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Pomares de laranjas Citrus sinensis (L.) Osbeck, implantados no ecossistema dos 

solos de tabuleiros da região Norte do Estado do Espírito Santo, via de regra 

apresentam altos índices de mortes de plantas, antes de completarem 10 anos de 

plantio. A redução no stand dos pomares diminui rentabilidade e compromete a 

viabilidade da cultura da laranja na região. Mortes prematuras de plantas cítricas 

normalmente estão associadas às doenças como Sorose, Xiloporose, Exocorte, 

“Citrus Tristeza Vírus – CTV”, à sua variante mais severa, a “Morte Súbita dos Citros 

– MSC”; além de doenças como o “Declínio dos Citros” de causa desconhecida, 

“Gomose de Phytophthora spp.”, “Nematódeo Tylenchulus spp”, dentre outras, que se 

manifestam com sintomas de desequilíbrios nutricionais e fisiológicos. A proposta 

deste trabalho é identificar genótipos, por meio de interações entre diferentes 

cultivares copas de laranjas, originárias de “clones nucelares” sadios e certificados, e 

de porta-enxertos tolerantes e/ou imunes às enfermidades citadas, que sejam bem 

adaptados a este ecossistema, que induzam altas produções de frutos de qualidades, 

ampliem a vida útil econômica dos pomares, para aumentar a rentabilidade e garantir 

a sustentabilidade da cultura da laranja na região. Com este objetivo entre set. /2016 

e jan. /2017, foi instalado na Fazenda Santa Luzia, localizada na “Unidade Natural de 

Rio do Norte”, Linhares/ES, um experimento no espaçamento 6 x 5,5 (m), no 

delineamento blocos ao acaso, com quatro repetições, no esquema fatorial “4 copas 

de cultivares de laranjas x 5 cultivares porta-enxertos = 20 tratamentos (genótipos) ”, 

com 2 plantas/parcela e 160 plantas úteis, e bordadura de laranjas ‘Pera IAC’ Incaper 

7003, em toda área de 5.280 m². Descrição dos genótipos: laranjas ‘Pera IAC’ Incaper 

7003; ‘Pera D6’ – “Seleção Jetibá” Incaper 7120; ‘Natal CNPMF 112’ Incaper 7052; e 

‘Pera Rio’ – “Seleção Vivaldi” Incaper 7260; enxertadas sobre os porta-enxertos 

tangerina ‘Cleópatra’, tangerina ‘Sunki BRS–Tropical’, Citrandarin ‘Riverside’, 

Citrandarin ‘Indio’, Citrandarin ‘San Diego’. Nas primeiras avaliações de produção (nº 

de frutos/planta) realizadas em 2019 e 2020, os genótipos que se destacaram (Tukey 

5%) foram: Laranja ‘Pera IAC' x Citrandarin ‘Indio’ (366,94 frutos/planta a); Laranja 

‘Natal CNPMF 112' x Citrandarin ‘Riverside’ (343, 63 ab); Laranja ‘Pera - D6 – Seleção 

Jetibá’ x Citrandarin ‘San Diego’ (338,19 ab); Laranja ‘Pera - D6 – Seleção Jetibá’ x 

Citrandarin ‘Riverside’ (324,56 abc); Laranja ‘Pera IAC' x Citrandarin ‘Riverside’ 

(296,44 abcd). 
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e Plantas de Qualidade, pela formação e cessão das mudas utilizadas neste 

experimento. 


