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RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo 
avaliar a influência de oito porta-enxertos no 
vigor, produção e produtividade da laranjeira 
'Pera'. Para a realização deste estudo utiliza
ram-se plantas de um experimento instalado na 
Fazenda Experimental Lageado da UNESP, Campus 
de Botucatu, São Paulo. O delineamento estatís
tico adotado foi o de blocos ao acaso. Os 
porta-enxertos estudados foram: limoeiros 
'Cravo', 'Volkameriano' e 'Rugoso da Flórida', 
tangerineiras 'Cleópatra' e 'Sunki', laranjeira 
'Caipira', 'Trifoliata' e citrange 'Carrizo'. 
Os resultados revelaram que os porta-enxertos 
tangerineiras 'Cleópatra' e 'Sunki' e limoeiro 
'Rugoso da Flórida' induziram a um maior desen
volvimento das plantas da laranjeira 'Pera'. Os 
porta-enxertos limoeiros 'Volkameriano' , 'Rugo
so da Flórida' e 'Cravo' e as tangerineiras 
'Sunki' e 'Cleópatra' induziram as maiores pro¬ 



duções totais. Os maiores valores de índice de 
eficiência (produção (kg)/m3 copa) foram cons
tatados em plantas sobre 'Trifoliata', citrange 
'Carrizo' e limoeiro 'Cravo'. Características 
desses porta-enxertos são discutidas. 
Termos para Indexação: citros, porta-enxertos, 
propagação. 

EFFECT OF DIFFERENT ROOTSTOCKS IN THE PLANT 
VIGOR AND YIELD OF 'PERA' SWEET ORANGE 

(Citrus sinensis, (L.) Osbeck) 

ABSTRACT: The present study was carried out 
aiming to determine the effect of different 
rootstocks in plant vigor and yield of 'Pera' 
sweet orange, Citrus sinensis, (L.) Osbeck. 
The research work was conducted in plants of a 
rootstock experiment, established at Lageado 
Experimental Farm, UNESP, Botucatu, State of 
São Paulo. The eight rootstocks studied were: 
'Rangpur' lime (Citrus limonia, (L.) Osbeck); 
'Volkamer' lemon (Citrus volkameriana, 
Pasquale); 'Florida rough' lemon (Citrus 
jambhiri, Lushington); 'Cleopatra' mandarin 
(Citrus reshni, hort. ex. Tanaka); 'Sunki' 
mandarin (Citrus sunki, hort. ex. Tanaka); 
'Caipira' sweet orange (Citrus sinesis (L.) 
Osbeck); 'Trifoliata' orange (Poncirus trifo¬ 
liata, Rasfinesque) and 'Carrizo' citrange 
(Citrus sinensis x Poncirus trifoliata) . The 
results showed that 'Cleopatra' and 'Sunki' 
mandarins and 'Florida' rough lemon induced the 
greatest plant vigor. The rootstocks 'Volkamer' 
lemon, 'Florida' rough lemon, 'Rangpur' lime 
and 'Sunki' and 'Cleopatra' mandarins induced 
the greatest total yields. The greatest values 
of eficiency index (yield (kg)/m3 canopy 
volume) were obtained in plants budded on 
'Trifoliata' orange, 'Carrizo' citrange and 
'Rangpur' lime. Characteristics of these 
rootstocks are discussed. 
Index Terms: citrus, rootstocks, propagation. 



INTRODUÇÃO 

Atualmente, a quase totalidade dos 
pomares cítricos do planalto paulista está 
apoiada em apenas um porta-enxerto, o limoeiro 
'Cravo'. Isto decorre do fato desse porta-
enxerto ser bastante vigoroso no viveiro e 
induzir à formação de plantas vigorosas, de 
produção precoce e resistente a seca, entre 
outras vantagens. 

Por outro lado, a citricultura pau
lista tem corrido um grande risco estando 
apoiada em apenas um porta-enxerto. A anorma
lidade 'declínio' das plantas cítricas, de 
causa ainda desconhecida, vem afetando combi
nações enxertadas em limoeiro 'Cravo'. Anual
mente, 4 a 5 milhões de plantas cítricas são 
substituídas nos pomares do Estado devido ao 
declínio. 

Nos novos plantios segue como varie
dade copa preferida a laranjeira 'Pera', mas 
enxertada em diferentes porta-enxertos. São 
necessários, portanto, novos estudos que ava
liem o comportamento desta copa, de grande 
valor econômico, sobre diferentes cavalos. 

VASCONCELLOS (1939), no Brasil, 
realizou um dos trabalhos pioneiros nessa área, 
estudando o comportamento da laranjeira 'Bahia 
comum' sobre cinco diferentes porta-enxertos. 
A seguir diversos autores investigaram a in
fluência do porta-enxerto no vigor e produtivi
dade dos citros, destacando-se os trabalhos em 
laranjeira 'Pera' de MOREIRA (1941, 1946), 
BRIEGER & MOREIRA (1945), MOREIRA et alii 
(1960, 1865), PASSOS et alii (1975), TEÓFILO 
SOBRINHO et alii (1984, 1986, 1986a), GENÚ et 
alii (1981) e TRINDADE et alii (1987). 

O presente trabalho teve como objeti
vo avaliar o efeito de oito diferentes porta-
enxertos no vigor, produção e produtividade de 
laranjeira 'Pera'. 



MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado em plantas de 
experimento instalado na Fazenda Experimental 
Lageado, pertencente à Faculdade de Ciências 
Agronômicas - UNESP, Campus de Botucatu-São 
Paulo. O ensaio foi instalado em novembro de 
1981, em espaçamento de 4x4 m. 

Para a formação das mudas do pomar 
experimental, todas as gemas foram obtidas de 
uma única planta de laranjeira 'Pera' clone 
pré-imunizado contra a virose tristeza do Banco 
de Germoplasma de Citros do Instituto Agronômi
co de Campinas, Estado de São Paulo. As semen
tes dos porta-enxertos foram coletadas no Banco 
de Germoplasma de Citros de Fazenda Experimen
tal Lageado. Os porta-enxertos estudados foram: 
Limoeiro 'Cravo' (Citrus limonia, (L.) Osbeck); 
laranjeira 'Caipira' (Citrus sinesis (L. ) Osbe
ck) ; 'Trifoliata' (Poncirus trifoliata, 
Rasfinesque); tangerineira 'Cleopatra' (Citrus 
reshni, hort. ex. Tanaka); tangerineira 'Sunki' 
(Citrus sunki, hort. ex. Tanaka); limoeiro 
' Volkameriano' (Citrus volkameriana, Pasquale); 
limoeiro 'Rugoso da Florida' (Citrus jambhiri, 
Lushington); e citrange 'Carrizo' (Citrus 
sinensis x Poncirus trifoliata). 

Testes para as diversas viroses, efe
tuados nas plantas do experimento, revelaram 
apenas a presença de uma estirpe fraca do virus 
da tristeza, confirmando o caráter préimunizado 
do clone para essa virose. 

O delineamento experimental utilizado 
foi o de blocos ao acaso com 8 tratamentos 
(porta-enxertos), duas plantas por parcela e 4 
repetições. 

Os tratos culturais foram uniformes 
para todas as plantas do experimento. O contro
le de plantas daninhas fêz-se através de gra-
deações, capinas mecânicas e manuais, quando 
necessário. 



As plantas do experimento sofreram 
três pulverizações de Dicofol (Kelthane) na 
concentração de 200 ml (p.c.)/100 litros de 
água, nos meses de março e abril de 1987 para 
controlar focos de ácaro da leprose 
(Brevipalpus phoenicis). 

O ensaio foi conduzido sem irrigação. 
Os dados de correção do solo e adubação encon
tram-se na Tabela 1. 

O vigor das plantas em março de 1937 
foi avaliado através de dois parâmetros: cir
cunferência do tronco a 10 cm acima do ponto de 
enxertia e volume da copa, calculado pela fór
mula : 

V = 2/3 ir R 2H, 
onde 

V é o volume da copa (m3) 
R o raio médio da copa (m) e 
H é a altura da planta (m) 

O controle da produção das plantas 
foi realizado de 1984 a 1987. Os dados da 
produção em quilos de frutos foram obtidos 
multiplicando-se o número de frutos (inclusive 
os da safra ("temporona") em cada parcela, pelo 
seu respectivo peso médio para cada variedade 
porta-enxerto e para cada ano. 



O efeito dos diferentes porta-enxer
tos na produtividade da laranjeira 'Pera' foi 
avaliado no referente à produção em quilos de 
frutos por metro cúbico de copa. Estes dados 
foram calculados dividindo-se a produção em 
quilos de frutos por planta, em 1987, pelo 
volume da copa, em metros cúbicos. Os valores 
obtidos denominaram-se índice de Eficiência. 



O efeito dos porta-enxertos na quali
dade dos frutos da laranjeira 'Pera' também foi 
estudado e será motivo para um próximo traba
lho. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados de circunferência média dos 
troncos e volume médio das copas das árvores de 
laranjeira 'Pera' enxertadas nos oito porta-en
xertos encontram-se na Tabela 2. Pelos dados 
dessa tabela nota-se que os maiores valores de 
circunferência do tronco foram encontrados nas 
plantas enxertadas nas tangerineiras 'Cleópa
tra' e 'Sunki', sem diferirem estatisticamente 
das plantas sobre limoeiros 'Cravo', 'Volkame-
riano' e 'Rugoso da Flórida'. Os menores valo
res foram registrados em plantas enxertadas em 
'Trifoliata' e citrange 'Carrizo'. Esses resul
tados confirmam os já obtidos por outros auto
res que estudaram o efeito dos diferentes por
ta-enxertos na circunferência do tronco da 
laranjeira 'Pera', tais como BRIEGER & MOREIRA 
(1945) e MOREIRA et alii (1960). Entretanto, os 
resultados obtidos por GENÚ et alii (1981) 
discordam dessa pesquisa, pois, apesar do 
limoeiro 'Cravo' ter induzido a grandes períme
tros de tronco de plantas de laranjeira 'Pera', 
não diferiu estatisticamente dos resultados 
obtidos em dois híbridos de 'Trifoliata' e do 
citrumelo '445-70/133'. 

Em relação ao volume da copa, Tabela 
2, os maiores valores foram obtidos nas plantas 
sobre tangerina 'Sunki' e limoeiro 'Rugoso da 
Flórida', sem contudo diferirem das plantas so
bre tangerina 'Cleópatra' e limoeiro 'Volkame-
riano'. Igualmente ao constatado para a circun
ferência do tronco, os menores volumes de copa 
foram registrados nas plantas enxertadas em 
'Trifoliata' e citrange 'Carrizo'. Esses resul
tados concordam com os obtidos por TEÓFILO 



SOBRINHO et alii (1984, 1986, 1986a) e TRINDADE 
et alii (1987) . 

No referente à produção, a primeira 
colheita do ensaio foi realizada em 1984 e 
resultou em uma quantidade muito pequena de 
frutas, devido à pouca idade das plantas. Em 
decorrência, não foi realizada a análise 
estatística dos dados de produção de 1984. 
Entretanto, esses dados indicam diferenças na 
precocidade de produção induzida pelos porta-
enxertos. Os dados totais para 1984 estão reu
nidos na Tabela 3. As médias de produção, em 
quilos de frutos por planta, nos anos de 1985, 
1986, 1987, e a produção total do período para 
cada porta-enxerto encontram-se na Tabela 4. 
Pelo dados dessa tabela, nota-se que, em 1985, 
o porta-enxerto que induziu as maiores produ
ções foi o limoeiro 'Cravo', sem contudo, dife
rir estatisticamente dos porta-enxertos limoei
ros 'Volkameriano' e 'Rugoso da Flórida'. As 
plantas sobre laranjeira 'Caipira' não produzi
ram uma fruta sequer, sendo as menos precoces, 
não diferindo estatisticamente das plantas so
bre tangerineiras 'Cleópatra' e 'Sunki', ci
trange 'Carrizo' e 'Trifoliata'. 

Para o ano de 1986, os porta-enxertos 
limoeiro 'Volkameriano' e 'Rugoso da Flórida' 
induziram as maiores produções em quilos de 
frutos por planta, sem diferirem estatistica
mente dos porta-enxertos limoeiro 'Cravo' e 
tangerineiras 'Sunki' e 'Cleópatra'. As plantas 
menos produtivas foram, novamente, aquelas so
bre laranjeira 'Caipira', sem diferirem 
estatisticamente daquelas sobre citrange 
'Carrizo' e 'Trifoliata'. 









Em 1987, as plantas que apresentaram 
as maiores produções em quilos de frutos por 
planta foram aquelas enxertadas em tangerineira 
'Sunki', sem diferirem das plantas sobre 
tangerineira 'Cleópatra', ao nível de 5% de 
probabilidade. O porta-enxerto laranjeira 
'Caipira' induziu as menores produções neste 
ano, sem diferir do 'Trifoliata' e citrange 
'Carrizo'. As plantas sobre os limoeiros 
'Rugoso da Flórida', 'Cravo' e 'Volkameriano' 
apresentaram produções intermediárias. 

Uma análise da produção conjunta dos 
três primeiros anos do experimento é muito im
portante, pois, aponta não só os porta-enxertos 
que induziram a maior produção, mas também a 
uma maior precocidade. Pelos dados da Tabela 4, 
constata-se que os porta-enxertos que induziram 
às maiores produções em quilos de frutos por 
planta no período estudado (1985 a 1987) foram 
os limoeiros 'Volkameriano', 'Rugoso da Flóri
da' e 'Cravo, sem diferirem significativamente 
dos porta-enxertos tangerineiras 'Sunki' e 
'Cleópatra'. O porta-enxerto laranjeira 'Caipi
ra' induziu às menores produções no período 
estudado, sem diferir significativamente dos 
porta-enxertos citrange 'Carrizo' e 'Trifolia
ta' . 

Os resultados dessa pesquisa concor
dam em parte com os obtidos por PASSOS et alii 
(1976), onde as maiores produções totais de 
laranjeira 'Pera' nos primeiros anos de ensaio 
foram obtidas em plantas sobre tangerineira 
'Cleópatra' e limoeiros 'Cravo' e 'Rugoso da 
Flórida'. Da mesma forma, os estudos realizados 
por TEÓFILO SOBRINHO et alii (1986, 1986a) 
confirmaram a menor produção induzida pelo 
porta-enxerto 'Trifoliata'. TRINDADE et alii 
(1987) também apontam o limoeiro 'Rugoso da 
Flórida' como porta-enxerto que induziu às 
maiores produções em laranjeira 'Pera' em seus 
ensaios. 



Por outro lado, TEÓFILO SOBRINHO et 
alii (1984) não constataram diferenças signifi
cativas na produção de laranjeira 'Pera' sobre 
onze porta-enxertos em um período de seis anos. 

Os valores médios do índice de efi
ciência das plantas de laranja 'Pera' calcula
dos para cada porta-enxerto encontram-se na 
Tabela 5. Pelos dados desta tabela, nota-se 
que o 'Trifoliata' induziu os maiores valores 
de índice de eficiência em laranjeira 'Pera', 
não diferindo dos porta-enxertos limoeiros 
'Cravo' e citrange 'Carrizo', ao nível de 5% de 
probabilidade. As plantas sobre limoeiro 'Rugo
so da Flórida' apresentaram os menores valores 
de índice de eficiência, sem diferirem estatis
ticamente das plantas sobre limoeiro 'Volkame-
riano' e laranjeira 'Caipira' e as tangerinei-
ras 'Sunki' e 'Cleópatra'. 

O motivo pelo qual as plantas de 
laranjeira 'Pera' sobre 'Trifoliata' terem 
apresentado os maiores valores de índice de 
eficiência reside no fato deste porta-enxerto 
induzir à formação de plantas com baixo volume 
de copa mas bastante produtivas, o que já foi 
constatado por MOREIRA et alii (1960), estudan
do a produtividade de diversas variedades cí
tricas, incluindo a laranjeira 'Pera'. O inver
so aconteceu com as plantas enxertadas em li
moeiro 'Rugoso da Flórida' que, apesar de apre
sentarem os maiores volumes de copa (Tabela 2 ) , 
não atingiram boa produção por unidade de volu
me. 

A superioridade do 'Trifoliata' na 
indução de maiores volumes de índice de efi
ciência em citros também foi constatada por 
diversos autores, entre eles: STADEN & 
OBERHOLZER (1977); CRESCIAMANNO et alii (1981) 
e TEÓFILO SOBRINHO et alii (1986, 1986a). Esta 
pesquisa confirma mais uma vez este resultado, 
indicando o 'Trifoliata' como porta-enxerto 
promissor para a produção de plantas de pequeno 
porte, redução no espaçamento e aumento da 



produção por área. Entretanto, deve-se ressal
tar a forte incompatibilidade existente entre 
o porta-enxerto 'Trifoliata' e a laranjeira 
'Pera' com a formação de uma linha de goma na 
região do ponto de enxertia, fato este consta
tado neste ensaio após o 7 o ano e que confirma 
os dados obtidos por SALIBE (1961) e por 
TEÓFILO SOBRINHO et alii (1984) . Por este moti
vo, os pomares de laranja 'Pera' sobre 'Trifo
liata', apesar de produtivos, terão longevidade 
menor, não sendo esta combinação recomendada 
para cultivos comerciais (exceto usando-se um 
"inter-stock"). 

Não foram constatados sintomas de 
incompatibilidade nas plantas enxertadas nos 
demais porta-enxertos. Estes dados são dife
rentes dos obtidos por TEÓFILO SOBRINHO et alii 
(1984) onde foram observados sinais de incompa
tibilidade moderada nas plantas de laranja 
'Pera' sobre limoeiro 'Rugoso da Flórida' e 
limoeiro 'Volkameriano'. 

Até o final da coleta dos dados, as 
plantas do experimento não apresentavam sinto
mas da anormalidade "declínio", a qual os 
autores consideram não ser causada por agente 
patogênico. 

Entretanto, sabe-se que as combina
ções de laranjeira 'Pera' com as tangerineiras 
'Cleópatra' e 'Sunki' e com a laranjeira 
'Caipira' não têm apresentado os sintomas do 
declínio, em condições de campo. 



CONCLUSÕES 

1. As tangerineiras 'Cleópatra' e 'Sunki' e 
limoeiro 'Rugoso da Flórida' induziram um maior 
desenvolvimento das plantas de laranjeira'Pera' 
produzindo árvores com maior circunferência de 
tronco e grandes volumes de copa. Por outro la
do, os porta-enxertos 'Trifoliata' e citrange 
'Carrizo' induziram a formação de árvores sig¬ 
gnificativamente menores. 

2. Os limoeiros 'Volkameriano', 'Rugoso da Fló
rida' e 'Cravo' e as tangerineiras 'Sunki' e 
'Cleópatra', induziram as maiores produções to
tais no experimento enquanto que as plantas de 
laranjeira 'Pera' sobre laranjeira 'Caipira', 
citrange 'Carrizo' e 'Trifoliata' apresentaram 
as produções mais baixas no período estudado. 

3. Os limoeiros 'Cravo', 'Rugoso da Flórida' e 
'Volkameriano' induziram precocidade de produ
ção, enquanto que os porta-enxertos laranjeira 
'Caipira', 'Trifoliata' e citrange 'Carrizo're-
tardaram a entrada das plantas em produção. 

4. Os maiores valores de índice de eficiência 
(produção de frutos (kg)/m3 de copa) foram 
constatados em plantas sobre 'Trifoliata', ci
trange 'Carrizo' e limoeiro 'Cravo'. 

5. Os porta-enxertos tangerineira 'Sunki' e 
tangerineira 'Cleópatra' são os mais indicados 
para a diversificação do limoeiro 'Cravo' como 
porta-enxerto para laranjeira 'Pera'. 
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