o cultivo,
pulverizações com cúpricos, quebra- ventos e
outros fatores, aliados à colheita seletiva de
talhões com até 1% de frutos sintomáticos
e destinados às unidades de higienização de
frutos, certificam as partidas destes frutos para
o mercado consumidor em outras unidades da
federação e até para a exportação, nos moldes
praticados com a citricultura de exportação de
países vizinhos.
Tantos desafios vencidos com profissionalismo, balizados pela pesquisa e por decisões
entre poder público e privado, resultaram
em conquistas que são comprovadas através da boa produtividade dos pomares e da
satisfação do produtor rural no investimento
em uma opção de diversificação em suas
propriedades.

Marco Valério Ribeiro

Marco Valério Ribeiro

PRODUÇÃO NACIONAL

O que diferencia a citricultura do Paraná
das demais citriculturas do país, principalmente
daquela conduzida nas regiões norte e noroeste
do Estado, é a presença marcante do sistema
cooperativista em consonância com o poder público e também em conjunto com os assistentes
técnicos (consultores). “A participação desses
profissionais, sejam de cooperativas ou autônomos, sempre afinados com os profissionais
da Seab, consegue proporcionar um resultado

satisfatório no combate e controle de pragas,
principalmente as quarentenárias, resultando
em produtividades acima da média nacional”,
ressalta o engenheiro agrônomo José Croce
Filho, da Seab.
Aspecto marcante na condução de pomares de laranjas é observado na adequação
às exigências do SMR - Sistema de Mitigação
de Risco, para a praga quarentenária Cancro
Cítrico. Com a seleção de variedades, sanea-

Décio Joaquim

Segundo Dirlene, “o
Greening já é ameaçador. Merece toda a
atenção”

Consultor Unicampo/GTACC

Eng°.Agr°.MarcoValérioRibeiro
marcovalerio@pvai.com.br

A utilização de quebra-vento é uma prática comum nos pomares paranaenses, como prevenção à ocorrência de Cancro Cítrico

Croce: “o alicerce da produção
paranaense
são as mudas
sadias e
produtivas”

Os RTs - engenheiros agrônomos responsáveis técnicos de citricultores que pretendem comercializar frutos “in natura”, fazem inspeções
periódicas nos pomares e registram as Unidades
Produtivas (UPs) para a finalidade proposta.
Neste caso, exercem uma fiscalização não
oficial, porém auxiliam nos controles dos níveis
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da doença. Em outras palavras, configuram os
programas de certificação fitossanitária que,
através do registro e do acompanhamento das
UPs, atestam a sanidade do produto produzido
para as pragas quarentenárias (Cancro Cítrico,
Mancha Preta dos Citros, Mosca Negra dos
Citros e HLB).
A Seab fiscaliza o cumprimento da Instrução
Normativa (IN 53/08) através da compilação
dos relatórios semestrais e da coleta de amostras para análises laboratoriais. De acordo com
a engenheira agrônoma Dirlene Rinaldi, da
área de sanidade da citricultura da Seab, “até
o segundo semestre de 2011, a presença de
HLB nos pomares de citros do Paraná está localizada nas regiões norte e noroeste, atingindo
69 municípios dos 150 com citros cultivados,
porém com níveis baixos.
Não foram detectados focos de Cancro Cítrico no cultivo de tangerinas do Vale do Ribeira,
da mesma forma não foram encontrados indícios de HLB ou de Mosca Negra naquela região.
Em maio de 2011 foi detectado foco
de Mosca Negra dos Citros em pomar de

laranjeiras no município de Mandaguaçu, no
noroeste paranaense, o que levou a interdição
da comercialização da produção para fora do
Estado, destinando a produção para a indústria,
em Paranavaí.
Com objetivo de reduzir a presença da praga
na área, RTs recomendam pulverizações com
agrotóxicos registrados, sempre monitorados
pela Seab e com relatórios periódicos para
o Mapa. Essa medida resultou em limitação
do avanço da praga com a redução do nível
populacional.
GTACC

Seab/PR

telado, sendo fiscalizados também no aspecto
fitossanitário pela Seab, só podendo comercializar as mudas para proprietários rurais que
tenham autorização da Secretaria e depois de
cumpridas as exigências do saneamento prévio
das áreas.

A boa produtividade dos pomares paranaenses
é reflexo da sua produção de mudas
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O papel dos adjuvantes agrícolas
nas pulverizações
Existe muito desconhecimento a respeito da gama de adjuvantes agrícolas. A utilização correta do produto que
acompanhará a calda pode representar mais economia e eficiência, potencializando os resultados aguardados de
defensivos, herbicidas e fertilizantes foliares. Essa escolha dependerá de vários fatores, aqui apresentados

E

sse é um assunto de longa data na
citricultura, que sempre foi rodeado
de polêmica. Para ajudar os técnicos
e agricultores sobre os benefícios e funções dos
adjuvantes, preparamos um texto que explica
tecnicamente a função e a ação dos adjuvantes.
Assim, cada um pode formar sua opinião e tirar
suas conclusões.
Primeiro, vamos entender algo sobre a água
e suas propriedades, assim como a anatomia e
a bioquímica da folha vegetal.

Citricultura paranaense: uma viagem técnica
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ecológicas, utilizam também cobertura vegetal
entre linhas e nos carreadores.
No manejo com Cobre são realizadas até
12 aplicações em pomares em formação, devido ao maior número de fluxo vegetativos, e
aproximadamente 04 aplicações em pomares
em produção. As aplicações se concentram no
período vegetativo e produtivo das plantas. É
realizado também o manejo da Larva Minadora.
De acordo com a opinião dos participantes,
as visitas realizadas foram muito produtivas,
agregando conhecimentos e informações importantes sobre outra região produtora de citros
e seus manejos.

A água
Uma molécula de água é formada por dois
átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio
(H2O). A disposição dos átomos faz com que a
molécula tenha um lado eletronegativo e outra
extremidade eletropositiva. Essas cargas são
iguais, de modo que a carga resultante é zero.
Essa separação de cargas faz com que as
moléculas se atraiam e possam também atrair
outras moléculas, sendo assim um excelente
solvente de substâncias iônicas, que contenham
átomos eletronegativos, como Oxigênio ou
Nitrogênio, por exemplo.
A atração mútua entre as moléculas de

Syngenta

EAV Syngenta

André Buzaid

Molécula de água. Fonte: Wikilivros

Em uma gota, as moléculas que estão na
borda, que tem contato tanto com a água de
dentro da gota como com o ar de fora, são
mais fortemente atraídas pelas moléculas de
água, o que dá a forma arredondada à gota.
Essa força que mantem o formato da gota
é chamada tensão superficial, que pode ser
medida pelo ângulo de contato entre a gota e
a superfície sólida.

Morfologia foliar de uma dicotiledônea.
Fonte: Internet

A folha

Adjuvantes

Assim como os animais tem na pele um

Os adjuvantes são definidos como qualquer

andre.buzaid@syngenta.com
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No período da tarde, a programação contou
com visita a unidades da Cocamar – Cooperativa
Agroindustrial de Maringá, que atua em 12,9
mil ha de citros, entre áreas próprias e de cooperados, tendo como foco frutos para produção
de suco concentrado. O grupo foi recepcionado
pelos agrônomos Leandro, Sérgio, Everton e
Joacir. A visita se iniciou na filial de Paranavaí,
com a apresentação da cooperativa. Em seguida,
foram para a fazenda da Cocamar, onde conferiram uma apresentação do manejo adotado,
concluindo com uma visita ao campo.
No dia 28 de novembro, os visitantes participaram de uma mesa redonda com o pesquisador
do Instituto Agronômico do Paraná (Iapar), Rui
Pereira Leite Júnior, que apresentou os trabalhos
que estão sendo realizados pelo Instituto para
manejo do Cancro Cítrico, incluindo os trabalhos em parceria com a Syngenta, utilizando os
produtos Actara e Bion no manejo de Cancro.
Como manejo de Cancro Cítrico, o Paraná
vem adotando o uso de variedades tolerantes a
doença, quebra ventos, cobertura vegetal, manejo de adubação e aplicações de Cobre, como
tratado na matéria da página ......
As variedades recomendadas pelo
Iapar caracterizadas como resistentes são as tangerinas ‘Satsuma’ e ‘Ponkan’, além das laranjas
‘Folha Murcha’ e ‘Shamouti’. As moderadamente
resistentes são tangerinas ‘Dancy’,’ do Rio’ e
‘Montenegrina’, bem como laranjas ‘Cadenera’,
‘Pera’, ‘Valência’, ‘Iapar 73’, ‘Jaffa’, ‘Navelina’ e
‘Salustiana’.
Como quebra-vento, é utilizado a Grevilha ou
o Eucalipto, plantados com distâncias de 200 a
300 metros, utilizando a relação de 10 vezes a
altura da planta para calcular a distância de proteção. Para evitar danos mecânicos causados por
grãos de areia, vento e manejo com roçadeiras

sistema de controle de perda de água, as
folhas das plantas também tem um sistema
para regular essa perda. Nesse sistema,
a água e seus solutos só entram ou saem
por determinados órgãos nas folhas. Essa
impermeabilidade da folha é conferida pela
cutícula, que é a camada que fica em contato
com o ar atmosférico, formada basicamente
por cutina (substância hidro-repelente) e um
pouco de celulose.

EAV Syngenta

Derófilo Boldrini Júnior
derofilo.boldrini@syngenta.com

Syngenta

O

rganizada pelos Engenheiros Agrônomos
de Vendas (EAV), Derófilo Boldrini Júnior
e André Buzaid, juntamente com um dos
responsáveis pelo Departamento Técnico de Mercado (DTM), Marcos Pozzan, todos da Syngenta,
a viagem foi promovida graças a uma parceria
da empresa com a Uniceres – Cooperativa dos
Agropecuaristas de Catanduva, SP, e teve a participação de seus cooperados e de consultores
envolvidos com a citricultura.
Atualmente, a citricultura do Estado do
Paraná conta com uma área de mais de 30
mil há. Desta, cerca de 50% são de laranjas,
aproximadamente 13 mil ha são de tangerinas
e 590 ha de limas e limões, com faturamento
anual de R$ 152 milhões. Entre as principais
doenças estão o Cancro Cítrico, a Tristeza dos
Citros, a CVC - Amarelinho, a PFC - Podridão
Floral, o Greening e, ultimamente, o surgimento
de Pinta Preta.
Um dos principais focos da viagem foi conhecer os detalhes do manejo do Cancro Cítrico, que
vem apresentando sucesso na região.
O grupo de visitantes no dia 26 de novembro de 2011, com destino a Paranavaí, no
Paraná. No dia seguinte, visitaram a Fazenda
São Paulo, do Grupo Pratinha, que possui 1,2
milhão de plantas cítricas em aproximadamente
2,5 mil ha. A produção do grupo é destinada à
comercialização in natura.
Na fazenda, os visitantes foram recepcionados pelos proprietários Gilberto e Toninho
que, juntos com Marco Valério Ribeiro, consultor
do GTACC, fizeram uma exposição sobre as
recomendações de manejo. Foi realizado um
bate-papo técnico abordando vários temas, como
adubação, manejo de Colletotrichum e de Cancro
Cítrico. Após, o grupo seguiu para campo visitar
as áreas produtivas.

água dá origem à propriedade conhecida como
coesão e a capacidade de se atrair a uma
superfície sólida forma a propriedade da adesão.

DTM Syngenta

Marcos Pozzan

marcos.pozzan@syngenta.com
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substância presente numa formulação,
ou adicionada ao tanque do pulverizador,
para modificar a atividade biológica ou as
características da aplicação.
Os primeiros adjuvantes utilizados na
agricultura foram os óleos, que tinham o objetivo
de “grudar” os produtos às folhas e assim
melhorar sua performance.
Hoje os adjuvantes são classificados quanto
a sua funcionalidade. Assim, temos dois tipos
de adjuvantes: os ativadores (surfactantes,
óleos, adesivos e espalhantes), são agentes
ativadores de superfície, que quebram a tensão
da gota e promovem o contato da calda com
a cutícula, facilitando a absorção foliar, e os
modificadores (agentes tampões, antiespuma,
compatibilizantes, controladores de deriva) que
melhoram a solubilidade, reduzem espuma,
aumentam tamanho da gota etc.
Analisando essa classificação oficial dos
adjuvantes, notamos que para cada fim há
um adjuvante apropriado, por isso, devemos
entender que não há um produto milagroso, que
nos ajudará em todas as situações.
Vamos focar uma situação comum na
citricultura, que é a utilização de fertilizantes
foliares e defensivos sistêmicos, que devem
ser absorvidos pelas folhas para que produzam
seu efeito.
Para ser absorvido pela via foliar, é preciso
primeiramente que ocorra o contato entre a
folha e a calda.
Como a água não tem adesão à cutícula,
pode-se dizer que não há esse contato; a
absorção foliar de qualquer soluto (fertilizantes
e defensivos agrícolas) que esteja na calda fica
muito limitada ou mesmo não ocorre.
Nesse sentido, o uso de alguma substância
que melhore ou que promova o contato entre a
água e a cutícula é justificado. Para esse fim,
as substâncias que podem ser usadas são os
surfactantes e os óleos.

F I T O S S A N I D A D E

Fórmula estrutural da
cutina e detalhe das
ligações que são rompidas pelos óleos agrícolas.
Fonte: Internet

em aplicações de fertilizantes foliares. A
absorção dos nutrientes ocorre de maneira
descontrolada e a salinidade induzida rompe as
demais células da folha provocando a necrose.
Com isso, a utilização de óleos agrícolas
é limitada ao uso com defensivos, no caso de
citros. Essa característica do óleo agrícola é
muito positiva no uso com herbicidas, pois, esse
efeito agressivo à folha promoverá a absorção
mais rápida do herbicida e causará maior dano
às plantas daninhas.
Surfactantes
São moléculas compostas por duas
partículas distintas: uma com grande afinidade
por óleos e a outra com grande afinidade
por água. Quando dissolvidos em água, eles
reduzem a tensão de superfície da água
e aumentam a solubilidade de compostos
orgânicos. Em química, esses compostos são
representados por uma bolinha (representando
o lado com afinidade por água) e um rabinho
(representando o lado com afinidade por óleos
e moléculas orgânicas).

Óleos agrícolas
Os óleos são muito eficientes em contribuir
para absorção da água e seus solutos, porém
são muito agressivos às folhas. Eles degradam
as moléculas de cutina, permitindo a entrada
direta da calda na folha. Esse processo não é
controlado pela folha, que fica com a cutícula
comprometida, até que a reconstrua. Nesse
período, a folha fica muito sensível à necroses,
à alta luminosidade e, principalmente, à
salinidade. Por isso, não se deve usar óleo
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Esquema estrutural de um surfactante.
Fonte: Danilo Franco

Com essa dupla afinidade essas substâncias
promovem a interface entre a superfície
da gota de calda e da cutícula da folha,
aumentando o contato e consequentemente
a absorção. No caso dessas substâncias não
há reações químicas com a cutina, mantendo
sua integridade e não apresentando problemas
de necroses.
Na figura é possível notar o alinhamento
das moléculas de surfactante, ficando o lado
hidrofílico (afinidade com a água) voltado para
dentro da gota, em contato com a água e o lado
lipofílico (afinidade com óleo) em contato com
a cutícula da folha.
Podem ser adicionados a caldas contendo
fertilizantes sem problemas. Inclusive aumentam
a absorção de nutrientes aplicados via foliar.

positivamente, sendo negativamente reativos.
São utilizados em formulações, mas seu
uso na agricultura é pouco comum, porque
podem alterar o equilíbrio eletrolítico da calda
e dissociar as moléculas dos defensivos.
Catiônicos – são polieletrólitos que,
quando dissolvidos, liberam íons carregados
negativamente, sendo positivamente reativos.
Muitos desses surfactantes são fitotóxicos
e ainda têm um grande poder reativo, podendo
causar incompatibilidades. Raramente são
utilizados em formulações ou a campo.
Anfotéricos – se ionizam de acordo com
o pH e praticamente não são utilizados na
agricultura.
Estrutura da molécula
Outro fator relevante que influencia no efeito
e característica do surfactante é a relação do
peso molecular da parte hidrofílica com a parte
lipofílica, chamado HLB (hydrophilic lipophilic
balance), o que influencia em sua polaridade.
Por exemplo, sabe-se que a espalhabilidade é
fortemente influenciada por essa relação. Os
organossiliconados são altamente polares, pois
tem a maior porção da parte hidrofílica, o que

Porcentagem média de controle de 7 plantas daninhas por nicosulfuron variando o HLB do surfactante
adicionado à calda. Fonte: Jerry et al., 2005

aumenta a polaridade e, consequentemente,
apresenta maior poder espalhante.
Cada defensivo tende a ter sua máxima
performance quando em conjunto com o
surfactante ideal, que lhe proporcionará a melhor
absorção. Em um ensaio determinou-se que,
para o nicosulfuron, seu melhor desempenho é
em conjunto com um surfactante de HLB igual a

14, ou seja, sua molécula tem o lado hidrofílico
14 vezes maior que o lado lipofílico.
Resultados agronômicos
A melhor penetração e espalhamento da
calda nas folhas tem grande influência na
eficácia de defensivos sistêmicos e fertilizantes.

Classificação dos surfactantes
Não iônicos – são aqueles que não
possuem carga elétrica e não se ionizam ou
dissociam na água. Não reagem com os sais
ou as moléculas do defensivo e por isso são os
mais utilizados na agricultura.
Os surfactantes não iônicos podem ser
etoxilados (derivados do óxido de etileno
polimerizado), propoxilados (derivados do
óxido de propileno polimerizado), polímeros
de bloco (mistura dos dois anteriores) e
organossilicones.
Aniônicos – são polieletrólitos que,
quando dissolvidos, liberam íons carregados

Esquema explicativo de uma
gota de água
com surfactante
em contato com
uma folha e uma
gota de água
sem surfactante.
Fonte: Danilo
Franco
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Um nome para perpetuar na citricultura
Rodolfo Mahle e seus filhos, Nelson e Otto Mahle Neto, carregam o DNA do “rei da laranja”, Otto Henrique Mahle.
Sinônimo do pioneirismo na citricultura da região de Bebedouro na década de 1950, o sobrenome Mahle volta a fazer
história na atividade, perpetuando-se em um novo clone de laranja.

Eficiência de um piretróide no controle do Psilídeo com e sem a adição de
adjuvantes. Fonte: Danilo Franco

Eficiência de um neonicotinóide no controle do Psilídeo com e sem a adição
de adjuvantes. Fonte: Danilo Franco

José Luiz Silva

químicas e agronômicas descritas neste artigo
para que possamos proceder a escolha correta
do adjuvante adequado. Dessa forma, é comum
observarmos erros de recomendação em que
são usados antiespumantes e redutores de
pH com objetivo de melhorar a velocidade de
absorção dos defensivos pela planta - o que
não ocorre, como vimos, pois fazem parte de
outros tipos de adjuvantes.
A escolha errada do adjuvante é comum e
implica no mau funcionamento. Por essa causa,
os produtos tem sido taxados como ineficientes.
Entretanto, para se obter um bom resultado
com o uso de adjuvantes, é primordial entender
suas propriedades e aplicabilidades: com uma
indicação e escolha corretas, é possível obter
resultados positivos.
Leia mais sobre o assunto em:
AZEVEDO, L.A.S. Adjuvantes agrícolas para
a proteção de plantas. 1.ed. Rio de Janeiro:
IMOS Gráfica e Editora, 2011, 264p.

Para se obter bons resultados com adjuvantes, é primordial entender suas propriedades e aplicabilidades
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GREEN, J.M. & HALE, T. Increasing and
Decreasing pH to Enhance the Biological
Activity of Nicosulfuron. Weed Technology
19(2):468-475. 2005.

Considerações
O conhecimento a cerca dos adjuvantes,
principalmente óleos e surfactantes, é grande.
No Brasil, temos alguns inconvenientes
sobre o registro desses produtos: para facilitar e
baratear o registro no Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA) ,as empresas
que os fabricam e comercializam, fazem seu
registro por via de fertilizantes. Com isso, seus
rótulos e bulas não contém as informações

TAIZ, L. & ZEIGER E. Fisiologia Vegetal. Tradução SANTAREM, E.R. et al., 4. ed. Porto
Alegre: Artmed, 2009. 848p.
GTACC

Em ensaio conduzindo na EECB – Estação
Experimental de Citricultura de Bebedouro,
foi adicionado óleo mineral e um surfactante
organossiliconado a um piretróide e a um
neonicotinóide. A avaliação foi feita com a
liberação de adultos de Psilídeo ao longo dos
dias após a aplicação.
Em ambos inseticidas notou-se que a
adição dos adjuvantes melhoraram seus
controles, garantindo mais dias de residual
aos produtos.

Consultor da FarmAtac/GTACC

Eng.Agr. Danilo Franco
danilo@farmatac.com.br
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N

o prédio que abrigava a antiga fábrica
de fécula de mandioca de seu pai,
onde atualmente funciona os escritórios da Grupo Mahle, Rodolfo Mahle, juntamente
com seus filhos, Nelson e Otto Mahle Neto, nos
recebeu para relembrar a história da família
na citricultura e falar sobre os grandes feitos,
conquistas e contribuições da família para a
citricultura paulista.
Tudo começou quando o alemão Otto Henrique Mahle desembarcou no Brasil nos anos
1940, seguindo pra cidade de Porto Alegre e,
após alguns anos, mudou-se para a cidade
de Taiúva, no interior de São Paulo. Em pouco
tempo ele já plantava mais de mil alqueires de
mandioca em terras arrendadas, expandindo
a produção para Viradouro e Bebedouro. Com
ímpeto empreendedor, fundou a primeira fábrica
de raspas e derivados de mandioca de Bebedouro e dali logo conseguiu ter suas próprias terras
e nelas começou a plantar laranja.
Otto Henrique Mahle foi um dos pioneiros
a acreditar na citricultura na região. Assim,
fez carreira e fama na atividade, chegando a
alcançar a marca de maior produtor individual de
laranja do mundo, sendo coroado como o “rei da
laranja”. Também teve participação importante
na instalação da primeira indústria na cidade, na
década de 1960. Em um galpão localizado em
sua maior propriedade foi instalada a primeira
indústria de suco da cidade, Cia. Mineira de
Conservas, que, alguns anos após, deu origem
à Sanderson do Brasil e atualmente pertence
à Louis Dreyfus Commodities.
“Meu pai começou devagar, mas a coisa foi
evoluindo, sempre dando certo naquela época.
Praticamente a cada um ou dois anos ele conseguia adquirir novas terras e foi aumentando
numa forma bem rápida até conseguir um
patrimônio bastante razoável. Ele chegou a ter
quase 10 propriedades e uma produção muito
grande de laranja. Era bastante reconhecido
na época como o “alemão da laranja” e todo
mundo o conhecia”, relembra Rodolfo, que
cresceu no cenário marcado pela época de
ouro da citricultura na região e foi incentivado
pelo pai a estudar agronomia para auxiliar na
produção de laranjas.

Rodolfo Mahle, ladeado pelos filhos, Otto Mahle Neto (à sua direita) e Nelson Mahle

Em 1972, Rodolfo formou-se na primeira
turma da Faculdade de Agronomia de Pinhal e
em 1973 começou a atuar de maneira decisiva
ajudando o pai e assumindo um perfil administrador. “Eram várias propriedades, todos com
laranja e basicamente centralizados aqui na
região de Bebedouro. Logo que assumi a administração dos negócios do meu pai, adotando
uma organização geral, reformulando os procedimentos, controlando gargalos e implantando
controle sobre os produtos, o que não existia
até então.”
Após o falecimento do pai, as propriedades
foram divididas entre seus herdeiros. Rodolfo
recebeu as propriedades Fazenda Canadá,
Fazenda Bom Retiro e Fazenda Cassiano (hoje
Sítio Urucum).
Rodolfo relata que na época, o tempo áureo
da laranja, tratava-se o pomar da melhor forma
possível e conseguia-se uma remuneração
suficiente para progredir, crescer mais ainda
para poder comprar novas terras de tempos em
tempos. “Era uma fase que você trabalhava com
a laranja e tinha satisfação do resultado positivo,
isso foi realidade até os anos 90. Até começarem os desafios mais sérios, que poderiam ser
citadas várias pragas, doenças, a centralizações
das indústrias” enumera o citricultor.
Entre 1978 e 1988, a laranja produzida

era comercializada através do Grupo Arnaldo
Caldeira. Depois desse período, o citricultor,
junto com outros companheiros de atividade,
fundou a Comcitrus, e até hoje faz parte da sua
diretoria e Conselho Administrativo.
No final da década de 1990, Otto Henrique
Mahle Neto, filho mais velho, então recém-formado em Administração de empresas, passa
a atuar de forma mais efetiva junto ao pai. Daí
vieram novos investimentos em irrigação e
controle de pragas, com acompanhamento de
operações de campo e capacitação de funcionários, sempre com a orientação de engenheiros
agrônomos contratados.
Nos anos seguintes, o caçula, Nelson
Mahle, também passou a trabalhar no Grupo e
hoje assume o departamento de manutenção
e compras, enquanto o irmão mais velho responde pela parte técnica de campo.
Na ocasião, Rodolfo já tinha iniciado um
processo de diversificação e, seguindo a tendência na região, passou a cultivar cana como
forma de contornar as dificuldades impostas
pela citricultura. “Hoje quase 80% da nossa
área é de cana, que fornecemos para três usinas
da região”, revela o produtor. “Mas essa decisão
de mudar de atividade não foi porque a gente
gostasse da cana, não! Foi devido às dificuldades em termos de tratos culturais da laranja,
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CONHEÇA A
‘PERA MAHLE’
Em meio a centenas de pés de laranja de
um velho talhão de uma de suas propriedades
em Severínia, SP, onze árvores se destacavam
pela alta produtividade e vitalidade em relação
às demais, que já apresentavam sinais de
Amarelinho.
Otto Henrique Mahle Neto foi quem notou essas características quase ao acaso e
resolveu investigar as plantas. “O talhão em
questão era de 1974 e, naquela época, as
plantas iam sendo replantadas sem controle,
por isso, não sabemos de onde veio o material
genético”, observa Otto.
A produção dessas plantas foi acompanhada de perto pelo produtor durante os anos
de 2004 e 2005, junto de pesquisadores
da Estação Experimental de Citricultura de
Bebedouro, Eduardo Stuchi e Otávio Sempionato, e dos consultores Sérgio Facio, Leandro
Fukuda e Ramiro Lima Neto, do GTACC. Os
resultados surpreenderam: “a florada delas
era espetacular”, comentou Otto. Em 2006,
três delas foram selecionadas para participar do Programa Laranja Nota 10, no qual
premiavam-se as plantas de mais destaque,
as mais produtivas e isentas de doenças.
A produção recebeu o primeiro lugar em
qualidade por diversos aspectos, com destaque para a ausência de doenças, o tamanho
médio da fruta, o peso e a quantidade da
produção.
A partir disso, o Centro de Citricultura, de
Cordeirópolis, começou a realizar testes com
a planta vencedora do concurso, que recebeu
o sobrenome do produtor (Mahle). A partir

de amostras coletadas, o material genético
foi isolado, e com isso pode ser comprovada a
sanidade da planta.
Não se trata de uma nova espécie de
laranja, pois todas as características são da
tradicional ‘Pera’ (ou ‘Pera Rio’), desde o sabor
do suco, como muitas das características físicas. Trata-se de uma mutação genética, que
tornou a ‘Pera Mahle’ muito mais produtiva. Era
um pouco mais graúda do que a ‘Pera’ comum,
mais pesada também, e o tempo de maturação
ou colheita era apenas um pouco mais tardio
do que ao da ‘Pera’.
Mas a principal diferença consiste no
vigor da planta, que se apresentava imune
às doenças que tomavam conta de todo o
pomar e, talvez por isso, tinha uma produção
extremamente elevada em relação às outras.
Registros demonstram que enquanto um pé
sadio comum produzia em média 5 caixas de
laranjas, os selecionados produziam o dobro.
Em 2006, data em que as plantas participaram
do concurso, já não era feita nenhuma adu-

bação ou outra prática cultural, mas mesmo
assim a produção se mantinha elevada, com
7,3 caixas.
Otto explicou que a nova variação pode
ser economicamente mais viável ao produtor
de citrus. A ‘Pera’ é a laranja mais procurada por causa do sabor mais doce, mas as
plantas são menos resistentes às doenças,
o que torna o produto final pouco atrativo ao
citricultor. “Já a ‘Pera Mahle’, por ser mais
resistente e mais produtiva, pode fazer a produção sair desse déficit e aumentar os lucros
do produtor, que se encontra atualmente em
péssimas condições”, garantiu.
Atualmente, o pomar onde as plantas
foram encontradas foi erradicado devido à alta
concentração de doenças, mas por causa da
coleta do material genético hoje elas estão
sendo propagadas e novas mudas já estão
sendo produzidas e plantadas: é o nome
Mahle sendo perpetuado na citricultura.

com tantas doenças e pragas, o custo de produção nas alturas e o preço para comercializar
beirando o prejuízo. Infelizmente, não temos o
cacoete para iniciar em uma cultura anual, por
exemplo, e tivemos a cana como praticamente
única opção na região”, desabafa.
Atualmente, Rodolfo ressalta três grandes
motivos que o fazem perseverar na citricultura:
“Primeiro, sempre tivemos uma grande preocupação de estar diversificando. As outras
razões estão ligadas à atuação dos meus filhos:
graças à colaboração deles, começamos a
explorar o mercado interno e fornecer laranjas
para supermercados. As frutas são selecionadas e preparadas em um barracão próprio e
distribuída para redes como Wallmart, Sams
Club, Sonda, Savegnago e Tome e Leve. Cerca
de 30% da produção é aproveitado para o

mercado. Por fim, a descoberta, pelo meu filho
Otto, da ‘Pera Mahle’, um novo clone daquela
variedade de laranja, batizada com o nome da
família”, enumera.
A descoberta do novo clone, que aconteceu
quase ao acaso, passou a ser uma nova aposta
da família na citricultura e já representa também
uma grande esperança para diversos citricultores da região. “Nós já iniciamos o processo
de registro da marca, algumas providencias já
foram feitas, outras ainda estão caminhando.
Uma coisa já está certa: temos uma estufa no
distrito de Botafogo, produzindo mudas de Pera
Mahle e pretendemos reformar uma área com
100% da planta. O excedente da produção de
mudas, estamos comercializando com produtores da região”, declara.
Além dos fatores relacionados por Rodolfo

como cruciais para sua manutenção na citricultura, o produtor confia que a pesquisa proporcione novas contribuições para as dificuldades
enfrentadas nos dias de hoje, como novas praticas agronômicas e produtos que proporcionem
controles de doenças. “Trabalhamos sempre com
equipes de consultores e ficamos ligados nas
orientações de nossos agrônomos. Os tratamentos custam caro, mas são essenciais. Acredito
que a viabilidade da atividade depende de altas
produtividades e da união dos citricultores. Estamos lutando para isso”, conclui.
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Otto Henrique Mahle Neto e uma das plantas da produtiva ‘Pera Mahle’

Décio Joaquim

Fonte: Jornal Impacto de Bebedouro.

Jornalista

Natália Salvador Pereira
natalia@com5.com.br
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