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Comece hoje a mudar
que por décadas reinou soberano no café da
manhã das classes média/alta mundiais, encontra uma concorrência impensada tempos atrás.
O produtor de laranjas que foi beneficiado por
aquela cômoda situação, com as dificuldades
atuais, tem de rever os conceitos de produção,
de atuação e de participação no setor.
Não é mais simples retórica. É verdade
comprovada. Ficarão os produtivos. Aqueles
que valorizam a tecnologia e empregam ferramentas eficientes no seu método de conduzir os pomares. Administração será a maior
arma para se obter lucratividade através da
produtividade. O custo/benefício de produtos,
atividades e serviços, será cada vez mais avaliado. A citricultura continuará a ser rentável
para os produtores que não a menosprezarem.
Restarão os eficientes. Pense nisso e comece
hoje a mudar.

Presidente do GTACC

Leandro Aparecido Fukuda

13 - Participação de todos os membros
do grupo na Assembleia Geral Ordinária do
GTACC, realizada em sua sede própria na
cidade de Bebedouro, SP.
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05 – Com a participação de técnicos e produtores da região, a Arysta proporcionou um
novo treinamento para operacionalização das várias pulverizações agrícolas, através do
programa “Aplique Bem”, resultado de um convênio entre a empresa e o IAC – Instituto
Agronômico, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. O evento ocorreu
na EECB - Estação Experimental de Citricultura de Bebedouro. O GTACC foi representado
pelos consultores Antônio Garcia Junior, Antônio Ricardo Toledo, Aparecido Tadeu Pavani,
Danilo Franco, Leandro Fukuda e Ramiro de Souza Lima Neto.

17 - Reunião técnica do GTACC com a Embrafós/Fertec, para apresentação da sua linha
comercial. A atividade promoveu saudável
discussão a partir dos resultados obtidos nos
ensaios realizados pela empresa com vários
de seus produtos. O encontro ocorreu na
sede do grupo, em Bebedouro, SP.
17 - Reunião administrativa do GTACC,
com a presença da maioria de seus consultores, na cidade de Bebedouro, 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.

leandro@farmatac.com.br

08 – Com a participação de mais de 200 interessados, o IV Dia do Huanglongbing (Greening) foi uma promoção do Centro de Citricultura
Sylvio Moreira (ver matéria nesta edição). O GTACC esteve presente através da participação dos consultores Danilo Franco, Décio Joaquim,
Leandro Aparecido Fukuda, Ramiro de Souza Lima Neto e Rubens Stamato. O encontro foi realizado nas dependências do Centro, em CorDécio Joaquim

as plantas sintomáticas. É difícil aceitar a
constatação de que a um número tão grande
de citricultores lhes faltam comprometimento
com o setor e com o interesse público. Se
preconiza o manejo regional como um método
capaz de beneficiar a todos, mas de que forma
isso será possível se praticamente metade da
classe não se sensibiliza com a necessidade de
extirpar a doença?
A citricultura não se extinguirá, tenho
certeza. Mas será cada vez mais limitada para
muitos. Em que pese mudar e melhorar as
tecnologias, será preciso, ao mesmo tempo,
mudar as cabeças. Mudar o jeito de pensar. Os
passos deverão ser dados visando ao fortalecimento dos elos da cadeia. O futuro se mostra
desafiador. Além das pragas e das doenças, o
setor deverá enfrentar a mudança nos hábitos
alimentares e no comportamento do mercado
consumidor de suco e de laranja. Todo trabalho
de marketing será bem vindo. Os tempos são
outros e os desafios, idem.
A Europa e os Estados Unidos – antes propalados como senhores absolutos no domínio
econômico e financeiro das nações – passam
por um verdadeiro furacão. O suco de laranja,

GTACC

A

s perdas são inevitáveis. A morte de
pessoas amigas faz com que um vazio
muito grande tome conta da gente.
Normalmente, nos faz pensar na existência. O
setor citrícola foi abalado e sentirá saudades
do calor humano dos técnicos que partiram.
Interessante imaginarmos quanto conhecimento
se foi junto com eles: A experiência de toda uma
vida profissional em meio a laranjas e laranjais.
Por outro lado, também devemos ressaltar que
inúmeros produtores foram beneficiados pelos
conselhos e recomendações que vieram dos trabalhos de pesquisa e das visitas de assistência
que os dois agrônomos fizeram ao longo das
suas carreiras. Ao Dr. Ody e ao Chico Charanga,
nossos respeitos e a nossa lembrança.
A luta contra o HLB/Greening continua. No
encontro realizado pelo Centro de Citricultura
para debater a matéria, era visível a perplexidade de todos frente às pouquíssimas novidades.
Parece uma luta inglória, mas que tem de ser
enfrentada. Apesar das poucas respostas, não
se pode esmorecer. Infelizmente, são alarmantes os números divulgados pelo Fundecitrus.
Enquanto muitos se debatem na briga contra
a doença, 44% dos citricultores não eliminam
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A citricultura perde Ody Rodriguez
e Francisco Vasconcellos

Divulgação

Duas mortes que entristecem o setor: em janeiro, Francisco Vasconcellos; em abril, Ody Rodriguez.
Conhecidos pela dedicação com que abraçavam suas profissões e pela seriedade que emanavam, os
dois agrônomos serão lembrados pela capacidade técnica que demonstravam no dia-a-dia de suas atividades.
Aqui, uma justa homenagem aos dois apaixonados pela citricultura.

08 – O consultor Décio Joaquim participou do Briefing em Conjunto, da Unidade São Paulo, da Timac Agro Brasil, apresentando a palestra
“Considerações sobre o posicionamento do Fósforo em citros”. Lembrando da importância que o Fósforo tem como elemento mineral
diretamente responsável pelas atividades energéticas das plantas, o agrônomo Décio Joaquim discorreu sobre os momentos do uso de
Fósforo na cultura de citros, estimulando os presentes a aproveitarem as oportunidades que a cultura oferece para a utilização da gama
Top Phos. No Hotel Duas Marias, em Jaguariúna, SP.

15 – Palestra proferida pelo consultor Marco
Valério Ribeiro, sob o título: “Controle do Cancro Cítrico no noroeste do Paraná”, durante
a 41ª. ExpoParanavaí, realizada no Parque
de Exposições Presidente Arthur da Costa e
Silva, em Paranavaí, PR.

26 – Em Araraquara, SP, foi realizada reunião técnica promovida pela equipe de citros da
Bayer Cropscience, com técnicos e consultores atuantes na citricultura brasileira. O objetivo
foi apresentar o novo posicionamento técnico para o produto Winner, inseticida sistêmico de
aplicação direcionada ao tronco das laranjeiras. Esse posicionamento foi muito bem abordado
através dos subsídios fornecidos pelos resultados de 40 campos demonstrativos acompanhados
pelos técnicos da empresa. O GTACC foi representado pelos consultores Aparecido Tadeu
Pavani, Danilo Franco, Leandro Aparecido Fukuda, Sérgio Facio e Rubens Stamato.
Décio Joaquim

13 e 14 – Realizado no Hotel Blue Tree Park,
em Lins, SP, o Entecom/Basf. O GTACC foi
representado por seu presidente, Leandro
Aparecido Fukuda.

P

23 - Reunião administrativa do GTACC, com
a presença dos seus consultores, na cidade
de Bebedouro, SP.
26 - Reunião realizada pela Associtrus, no
Imesb, na cidade de Bebedouro, SP. O tema
do encontro foi “O futuro da cadeia produtiva e sua atual realidade”. O GTACC esteve
representado por Leandro Aparecido Fukuda,
seu presidente.

Abril
16 – Os consultores Danilo Franco e Décio
Joaquim, participaram de reunião técnica
para apresentação e discussão de resultados
do produto codificado HMM0926 em aplicações fitossanitárias. O produto, da empresa
Marubeni Specialty Chemicals, Inc., se faz
representar pelo grupo Helena Chemicals. O
encontro foi realizado no Hotel O Casarão,
em Araras, SP.
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Dr. Ody Rodriguez: dedicação à citricultura

27 - Reunião técnica do GTACC, com a FMC. O encontro propiciou a apresentação do
posicionamento da empresa sobre alguns dos produtos da linha citros. O relato de resultados
obtidos e a discussão sobre os melhores posicionamentos para os produtos Aurora, Boral,
Dipel, Marshal Star e Talstar, deram a tônica do evento. Participaram seis integrantes do
corpo técnico da FMC, que adiantaram algumas informações sobre próximos lançamentos
para o setor. A atividade foi desenvolvida na sede do grupo, em Bebedouro, SP.
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esquisador renomado, participativo,
emérito, Ody Rodriguez será sempre
lembrado por sua postura elegante
e por sua atuação inovadora à frente das
suas pesquisas relacionadas à citricultura.
Aos 94 anos, Dr. Ody – como era conhecido
pelos citricultores – faleceu, no dia 8 de abril
de 2012.
Era viúvo de Joacy Machado de Souza
Rodriguez, com quem teve os filhos Paulo,
Eniete, Regina, Gilberto, Vera e Regis, e avô
de 9 netos.
Ody nasceu em Campinas, SP, filho de
um espanhol, de quem, talvez, tenha herdado verdadeira paixão pela cultura de citros.
Engenheiro agrônomo, graduou-se na Universidade de São Paulo no início dos anos 40
pela Esalq – Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiróz, em Piracicaba, onde também
concluíra o mestrado e o doutorado.
Trabalhou na área de nutrição e tratos
culturais, contribuindo e implementando
sobremaneira as bases para o conhecimento
Janeiro / Fevereiro / Março / Abril / 2012

atualmente utilizado na cultura. Muito respeitado no exterior, escreveu e publicou mais de
200 trabalhos técnico-científicos, destacando-se pela contundência da informação. Foi
um dos fundadores e o segundo presidente
da SBF - Sociedade Brasileira de Fruticultura, e orgulhava-se em contar que presidiu o
primeiro congresso da entidade, realizado
em Campinas em julho de 1971. Segundo
o professor Luis Carlos Donadio, também
ex-presidente da SBF, “ressalte-se em Ody
a sua ética, coerência e respeito aos com
quem junto trabalhava, formando equipes
que liderava naturalmente”. Aposentou-se
como chefe da seção de citricultura do IAC
– Instituto Agronômico de Campinas, onde
desenvolveu a maior parte de sua carreira
e sucedeu, na chefia, o Dr. Sylvio Moreira.
Procurou sempre ajudar o produtor
rural através dos ensaios que mantinha.
Destacou-se pelas inéditas pesquisas, como
os estudos que realizou para a conservação
de frutos cítricos em porões de navios ventilados, a fim de possibilitar a exportação
de frutas ao natural para a Europa. Foi um
dos pesquisadores pioneiros na realização
de ensaios sobre adubação de pomares,
uso de herbicidas em laranjais, irrigação de
citros e outras práticas culturais. Também
foi um dos primeiros a utilizar e a incentivar
o uso de análises foliares em citros como
ferramenta de auxílio para a recomendação
da adubação.
Ody Rodriguez teve participação diretiva em muitas entidades nacionais e
internacionais dedicadas à citricultura e
à fruticultura: Foi assessor do Ministério
da Agricultura, em várias secretarias estaduais de agricultura, de associações de
produtores, da Embrapa, da Sudene, do
Fundecitrus, para citar alguns órgãos no

país. Assessorou a Fao – entidade dedicada
à agricultura das Nações Unidas, além dos
Ministérios de Agricultura da Argentina, de
Cuba e do Peru. Participou de inúmeras
viagens técnicas ao exterior, de cursos e
de congressos, recebendo homenagens
e transmitindo ensinamentos, de forma
sempre segura e educada.
Foi citricultor. Produzia ótimas ‘Poncãs’,
provenientes daquele fabuloso conhecimento
que não negava àqueles que lhe interpelavam. Repartia a informação.
Trabalhou nos projetos de implantação
e manutenção dos pomares da Bozzano
Simonsen, do Frigorífico Anglo, da Ipanema
Agroindustrial, do Bradesplan, da Cambuhy,
do Grupo Fischer, do Grupo Nova América,
entre outras empresas privadas no Brasil.
Escreveu muitos artigos sobre agricultura
publicados por revistas e jornais especializados.
Em 1978, foi um dos organizadores do
curso de especialização em citricultura realizado no Instituto Agronômico, ministrado por
24 especialistas brasileiros, que deu origem
em 1980 a mais completa obra – até aquela
data – sobre o assunto no país. Com o apoio
da Fundação Cargill e sob a coordenação de
Ody Rodriguez e de Flávio C. P. Viegas, foi
editado o título Citricultura Brasileira (reeditado em 1991, por Ody Rodriguez, Flávio
Viegas, Jorgino Pompeu Júnior e Antonio
Ambrósio Amaro).
Uma parte do sucesso obtido pela cultura de citros no país deve-se à brilhante atuação de Ody Rodriguez no desenvolvimento
e na administração do setor de pesquisa
voltados à atividade citrícola. O seu nome
é merecedor de lembrança e respeito das
gerações que usufruem dos resultados obtidos pelo mestre.
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Espaço Citricola

Francisco Vasconcellos
recebendo das mãos do
seu filho, Luiz Augusto,
uma homenagem do
Centro Apta Sylvio Moreira

Francisco Vasconcellos
Polêmico, o conhecido Chico Charanga deixa saudades. Com um jeito característico de falar, era um técnico admirável
que unia o conhecimento à sensibilidade.
Agrônomo experiente, era eminentemente
um extensionista. Falava a língua do agricultor, mas possuía um cabedal técnico
capaz de lhe conferir status de pesquisador. Faleceu no dia 24 de janeiro de 2012,
na cidade de Limeira, SP, onde nasceu em
1 de outubro de 1926.
Francisco Toledo Cabral de Vasconcellos era neto de citricultor. Seu avô,
Manoel Toledo Rodovalho, foi um produtor
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tradicional do bairro da Graminha, em Limeira. Formou-se engenheiro agrônomo em
1950, pela Esalq. Casou com Vera Buzolin
de Vasconcellos, com quem teve os filhos:
José Francisco, Maria Lúcia, Luiz Augusto,
Manoel Afonso, Antônio Carlos, João Paulo
e Maria Vera.
Pode ser considerado um dos primeiros
consultores a trabalhar na citricultura brasileira. Antes disso, participou da formação
de várias fazendas do Grupo Citrobrasil, em
particular da Fazenda Sete Lagoas, exemplo
de uma época. Junto com o saudoso engenheiro agrônomo Antonio Violante Netto, dividiu o sucesso pela implantação da fazenda
que tornou-se referência mundial e exemplo

de técnica, condução e produtividade.
Consultor de vários produtores e empresas citrícolas do país, Vasconcellos foi
representante dos citricultores do estado
de São Paulo junto à Comissão Nacional de Erradicação do Cancro Cítrico. Foi
membro do conselho e vice-presidente do
Fundecitrus.
Além de citricultor, destacou-se como
homem público, sempre envolvido em
questões de caráter comunitário. Foi um
técnico preocupado com o bem estar social e com a preservação do meio ambiente. Exerceu dois mandatos como vereador
em Limeira, onde foi presidente da câmara municipal em um deles.
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O setor reúne-se para analisar medidas
contra a expansão da doença

Décio Joaquim

H U A N G L O N G B I N G

Pequena colaboração

Reunindo pesquisadores, consultores e produtores de citros, evento congrega mais de 200 interessados em debater
os vários aspectos em torno da doença que se alastra por toda a região produtora paulista, tornando-se o principal
entrave fitossanitário para a cultura na maioria dos polos produtores mundiais
Décio Joaquim

(Estratégias de RNA interferente para
suprimir Psilídeos), da Usda/Ars Horticultural
Res.Lab., da Flórida.
Evolução da doença

Francisco Maschio, Mike Irey e Renato Bassanezi, durante um dos debates no Dia do HLB/Greening

P

elo quarto ano consecutivo, o Centro
de Citricultura Sylvio Moreira, do
Instituto Agronômico, realizou o
Dia do Huanglongbing. Com a intenção de
discutir os muitos aspectos que estão ao
redor da doença, a instituição de pesquisa
paulista organizou um fórum de debates
sobre o assunto, no dia 8 de março de
2012.
O Greening, oficialmente conhecido por
HLB ou Huanglongbing, é uma enfermidade
que vem se constituindo em verdadeiro
pesadelo para os citricultores brasileiros e de
várias regiões produtoras do mundo, como
os Estados Unidos. Sem controle conhecido,
a ação nefasta da bactéria causadora da
doença – Candidatus Liberibacter - vai
minando o stand dos pomares, diminuindo
a produtividade e promovendo aumento dos
custos de produção.
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A programação do evento promoveu
o encontro de pesquisadores nacionais
e norte-americanos com a intenção de
divulgar os métodos de manejo propostos e
os resultados alcançados nas duas grandes
citriculturas.
O programa foi composto por palestras
dos pesquisadores Renato Bassanezi,
(Progresso do HLB no estado de São Paulo);
Francisco Maschio, (Ações adotadas pelo
citricultor paulista para o manejo do HLB),
ambos do Fundecitrus; Mike Irey (Status
da infecção por HLB na Flórida), da U.S.
Sugar Corp; João Roberto Spotti Lopes
(Avanços em estudos de transmissão de
HLB e uma nova possibilidade de controle
do inseto vetor); José Roberto Postali Parra
(Avanços e problemas para utilização de
Tamarixia radiata no controle de Diaphorina
citri), ambos da Esalq/Usp; e Wayne Hunter

Segundo dados apresentados pelo
pesquisador Renato B. Bassanezi, do
Fundecitrus, desde sua detecção no
país, em 2004, já foram erradicadas
aproximadamente 15 milhões de árvores
devido ao HLB. O progresso da doença tem
sido crescente em São Paulo nos últimos
anos, com 3,8% de plantas sintomáticas.
O número de plantas com sintomas está
em torno de 7% nas regiões central e leste,
enquanto nas demais regiões produtoras
não atinge a 1%. Ao mesmo tempo, a
porcentagem total de talhões contaminados
chega a 53,4%.
De acordo com um levantamento
apresentado por Bassanezi, os pomares
com mais de 300 mil plantas estão
conseguindo suprimir a incidência de HLB
e, a partir disso, pode-se supor que o
manejo regional cooperativo pode ser uma
excelente opção a ser implementado pelos
produtores de menor área. Enquanto a taxa
de incidência da doença chegou a 7,01%
nos pomares menores de 10 mil plantas,
em 2011, esse percentual foi de apenas
0,37% nas propriedades acima de 500
mil árvores.
O controle regional do vetor e do inóculo
proporciona, segundo o pesquisador do
Fundecitrus, atraso no início da epidemia;
grande efeito no controle da doença; redução
na re-infestação de Psilídeos e redução na
população de Psilídeos infectivos; tornando
a situação suficiente para novos pomares.
Este quadro mantém a produção crescente
e reduz os custos de controle.
O controle do vetor tem apresentado
Revista Ciência & Prática

Mais de 200 interessados estiveram presentes no IV Dia do Huanglongbing/Greening

um aumento no custo de produção,
representando 8% no caso dos pomares
em formação e 18% naqueles já em
produção. O custo total auferido com o HLB
varia conforme as diferentes condições do

Janeiro / Fevereiro / Março / Abril / 2012

manejo. Considerando-se de 4 a 6 inspeções
por ano, 8 a 16 pulverizações de inseticida,
eliminação de plantas sintomáticas e
replantio, os valores ficam entre US$ 210
a U$ 403 por hectare.

Impressionantes foram as informações
divulgadas pelo agrônomo do Fundecitrus,
Francisco Maschio. A análise da investigação
desenvolvida pela entidade a respeito
das ações adotadas pelos citricultores no
manejo da doença revelou que apenas
63% deles realizam inspeções em todas as
plantas do pomar. Considerando produtores
de diversos portes, a pesquisa constatou
que somente 50% do total dos citricultores
fazem quatro inspeções por ano, sendo que
apenas 6,5% do total as realizam usando o
apoio de plataformas.
Assustador é saber que 44% dos
citricultores não fazem a erradicação e que,
apenas, 35% dos produtores eliminam a
totalidade das plantas com sintomas. O
monitoramento do Psilídeo é feito por 3,8%
dos citricultores, embora 90% assumam que
pulverizam seus pomares frequentemente.
Como o HLB continua se expandindo em
São Paulo, isso demonstra que somente o
controle do vetor não é eficaz na contenção
da doença.
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O CDFA - Departamento de Alimentação
e Agricultura da Califórnia, e o Usda - Departamento de Agricultura dos Estados
Unidos, confirmaram a primeira detecção
da doença HLB - Huanglongbing Greening
dos citros no estado norte-americano da
Califórnia. A doença foi detectada em uma
amostra de Psilídeo asiático dos citros e de
material vegetal retirado de uma árvore de
pomelo, em um bairro residencial na área
de Hacienda Heights, no condado de Los
Angeles.
O HLB é uma doença bacteriana que
ataca o sistema vascular das plantas. Ela
não representa uma ameaça aos seres
humanos ou animais. O Psilídeo dos citros
dissemina as bactérias como vetor. Uma
vez que uma árvore está infectada, não há
cura, normalmente declina e morre dentro
de poucos anos.
“Os citros, não apenas fazem parte da
economia agrícola da Califórnia, mas são
parte de nossa paisagem e nossa história”,
disse o secretário da CDFA, Karen Ross.
“O CDFA está agindo rapidamente para
proteger os produtores de citros do Estado,
bem como as nossas árvores residenciais
e as muitas plantações cítricas de nossos
parques e em outras terras públicas. Vínhamos nos planejando e preparando para
este cenário com os nossos produtores e
nossos colegas nos níveis federal e local,
desde antes do Psilídeo ser detectado pela
primeira vez aqui em 2008”.
As autoridades estão tomando provi-

Conhecendo o Psilídeo
João Roberto Spotti Lopes e José
Roberto Postali Parra, ambos da Esalq
– Escola Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz, apresentaram aos presentes mais
informações sobre a transmissão da doença
e o controle biológico do vetor, Diaphorina
citri.
O primeiro apresentou dados a respeito
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excessiva carga de inseticidas não seletivos,
que impedem a ação do parasitóide.

Décio Joaquim

HLB é detectado pela primeira vez
na Califórnia (EUA)

Nos Estados Unidos

dências para remover a árvore infectada e
conduzir o tratamento das plantas de citros
num raio de 800 metros do local encontrado. “Tomando estes passos, estaremos
removendo a fonte de inóculo da doença e
seu vetor, o que é essencial”, afirmou Ross.
Mais informações sobre este programa foi
oferecido aos interessados em um evento
informativo aberto e marcado para 5 de abril,
no Expo Center Hills.
Os tratamentos e o manejo para o HLB
serão realizados com a supervisão do Cal-Epa - Environmental Protection Agency da
Califórnia, e serão conduzidos com segurança
e antecedência, de acordo com uma sequência de avisos para os residentes na área
do acontecimento.
Um levantamento intensivo das árvores
cítricas locais e de Psilídeos, já está em andamento para determinar a origem e a extensão
da infestação do HLB. O planejamento para
a quarentena da área infestada já começou
para limitar a propagação da doença, restringindo o movimento dos citros e de partes de
plantas cítricas, resíduos verdes e de todas as
frutas cítricas, exceto o que é comercializado
industrializado. Como parte da quarentena,
também serão colocados em momento de
espera as mudas de citros e de plantas
estreitamente relacionadas com citros em
viveiros na área.
Moradores das áreas de quarentena
serão incentivados a não remover ou compartilhar citros, árvores ou enxertos de material vegetal. Os frutos cítricos poderão ser

colhidos e consumidos no local.
O CDFA, em parceria com os comissários agrícolas locais do Usda e da indústria,
continuará a prosseguir com a estratégia
de controlar a propagação do Psilídeo,
enquanto os pesquisadores trabalham para
encontrar uma cura para a doença.
O HLB está presente no México e na
Flórida, nos EUA, onde o vetor foi detectado
pela primeira vez neste último em 1998
e a doença em 2005, e hoje os dois já
estão presentes em todos os municípios
produtores de citros do Estado americano.
A Universidade da Flórida estima que a doença já provocou a perda de mais de 6.600
postos de trabalho, US$ 1,3 bilhão em
receita perdida pelos produtores e US$ 3,6
bilhões perdidos em atividades econômicas,
no geral. A praga e a doença também estão
presentes no Texas, Louisiana, Geórgia e
Carolina do Sul. Os estados de Arizona,
Mississipi e Alabama detectaram o vetor,
mas não a doença.
O Psilídeo foi detectado pela primeira
vez na Califórnia, em 2008, e colocou em
quarentena até agora os municípios de
Ventura, San Diego, Imperial, Orange, Los
Angeles, Santa Bárbara, San Bernardino e
Riverside. Se os californianos acreditam ter
visto evidências de HLB em citros em sua
área, eles são convidados a ligar gratuitamente para a CDFA.

da aquisição e inoculação da bactéria pelo
vetor, concluindo que as ninfas adquirem
com maior eficiência que os adultos, que
há maior eficiência de aquisição em folhas
novas e que a aquisição e a inoculação
ocorrem exclusivamente no floema, podendo
ocorrer a partir de 15 minutos da penetração
estilar, porém com maior frequência entre
4 e 6 horas de exposição à planta. A
transmissão pode ocorrer desde 10 dias

após o vetor ter se alimentado em uma
planta doente, persistindo durante a vida
inteira do inseto. Apresentou, também, uma
nova possibilidade de controle do Psilídeo
com o uso de Bacillus thuringiensis.
José Roberto Parra abordou os vários
aspectos relacionados ao parasitismo do
vetor por Tamarixia radiata, concluindo
que a maior dificuldade em se obter pleno
sucesso na utilização do método tem sido a

Francisco Maschio, do Fundecitrus, e a divulgação de números abaixo do esperado sobre
o manejo do Greening

De acordo com a apresentação de Mike
Irey, a porcentagem de árvores infectadas
na Flórida devem ser da ordem de 50%. A
situação é mais grave do que em São Paulo,
obrigando instituições públicas de todas as
esferas a se envolverem com o problema.
Na Flórida, não existe a obrigatoriedade
da erradicação, o que permite a utilização
do manejo tradicional por uma parte dos
citricultores e do programa com manejo
nutricional, por outros. Importante ressaltar
que ambos os grupos fazem o controle do
Psilídeo. Os custos de produção elevaram-se
em 50% por conta do HLB.
Ainda sobre o manejo nutricional, podese resumir em quatro tópicos: se existem
sintomas, subentende-se que existam
prejuízos; é provável que o nível de sólidos
solúveis caia, prejudicando a qualidade do
suco produzido; custos elevados e produção

diminuída; e, por fim, permanecem as
dúvidas sobre a sustentabilidade do sistema.
O alento foi trazido por Wayne Hunter.
Sua apresentação discorreu sobre a
supressão transgênica de genes essenciais
ao inseto, que podem ser suprimidos
através da técnica do RNA-interferente. A
tecnologia, em fase experimental, já existe
para citros e compreende a transmissão do
RNA danoso e específico para o Psilídeo
através da própria planta de citros, que é
inoculada com uma substância que contém
esse RNA que “contamina” o vetor durante
a sua alimentação.
Perspectivas para São Paulo
Em função do quadro geral que se
apresenta, o controle do HLB será mais difícil
a curto e médio prazos, particularmente
para os citricultores pequenos, menos
tecnificados, não cooperados e/ou menos
organizados. Haverá aumento no custo de
produção e crescimento do risco do negócio.
O número de produtores deve continuar a

Fonte: Tacy-Southest Agnet, 31/03/2012
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ferramentas cada vez mais empregadas na
busca da produtividade e da continuidade
no setor.
Mas, mesmo imaginando que haverá
um aumento na busca por novas áreas
de plantio, Renato Bassanezi faz questão
de lembrar que “é imprescindível prevenir
a chegada do HLB onde ele não ocorre,
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Disseminando-se rapidamente por vários municípios produtores de citros, a praga mostra boa adaptação em
São Paulo e seu controle exige conhecimento técnico para intervenção correta no manejo
Dr. Erik Mirkov

Mirkov disse que se reúne várias vezes por
ano com as agências federais para mantê-las
a par de seu progresso. Elas incluem a FDA
- Food and Drug Administration, a Agência
de Proteção Ambiental e o Departamento de
Agricultura dos EUA.
“Há muitas normas e requisitos a cumprir;
mas sem imunidade ao Greening, a citricultura
do mundo inteiro está em risco. O Greening
é o pior pesadelo de um produtor de citros,
porque neste momento, não há cura. Ele pode
se espalhar por anos antes de ser detectado,
por isso é insidioso, para dizer o mínimo”,
concluiu Mirkov.
Ray Prewett, presidente da Texas Citrus
Mutual, disse que o trabalho Mirkov é importante e promissor. “A maioria do apoio à
pesquisas do Dr. Mirkov veio da Flórida, mas
a citricultura do Texas deu algum apoio financeiro também,” ele disse. “A citricultura dos
EUA está colocando muita esperança e fé no
resultado dessa pesquisa. O setor está usando
todas as ferramentas disponíveis atualmente
para combater a doença - recentemente encontrada no Texas - mas estamos contando
com as árvores resistentes como a nossa
melhor solução a longo prazo.”
O Greening deve ter sido originado na
China no início do século XX, segundo o site do
Usda. Se dissemina, principalmente, através
de duas espécies de Psilídeos. O Greening
foi detectado na Flórida em 2005 e no início
deste ano no Vale do Rio Grande, no Texas.
Não é prejudicial aos seres humanos, mas tem
causado prejuízos às árvores na Ásia, África,
Península Arábica, América e no Brasil.
Fonte: Tacy - Southest Agnet, 30/03/2012

reforçando o seu controle nas áreas em
que ele já está. É imprescindível”, reforça o
pesquisador do Fundecitrus.

Consultor Campo/GTACC

Eng°. Agr°. Décio Joaquim

O

centro de origem da Mosca Negra
dos Citros (Aleurocanthus woglumi Ashby) é o sudeste da Ásia,
encontrando-se disseminada em regiões
tropicais e subtropicais da África, em toda a
América e na Oceania. Ainda não foi relatada
na Europa.
No Brasil, foi oficialmente descrita em
2001, no estado do Pará, e vem ganhando
espaço sendo descrita entre as unidades da
federação na ordem: 2003 no Maranhão,
2004 no Amazonas, 2006 no Amapá e,
finalmente, em 2008, no estado de São
Paulo. Logo em seguida foi também relatada
em Tocantins e Goiás.
Em São Paulo, sua localização inicial
foi em pomares do município de Arthur
Nogueira, disseminando-se rapidamente
para outros pomares de citros de Holambra,
Conchal, Engenheiro Coelho, Limeira e Mogi
Mirim. Nesses primeiros relatos, as maiores
infestações ocorreram em pomares da lima
ácida ‘Tahiti’.

Adrian Fukuda

diminuir, porém, com o aumento médio do
tamanho das propriedades.
O manejo mais intensivo dos pomares
será prática usual, objetivando adiantar
os retornos financeiros. O adensamento
das árvores, a utilização de irrigação, o
plantio em grandes áreas e a formação de
grupos voluntários de manejo regional serão

A Mosca Negra dos Citros e a
ampliação de sua distribuição geográfica

Figura 1. Vista de adultos de Mosca Negra dos Citros em lente de 10 aumentos
Adrian Fukuda

mento na segunda, terceira e quarta gerações de
árvores transgênicas, adicionando um segundo
gene de espinafre, melhorando a forma, como
e onde os genes se expressavam.
“O Greening dos citros é uma doença bacteriana que afeta o sistema vascular da árvore”,
disse ele. “Basicamente desliga a capacidade da
árvore em utilizar água e nutrientes, fazendo com
que a mesma morra. Fomos capazes de melhorar
as árvores transgênicas devido aos genes se
expressarem no sistema vascular”.
Mirkov também descobriu que enquanto
um gene de espinafre é mais eficaz do que o
outro, os mesmos trabalham melhor juntos do
que um sozinho.
“O primeiro teste de campo envolvendo árvores transgênicas usando apenas o mais fraco dos
dois genes, funcionou, e isso nos deu incentivo”,
disse. “Ao usar ambos os genes, nós estamos
na esperança de obter a imunidade para que
as árvores nunca sejam infectadas no campo.”
Nesta quarta geração de árvores transgênicas, segundo Mirkov, “serão realizados ensaios,
através do processo de regulamentação legislativa, que avaliarão a segurança em se poder
comer os frutos delas”.
“É um processo caro que envolve contratos
com as empresas que fazem o teste com ratos,
abelhas, invertebrados aquáticos e talvez pássaros”, disse ele. “Pode levar de três a quatro
anos para ser concluído, mas é importante para
determinar que os frutos produzidos a partir
de árvores transgênicas são seguros para o
consumo humano, principalmente por aqueles
que são considerados de grupos de risco, que
incluem crianças, idosos e aqueles com sistemas
imunológicos comprometidos.”
Essa é também a razão pela qual Mirkov
trabalha apenas com genes e proteínas encontradas nos alimentos.
“Decidi havia sete anos, quando este programa começou, que se as proteínas não fossem
consumidas normalmente, não iríamos trabalhar
com elas.”
O trabalho de Mirkov com transgenia em
citros inclui atualmente os pomelos ‘Rio Red’
e ‘Ruby Red’, laranja ‘Hamlin’ e laranjas doces
‘Mars’, ‘Valência Rhode Red’ e três porta-enxertos: ‘Flying Dragon’, ‘C22’ e ‘Carrizo’.

Isabela Alves

Citricultores do mundo todo, que atualmente não conhecem a cura para a devastadora e mortal doença de suas árvores cítricas,
em breve poderão encontrar alívio vindo de
uma fonte impensável: o espinafre.
Dr. Erik Mirkov, um patologista de plantas
do Centro de Pesquisa e Extensão do Texas
AgriLife em Weslaco, transferiu dois genes de
espinafre para árvores cítricas, aparentemente,
proporcionando resistência contra o Greening.
“As árvores transgênicas têm mostrado
resistência em ensaios de estufa e em breve
serão plantadas na Flórida para testes de
campo”, disse ele.
A pesquisa é financiada pela Southern
Gardens Citrus, uma grande empresa do sul
da Flórida produtora de laranjas e de suco.
“Esse projeto começou com recursos de
três anos do Departamento de Agricultura dos
EUA quando o interesse era encontrar plantas
resistentes ao Cancro Cítrico”, disse Mirkov.
“Mas então foi encontrado o Greening dos
citros na Flórida. Ambas são doenças bacterianas, mas o Greening devasta a citricultura de
forma muito pior do que o Cancro faz.”
Mirkov sabia que as proteínas de espinafre
ofereciam uma resistência de amplo espectro
contra múltiplas bactérias e fungos, e começou a testar suas árvores transgênicas contra
o Greening.
“Nós injetamos Cancro Cítrico nas folhas de plantas transgênicas portadoras de
um gene de espinafre e descobrimos que
as lesões bacterianas não se espalharam”,
disse Mirkov. “Mas também mostramos que
as plantas transgênicas que foram infectadas
por Greening, floresceram e produziram muitas
folhas, enquanto as árvores não-transgênicas
produziram apenas uma folha.”
“Com os resultados positivos em estufa,
essas árvores transgênicas de primeira geração foram levadas para o campo em 2009”,
segundo relatou Mirkov. Após 25 meses de
crescimento, algumas das árvores transgênicas nunca mostraram sintomas de infecção,
enquanto que 70 por cento das árvores testemunhas e não transgênicas apresentaram
infecção.
Entretanto, Mirkov melhorou o desenvolvi-

Google/Divulgação

Genes de espinafre poderão curar o HLB

Identificação no campo
A identificação da praga no campo é relativamente simples: Os adultos tem coloração
cinza escura com pequenas manchas claras
nas asas. A estrutura das asas e tamanho
é muito semelhante à da Mosca Branca
(figura 1).
Outra característica do inseto, que ajuda
a identificação no campo, é o formato espiralado da postura dos ovos (figura 2).

Biologia do inseto

deciojoaquim@uol.com.br

No ciclo biológico da praga, as fêmeas
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Figura 2. Vista da postura de ovos de Mosca Negra dos Citros em lente de 10 aumentos
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Figura 3. Vista geral das fases biológicas da Mosca Negra dos Citros em lente de 10 aumentos, notando-se o aspecto aspiralado da postura

fazem a postura em formato espiralado de
35 a 50 ovos, na superfície das folhas.
Decorridos 7 a 10 dias da postura, uma
ninfa eclode de cada ovo, sendo que essas
ninfas têm formato oval e alongado. Esse é
o 1° instar. No 2° instar, a ninfa é mais oval
e convexa, com espinhos sobre o corpo.
Passa depois pelo 3° instar, quando sua
coloração muda do alaranjado para a cor
negra. Chega então ao 4° instar, também
chamado de “pupa”, que é negra e tem uma
franja branca ao redor. Dessa pupa é que
eclodem os adultos.
O ciclo completo, desde o ovo até o adulto, pode variar de 45 a 133 dias, dependen-
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do da temperatura, podendo completar seu
ciclo em uma ampla faixa de temperatura
(20°C a 34°C).
Plantas hospedeiras
A Mosca Negra dos Citros apresenta
mais de 300 plantas como hospedeiras,
dentre elas plantas cultivadas, ornamentais
e daninhas; porém ocorre principalmente em
plantas do gênero Citrus.
Segue uma lista de plantas que merecem maior atenção nas lavouras e quintais das casas rurais: Abacate (Persea
americana Mill.), Álamo (Populus spp.),

Amora (Morus spp.), Ardisia (Ardisia
swartz Swartz.), Bananeira (Musa spp.),
Buxinho (Buxussem pervirens Sabamiki),
Café (Coffea arabica L.), Caju (Anacardium occidentale L.), Carambola (Averrhoa carambola L.), Cherimóia (Annona
cherimola Mill.), Dama da noite (Cestrum
nocturnum Linn.), Gengibre (Zingiber officinale Roscoe), Goiaba (Psidium guajava
L.), Graviola (Annona muricata L.), Grumixama (Eugenia brasiliensis Lam.), Hibisco
(Hibiscus rosasinensis L.), Jasmim-manga
(Plumeria rubra L.), Lichia (Litchi chinensis
Sonn.), Louro (Laurus nobilis L.), Mamão
(Carica papaya L.), Manga (Mangifera indi-
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Figura 4. Fruto de laranjeira com Fumagina, que é o efeito reflexo da ação da Mosca Negra dos Citros

ca L.), Maracujá (Passiflora edulis Sims.),
Marmelo (Cydonia oblonga Mill.), Murta
(Murraya paniculata (L.) Jack.), Pêra
(Pyrus spp.), Pinha (Annonas quamosa L.),
Romã (Punica granatum L.), Rosa (Rosa
spp.), Sapoti (Manilkara zapota L.) e Uva
(Vitis vinifera L.).
Danos à cultura
Nos citros, a Mosca Negra dos Citros
provoca danos diretos e indiretos, prejudicando o desenvolvimento e produção de
pomares.
Os danos diretos são decorrentes da sua

Janeiro / Fevereiro / Março / Abril / 2012

alimentação no floema da planta retirando
nutrientes, debilitando-as, além de injetar
toxinas presentes em sua saliva. De forma
indireta, e, mais prejudicial, elimina secreção açucarada que incita o aparecimento de
fungos saprófitos que formam a fumagina
(Capnodium citri Berk & Desm.) (figura 4).
Municípios com ocorrência
O real intuito desse artigo é o de alertar
os produtores da região norte do estado de
São Paulo sobre a ampliação da distribuição
geográfica da praga.
Conforme relatado, a Mosca Negra dos

Citros foi primeiramente descrita no município de Arthur Nogueira e rapidamente
espalhou-se pelos municípios vizinhos.
Hoje, já há uma grande presença da praga
no norte de São Paulo. O mapa do Estado
apresentado na figura 5 mostra em amarelo os focos iniciais da Mosca Negra e em
vermelho as propriedades assistidas pelos
agrônomos da Farmatac, onde já foi relatada
a infestação.
Nota-se uma grande concentração nos
municípios ao redor de São José do Rio
Preto.
O curioso é que não há casos conhecidos por nossa equipe no centro do Estado.
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Citricultura no Paraná:
Experimento compara desempenho de
calagem em ‘trifoliata’ e outros porta-enxertos
O desenvolvimento de uma nova e moderna citricultura no noroeste do estado do Paraná vai dando mostras de ótima
produtividade, fruto de um manejo inovador, que leva em conta as características regionais para cuidados das plantas

A

Figura 5. Mapa ilustrativo da distribuição da Mosca Negra dos Citros no estado de São Paulo
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A praga parece estar localizada no norte e
sul do Estado.
De qualquer forma, o importante é que
os citricultores fiquem alerta ao monitoramento da praga.
O uso de armadilhas amarelas pode
ajudar a indicar a presença do inseto onde
a inspeção visual não for suficiente. Nas
plantas, a área preferencial para a presença
é a metade inferior da copa e, em níveis
de controle, a Mosca Negra dos Citros é
facilmente percebida por estar sempre associada à presença de Fumagina.
É aconselhável que, ao sinal das primeiras infestações, o produtor procure um
engenheiro agrônomo de confiança para
promover as recomendações de controle
da praga.

Consultor da FarmAtac/GTACC

Eng.Agr. Danilo Franco
danilo@farmatac.com.br
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s plantas cítricas são sensíveis a
elevados níveis de acidez e teores
de Al (Alumínio) no solo, e são
consideradas exigentes em Ca (Cálcio), cuja
concentração deste elemento no tecido de
seus ramos e folhas é superior a de outros
nutrientes (Mattos Junior et al., 2005). Entretanto, no Brasil, os experimentos sobre o
uso da calagem sobre a produção de citros,
que predominantemente utilizaram como
porta-enxerto o limão Cravo, em geral tem
apresentado ausência de resposta. Por outro lado, é reduzido o número de trabalhos
realizados, de longa duração, que tenham
avaliado a produção de laranja sob calagem
e incluído outros porta-enxertos, como o
‘trifoliata’.
Os porta-enxertos ‘Cravo’ e ‘Cleópatra’
são os mais utilizados no Paraná e na maioria
das principais regiões citrícolas do Brasil,
enquanto o ‘Poncirus trifoliata’, em determinadas condições edafoclimáticas, tem potencial de utilização por induzir menor porte às
copas, além de frutos com maiores teores
de sólidos solúveis, atributos de grande valor
para as necessidades atuais da citricultura.
Entretanto, a utilização deste porta-enxerto
em maior escala encontra limitação por sua
menor resistência à seca, característica que
o torna pouco adaptado para cultivo em
sequeiro em regiões com deficiência hídrica
mais acentuada.
Resultados obtidos tem indicado que as
diferenças de clima e solo entre as regiões
de produção de citros podem ter grande influência no desempenho de porta-enxertos,
evidenciando a necessidade de estudos
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regionais para definição daqueles mais
adaptados. Com este objetivo, foi conduzido
pelo Iapar – Instituto Agronômico do Paraná,
experimento durante o período de 1994 a
2008, no município de Nova Esperança,
noroeste do Paraná, em que se avaliou o
desempenho dos porta-enxertos ‘Cravo’,
‘Cleópatra’ e ‘Poncirus trifoliata’ em copa de
laranja ‘Valência’, mediante a utilização ou
não de calagem.
Área experimental

de ‘Valência’ utilizado foi o IPR 156 (acesso
Iapar 94). No tratamento com calagem foi
aplicado calcário (3 t por hectare) em área
total antes das operações de preparo do
solo e, em agosto de 1998, foi reaplicado
calcário (1,65 t por hectare) em superfície
e sem incorporação, nas parcelas dos tratamentos com calagem. Foi utilizado o critério
da saturação por bases (V2=70%) e calcário
dolomítico (PRNT 75%).
Resultados

O experimento foi instalado em Latossolo Vermelho distrófico, textura arenosa/
média, em área situada no terço inferior da
pendente, localizada no Sítio Laranjeira II,
atualmente Sítio Nossa Senhora. O plantio
das laranjeiras foi realizado em janeiro de
1994, em espaçamento de 7 x 4 m. O clone

A calagem foi eficiente em promover
alterações no perfil do solo, com aumento
de pH, Ca, Mg (Magnésio) e redução de
H+Al (Hidrogênio + Alumínio) e Al. Essas
alterações foram detectadas em avaliação
realizada aos quatorze anos após a aplicação inicial de calcário na implantação e nove

Tabela 1. Atributos químicos do solo na projeção da copa de laranjeira ‘Valência’, em quatro profundidades do solo, sob o emprego e não de calagem, abril de 2008, Nova Esperança, PR(1).

Profundidade
(cm)

pH
(CaCl2)

H+Al

Com
Sem

0-10

4,76 a
3,99 b

3,63 b
5,31 a

0,05 b
0,67 a

1,89 a 0,84 a
0,82 b 0,30 b

43,9 a
18,6 b

2,2 b
36,3 a

Com
Sem

10-20

4,67 a
3,94 b

3,41 b
5,34 a

0,22 b
0,98 a

1,50 a 0,72 a
0,50 b 0,20 b

40,2 a
12,8 b

6,6 b
55,7 a

Com
Sem

20-40

4,53 a
3,97 b

3,37 b
4,88 a

0,22 b
0,98 a

1,04 a 0,85 a
0,44 b 0,22 b

36,4 a
12,8 b

11,2 b
58,9 a

4,32 a

3,55 b

0,42 b

0,64 a 0,77 a

28,7 a

23,7 b

4,02 b

4,22 a

0,92 a

0,44 a 0,26 b

14,3 b

56,5 a

Calagem

Com
Sem

40-60

Al
Ca
(cmolc dm-3)

Mg

V

m(2)
(%)

Dentro de cada profundidade de solo médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem entre si (Tukey
P≤0,05). (Fonte: Auler et al., 2011).

(1)
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anos após a calagem superficial. Contudo,
apesar do longo tempo decorrido, as diferenças entre os teores de Ca, Mg e Al dos
tratamentos com e sem calagem foram de
grande magnitude (tabela 1).
Essas alterações no solo tiveram reflexos
positivos no desenvolvimento das raízes e na
produção de frutos de laranjeira ‘Valência’
em ‘trifoliata’, mas não implicaram em diferenças para os demais porta-enxertos. Sob
calagem, ocorreu um aumento na massa
seca de raízes do ‘trifoliata’ em relação ao
tratamento sem calagem, o que não foi
observado para os demais porta-enxertos
(figura 1). Considerando a soma das quatro
profundidades do solo, a calagem proporcionou incremento de 126% na massa seca
de raízes das plantas sobre ‘trifoliata’.
A resposta em raízes observada nos
porta-enxertos teve correspondência com

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

a resposta observada para a produção de
frutos, em que a laranjeira ‘Valência’ foi
beneficiada pela calagem de forma consistente apenas quando enxertada em ‘trifoliata’ (tabela 2). Para este porta-enxerto, a
calagem proporcionou aumento da produção
acumulada das 12 primeiras safras avaliadas (1996 a 2008), assim como das três
últimas safras (2006 a 2008). Os ganhos
em produção de frutos em relação ao tratamento sem calagem para esses períodos
foram, respectivamente, de 26% e 40%.
No Brasil, os trabalhos realizados para
avaliar a resposta em produção de laranjeiras à calagem utilizaram, em sua maioria,
apenas o porta-enxerto ‘Cravo’, cujos resultados variaram entre ausência de resposta a
resposta positiva, porém, com incrementos
de baixa magnitude (Quaggio et al., 1998;
Calgaro et al., 2007). Boaretto et al. (1996)
Figura 1. Densidade de raízes
de laranjeira ‘Valência’ sobre os
porta-enxertos ‘Cravo’, ‘Cleópatra’
e ‘trifoliata’, em quatro profundidades do solo, abril de 2008, Nova
Esperança, PR. Dentro de cada
profundidade, médias seguidas
pelas mesmas letras não diferem
entre si (Tukey P≤0,05). (Fonte:
Auler et al., 2011).

Análises de vários trabalhos sobre calagem
em citros realizados no Brasil destacaram
que foi obtida pequena resposta à calagem,
com 1 a 13% de aumento na produtividade,
quando o solo, na camada de 0-20 cm, já
tinha inicialmente saturação por bases (V%)
entre 33% e 45% - faixa em que também
se encaixa o valor inicial de 34,8% observado no presente estudo. Esses resultados
estão de acordo com os obtidos no presente
trabalho, em que o uso da calagem proporcionou uma diferença não significativa, de
apenas 4,3%, sobre a produção acumulada
de frutos de ‘Valência’ sobre ‘Cravo’ até os
14 anos após o plantio (tabela 2).
Na comparação entre os porta-enxertos,
a resposta dos mesmos foi independente
da calagem para o período de produção
acumulada de 1996 a 2008, já que tanto
na presença como ausência desse fator,
‘Cravo’ e ‘Cleópatra’ tiveram produções
equivalentes entre si e superiores ao ‘trifoliata’, resultado que se deve ao menor
porte induzido por este porta-enxerto às
copas das plantas (Auler et al., 2010). Já
na produção acumulada de 2006 a 2008,
houve influência da calagem, em que a
produção em ‘trifoliata’ se equiparou à de
‘Cravo’ no tratamento com calagem e foi
inferior à produção de ‘Cleópatra’ (tabela

Pedro Auler

V

Figura 2. Detalhe
da produção de
frutos de planta da
área experimental,
aos 13 anos de
idade, ‘Valência’
sobre ‘trifoliata’, em
28/09/2007. Sítio
Laranjeira II (Grupo
Pratinha), Nova
Esperança, PR.
(Crédito da foto:
Auler/P.A.M.).

2 e figura 2). Estes resultados confirmam
outros já obtidos nesta região em que
também se observou bom desempenho da
‘Cleópatra’ e do ‘trifoliata’ nessas condições
(Stenzel et al. 2005; Auler et al., 2008).
Paralelamente, pomares de ‘Valência’ sobre
‘trifoliata’ implantados em áreas com maior
disponibilidade de água no solo tem sido
cultivadas em sequeiro com bom resultados
na região (figura 3).

Quanto à nutrição das plantas, na presença de calagem ocorreram aumentos de
Ca e Mg nas laranjeiras em ‘trifoliata’. Em
‘Cleópatra’, os teores de Ca não foram afetados e os de Mg aumentaram na presença
de calagem. Em ‘Cravo’, a nutrição em Ca
e Mg não foi alterada de forma significativa
pelo uso da calagem, apesar da mesma ter
proporcionado maior disponibilidade desses
nutrientes no perfil do solo (tabelas 1 e 2).

Para o porta-enxerto ‘trifoliata’ os níveis nutricionais obtidos não se ajustaram às faixas
de interpretação consideradas adequadas
para citros (Mattos Junior et al. 2009), pois
teores foliares deste nutriente acima de 5 g
por kg (considerados excessivos acima deste
teor) foram compatíveis com um melhor
crescimento de raízes (figura 1) e produção
de frutos (tabela 2).
Os resultados indicam menor sensibilidade de ‘Cravo’ e ‘Cleópatra’ à acidez
do solo e ao Al e menor exigência em Ca
e Mg trocável quando comparados com
o ‘trifoliata’. Embora a ‘Cleópatra’ tenha
demonstrado certa sensibilidade à acidez
e maior exigência por Mg, não apresentou resposta em massa seca de raízes e
produção acumulada de frutos ao uso da
calagem durante o período avaliado. Estes
resultados estão de acordo com Ribeiro e
Pavan (2010): entre vários porta-enxertos
avaliados, ‘Cravo’ e ‘trifoliata’ mostraram-se,
respectivamente, mais e menos tolerantes
ao Al do solo, respectivamente.

Tabela 2. Produção de frutos e teores foliares de Ca e Mg de laranjeira ‘Valência’ submetida
aos tratamentos com e sem calagem e diferentes porta-enxertos, Nova Esperança, PR(1).

Variável

Calagem

Cravo

Cleópatra

Trifoliata

Produção acumulada (kg planta )
-1

2006 a
2008

Com

373,8 Aab

403,0 Aa

333,5 Ab

Sem

348,4 Aa

346,7 Aa

238,8 Bb

1996 a
2008(2)

Com

1.232,7 Aa

1.265,4 Aa

972,1 Ab

Sem

1.182,1 Aa

1.199,0 Aa

769,3 Bb

Teores foliares (g kg-1)
Ca(3)

Mg

Com

27,35 A

33,93 A

33,98 A

Sem

26,55 A

29,55 A

27,05 B

Com

3,78 A

4,68 A

5,95 A

Sem

3,00 A

3,56 B

4,44 B

Médias seguidas de letras iguais, maiúsculas nas colunas e minúsculas nas linhas, não diferem entre
si (Tukey P≤0,05); (2)Exceto produção do ano de 1997; (3)Coleta de folhas em fevereiro/2007. (Fonte:
Auler et al., 2011).
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Panorama atual da citricultura
e perspectivas futuras
Um quadro atualizado da situação do mercado de suco e do setor produtivo de citros brasileiro. O comportamento e as tendências
de um mercado que, mais uma vez, agita-se na expectativa do estabelecimento dos preços que serão praticados no ano-safra
Figura 3. Talhões de laranja
‘Valência’ sobre ‘trifoliata’ (a
esquerda, espaçamento 6 x
3 m) e sobre ‘Cravo’ (a direita, espaçamento 7 x 3,5 m),
cultivo em sequeiro. Fazenda
Araraquara (Grupo Pratinha),
Paranavaí, PR, março/2011.
Plantio em dezembro/2002

Considerações
Certamente os teores de Ca e Mg do
solo não foram suficientemente baixos e
os teores de Al suficientemente altos para
comprometer o crescimento das raízes e a
produção de frutos da laranjeira ‘Valência’
sobre ‘Cravo’ e ‘Cleópatra’. A sensibilidade
de raízes destes porta-enxertos já foi demonstrada a partir da exposição a níveis
mais elevados de Al (Pereira et al., 2003)
e mais baixos de Ca (Anderson, 1987;
Pavan & Jacomino, 1998; Grassi Filho et
al., 2004), além de resposta positiva à
calagem em produção de frutos de ‘Valência’ sobre ‘Cravo’ em solo com teores
iniciais de Al de 1,5 cmolc dm-3 (Quaggio
et al., 1992).
A região noroeste do Paraná é caracterizada pela ocorrência de clima subtropical
Cfa, segundo KÖPPEN, caracterizado por
verões quentes e inverno com temperaturas
amenas, concentração do período de chuva
no verão, porém sem estação seca definida,
com a menor precipitação (50 mm) ocorrendo no mês de agosto (Iapar, 2000). Sob
este tipo climático, as deficiencias hídricas
nessa região são bem menos acentuadas
que aquelas observadas nas regiões tradicionais de produção de citros do estado de São
Paulo (Sentelhas et al., 1999). Este aspecto
que tem influência relevante nas diferenças
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observadas tanto entre os resultados de
experimentos conduzidos nessas regiões,
quanto ao desempenho produtivo de porta-exertos como o ‘trifoliata’, alguns de seus
híbridos e das tangerineiras ‘Cleópatra’ e
‘Sunki’, porta-enxertos reconhecidamente
menos resistentes à seca em relação ao
‘Cravo’.
O conjunto dos resultados obtidos
neste trabalho revelam importante diferença
entre o padrão de adaptação aos atributos
químicos do solo alterados pela calagem
apresentado pela laranjeira ‘Valência’ enxertada em ‘trifoliata’ quando comparado
com a mesma copa enxertada em ‘Cravo’ e
‘Cleópatra’, assim como sobre a adaptação
destes porta-enxertos ao clima da região. A
observação dessas diferenças e das condições do solo em que as mesmas ocorreram
poderão contribuir para o aprimoramento do
manejo nutricional dos pomares de laranja,
visando a maior racionalização no uso do
insumo calcário e, ao mesmo tempo, maior
produtividade das plantas pelo atendimento
das exigências nutricionais específicas de
cada porta-enxerto.
Mais informações sobre os resultados
deste trabalho estão publicadas em Auler et al. (2011), que pode ser acessado
no endereço: http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2
011000300005&lng=pt&nrm=iso
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ara a nova safra 2012/13, a expectativa de boa produção de laranja
parece ser consenso. Segundo
estimativas de agentes do setor, a safra
será maior do que a de dois anos atrás,
mas cerca de 10 a 15% menor do que a
última. Será também um pouco mais tardia
e as diferentes floradas já sinalizam uma
colheita complicada. Ademais, as condições
climáticas com baixas precipitações pluviométricas em pleno verão, como ocorreu em
várias regiões do cinturão em dezembro e
fevereiro, poderão impactar no desempenho
da safra. Mas, é claro, ainda tem muito
suco, ou melhor, água para passar debaixo
da ponte, até fevereiro de 2013, quando
a colheita das últimas laranjas estarão fechando a safra na maior área plantada de
laranjas do mundo, o cinturão citrícola de
São Paulo e Minas Gerais.
Nesta região, estão em plena produção
cerca de 165 milhões de árvores. Uma
análise histórica mostra que o número de
árvores do cinturão cresceu ao longo do
tempo, sem que tivesse aumentado a área:
Os plantios mais modernos tem o triplo de

árvores em relação aos mais antigos. Isso
vem proporcionando expressivos ganhos
de produtividade nos pomares (alguns
chegam a produzir três vezes a média do
cinturão), contribuindo na competitividade
do negócio.
Mas nem tudo tem sabor doce: Pragas
e doenças foram responsáveis pela erradicação de 40 milhões de árvores apenas na
última década, o que representa a perda
de quase 80 milhões de caixas por ano.
Outra vulnerabilidade na citricultura são os
44% dos hectares plantados no cinturão
citrícola, que apresentam produtividade
média de apenas 280 caixas/hectare. O
aumento do custo de produção de laranja
também tem efeitos negativos na atividade. Nos últimos sete anos, tomando como
base o custo de produção dos pomares das
indústrias, produzir laranja ficou 70% mais
caro. Entre os fatores, estão o aumento em
mais de 50% no custo do frete, aumento
das atividades que envolvem mão de obra,
incluindo os custos com colheita, que subiram 160%. Toda esta situação tem levado
muitos produtores com baixa produtividade

e menor eficiência operacional e gerencial
a deixarem a atividade.
Analisando após a porteira, o assunto
também não é dos mais otimistas. Os varejistas que vendem o suco ao consumidor
estão preferindo produtos com maior giro
e que proporcionem maior faturamento
por metro quadrado. O setor varejista se
concentra e pressiona as margens dos envasadores de suco.
Outro sério problema do setor está no
consumo mundial de suco de laranja. Apesar do sabor laranja ser o mais tomado no
mundo, com 35% de participação no suco
em relação aos demais, ele tem perdido
share, apresentando uma queda de 1,6%
ao ano de 2003 a 2010. A perda do sabor
laranja ano a ano, levou a uma redução
na demanda mundial de 5,3% no mesmo
período. Tal redução está localizada principalmente nos Estados Unidos e nos países
da Europa Ocidental.
Nos EUA, os maiores consumidores de
suco de laranja do mundo, com 35% do
total, a queda de consumo foi de 19,3%
em oito anos. Esta desaceleração no sabor
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Markestrat

Citricultor por decisão
Google

Com a mesma visão profissional e inovadora com que sempre lidou com a pecuária, Roberto Hugo Jank
apostou na citricultura como forma de diversificar sua produção.
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rural/Markestrat

Frederico Fonseca Lopes
fflopes@markestrat.org

“A nossa aposta
foi alta. Nossa
intenção era de que
a citricultura viesse a
representar um percentual equivalente
à produção de leite”.

Markestrat

Um caminho possível para melhorar
a competitividade do setor poderia ser
chamado de “drink Brazil” e teria como
estratégia um projeto piloto com o apoio de
um dos envasadores na Europa. O projeto
consistiria em financiar a promoção do suco
brasileiro na Alemanha, para posteriormente
replicá-la a outros mercados, destacando
na embalagem o país de origem e os valores simbólicos associados, tais como a
alegria e a reconhecida energia de um país
tropical. Acredita-se que de 5 a 7 milhões
de euros anuais seriam suficientes neste
momento. Segundo um dos entrevistados,
este investimento resultaria em um incremento de vendas de cerca de 130 milhões
de litros de suco, o que representaria uma
demanda adicional de 24 mil toneladas de
FCOJ brasileiro.
O desempenho nestes últimos 20 anos
desta cadeia mostra que deixá-la à mercê
das forças de mercado não representa
uma solução sustentável para a sociedade.
Algum grau de intervenção é necessário e
a estratégia conjunta de estoques reguladores e Consecitrus podem contribuir para
uma intervenção moderna e compartilhada
nesta cadeia produtiva visando um futuro
sustentável.
Todos esses fatores do ambiente devem ser compreendidos pelo citricultor
que, sempre que possível, deve antever os
impactos que esses fatores influenciadores
e as movimentações dos agentes do setor
podem exercer no empreendimento citrícola, contribuindo para o planejamento do
negócio para a próxima safra. Mais uma vez,
os produtores mais preparados e competitivos, munidos de estratégia genérica com
eficiência em custo e foco na eficiência
operacional, com pomares de produtividade elevada, sairão melhor. Desta forma, é
oportuno que o setor produtivo (dentro da
porteira) se organize para a safra com bom
planejamento, gestão de todas as atividades
do calendário agrícola, desde a análise de
solo e folha, aplicação de corretivos, estruturação para início da colheita, dos tratos
culturais e fitossanitários, enfim, preparando
o pomar para a próxima florada pensando
na safra seguinte.
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é explicada em parte pelo crescimento da
oferta de bebidas de outras frutas ou com
maior adição de água, que apresentam
maior giro e maior margem de lucro. As
envasadoras que são multi-frutas dão preferência por produtos que apresentarem maior
margem financeira. Um exemplo deste fato
é o anúncio feito recentemente pela americana Tropicana, controlada pela PepsiCo.
Segundo a empresa, suas bebidas do sabor
laranja serão comercializadas nos Estados
Unidos apenas como néctares e refrescos,
os quais são compostos respectivamente
por cerca de 65% e 20% de suco de laranja,
deixando assim de produzir as bebidas com
composição de 100% suco
Já a Europa, o principal mercado de
destino do suco brasileiro, a redução no
consumo de suco de laranja foi de 1,1%
nos últimos oito anos. Além disso, a Europa enfrenta nova crise e o preço do suco
em patamares acima dos anos anteriores
pode impactar ainda mais negativamente
o consumo.
Se por um lado o suco a preços maiores
pode causar redução ainda mais grave no
consumo, por outro, não faz sentido que
suco de laranja – com uma cadeia produtiva
estruturada, investimentos de longo prazo
e elevados riscos agrícolas – seja vendido
ao mesmo preço de água. Um grande reposicionamento do produto é necessário.
Um acréscimo de 0,15 Euro em cada litro
possibilitaria novos patamares de preços, o
que viabilizaria a cadeia produtiva no Brasil,
possibilitando a retomada de investimentos. Muitos dos envasadores dizem ser um
problema este aumento de preço, principalmente, do suco de laranja de marca-própria,
pois romperia uma barreira psicológica de 1
Euro por litro. Seria um mito?
Agora com o repasse dos recentes
aumentos de preço do suco de laranja aos
consumidores, resta observar como eles
reagirão. As projeções de crescimento de
vendas indicam que o mercado de sucos
é prioritário e que mesmo em mercados
maduros existem estratégias para criar
diferenciação com conceitos de bem estar
e nutrição e, assim, ampliar o consumo do
suco para outras ocasiões, hoje mais de
75% é consumido no café da manhã.
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oberto Hugo Jank é um dos principais nomes da pecuária leiteira
nacional: sua empresa, a Agrindus
- Fazenda Santa Rita, em Descalvado, interior de São Paulo, ostenta o posto de segunda maior produtor de leite A do país. O
sistema de manejo moderno e tecnificado já
recebeu destaque em dezenas de publicações do setor. Mais recentemente, montou
um laticínio, que também se sobressai pela
qualidade na produção de Leite tipo A e derivados, distribuídos em diversos pontos do
estado de São Paulo.
Aqueles que ainda não conhecem esta
figura notável da agropecuária nacional se
perguntariam por que uma matéria com um
pecuarista com forte vocação para produção de leite estamparia as páginas de uma
publicação especializada em citricultura. E a
resposta vem das próprias palavras de Roberto Jank: “chegou um momento que decidimos diversificar a produção. Foi então que
decidimos investir na citricultura”.
Engenheiro agrônomo formado pela
Esalq / USP na turma de 1961, Roberto
Hugo Jank iniciou sua carreira na Fazenda
Santa Rita, na época, tradicional pelo cultivo do café. Na ocasião, a cafeicultura já
apresentava sinais de crise, o que motivou
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a mudança de atividade: “o café vinha passando por muitas dificuldades, principalmente na região, por conta das constante
geadas”, relembra Roberto. “Foi então que
comecei a incentivar a produção de leite e
iniciamos no segmento com gado comum”.
Os bons resultados foram incentivo para investirem na atividade. Importaram algumas
cabeças de gado da Argentina e passaram a
trabalhar mais tecnicamente.

A nossa aposta foi alta. Nossa
intenção era de que a citricultura
viesse a representar um percentual
equivalente à produção de leite”.
Desse modo, Roberto já iniciou na pecuária de leite tendo como foco produzir com
profissionalismo para crescer, aumentar a
produtividade e o rendimento. Assim foi feito e o pecuarista foi atingindo altos índices
de produção, colocando-se entre os principais produtores do país. A Fazenda Agrindus
foi pioneira no desenvolvimento do gado
Holandês no Brasil, já fazendo inseminação
artificial desde 1967, nos anos 80 trabalhando com transferência de embriões e um
pouco mais recente com sexagem.

Os resultados cada vez mais promissores incentivaram a criação de um laticínio,
em 2004, especializado na produção de leite Tipo A e derivados, como creme de leite
e iogurte, distribuídos com a marca própria,
Letti, para a grande São Paulo e o interior do
estado, em plena expansão.
Essas conquistas mais recentes vieram
com o auxílio de dois de seus quatro filhos:
Roberto Jank Junior, também engenheiro
agrônomo, e Jorge, economista, que trabalham na Agrindus ao lado do pai. O produtor tem outros dois filhos, que seguiram
carreiras distintas: Marcos, atual presidente
da Unica – União da Indústria de Cana de
Açúcar, e Fernando, que é administrador de
empresas e trabalha em Sâo Paulo.

Diversificação
Mesmo tendo se tornado referência nacional na pecuária leiteira, a família Jank
não deixou de investir na diversificação da
produção, e também mantinha a pecuária
e avicultura de corte. Mas foi pensando em
diversificar ainda maus suas atividades que,
em 2003, a família decidiu invertir na citricultura: “o que nos levou a ingressar na
laranja foi o fato de estarmos em uma região citrícola, próxima das indústrias e com
toda uma infra-estrutura apropriada. Apesar
de não termos nenhuma experiência nessa
área, apostamos em uma citricultura totalmente profissional e tecnificada, seguindo
as mesmas premissas que adotamos com a
pecuária de leite”, explana Roberto.
O projeto foi audacioso e a inovação está
presente em cada detalhe do pomar: são
600 hectares com cultivo de laranja, com
100% da área irrigada utilizando técnicas
de gotejamento, no qual também adotam a
fertirrigação. As variedades são distribuídas
entre ‘Hamlin’,’Valência’,’Natal’ e ‘Pera’.
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De acordo com Roberto, os resultados
que estão obtendo têm sido muito bons,
graças à tecnologia adotada, à irrigação,
à adubação e à consultoria, prestada pelo
engenheiro agrônomo Sérgio Faccio, do
GTACC. Entretanto, a primeira muda de laranja foi plantada na fazenda Agrindus em
outubro de 2003 e o plantio foi concluído
em junho de 2004. Ou seja, o final do plantio coincidiu com com a notícia da chegada
do Greening no Brasil.
O destino da produção já foi definido no
início da atividade, com uma parceria firmada com a Citrovita, que financiou parte do
investimento na formação do pomar, e definiu um contrato com o citricultor.

Graças à irrigação, conseguimos
repor cada árvore que é erradicada
[devido ao Greening]. Com isso,
pelo menos conseguimos manter
nossa estrutura”.
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enfrentado na Agrindus, que é o Greening.
“Isso feito, nossa expectativa é boa. Nós
chegamos na citricultura em um estágio
que várias batalhas já tinham sido vencidas
e estavam em segundo plano, como a CVC.
Porém, chegamos junto do maior desafio,
que é o Greening. Nesses oito anos de citricultura, nós perdemos muitas árvores, mas
não perdemos a esperança de acertar”, revela.
Ao perceber muitos produtores desanimando e desistindo da citricultura, Roberto encara a situação da laranja como uma

oportunidade para o produtor que se atualiza e percevera. “Eu acredito em um futuro
muito bom para a citricultura, pois quem irá
permanecer serão os produtores profissionais, com uso de tecnologias e grandes resultados. Por isso, hoje temos um programa
bastante intensivo e lutamos por bons resultados. Esse é o caminho”, conclui.
Décio Joaquim

“A nossa aposta foi alta. Nossa intenção
era de que a citricultura viesse a representar um percentual equivalente à produção
de leite. Atualmente, só não está representando essa média, pois temos uma série
de problemas com doenças, com destaque
para o Greening – que eleva muito o custo
de produção, e, em contrapatida, não temos respaldo de uma remuneração à altura”, avalia o produtor.
Um rigoroso sistema de inspeção e controle é adotado na fazenda e, de acordo
com Roberto, a tecnologia adotada na implantação do pomar auxilia a sustentar os
índices de produção. “Graças à irrigação,
conseguimos repor cada árvore que é erradicada. Com isso, pelo menos conseguimos
manter nossa estrutura. Caso contrário, já
teríamos perdido em torno de 30% das árvores”, pontua Roberto. “Eu acredito que
o produtor da nossa região que não conta
com um sistema de irrigação, fica muito vulnerável na atividade”, complementa.
Para o futuro da citricultura, Roberto
mantém a esperança e acredita em uma solução para o combate do principal problema

Jornalista
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