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PORTA ENXERTOS

Dentre os vários utilizados na produção de mudas de citros,
existem alguns que se destacam aqui no Sul do Brasil, devido

às características que transmitem para as cultivares copas.

Poncirus trifoliata (trifoliata): alta resistência a gomose e a nematóides,
média resistência a seca, induz início da produção precoce, ótima

qualidade dos frutos, propicia a implantação de pomares com
espaçamento menor e, por isso, antecipa a colheita de volumes maiores

de frutas, devido ao maior número de plantas por área (porta enxerto
que dá origem a árvores de porte médio), pode ser cultivado em solos
secos e úmidos, excelentes volume de frutos por planta, resistente a
morte súbita dos citros, porta enxerto com a maior resistência ao frio.

Citrumelo Swingle (citrumelo): Alta resistência a nematóides,
a gomose e ao frio, resistente a morte súbita dos citros.

Produz ótima qualidade nos frutos, plantas maiores que o
trifoliata, e bem vigorosas, frutos de excelente qualidade.

Limão Cravo: Pouca resistência a nematóides e a gomose, muito sensível
a morte súbita dos citros, sensível ao frio, porém, resistente a seca.

Induz plantas de porte grande, com frutos de qualidade mediana. Não
possui boas referências no meio agronômico para cultivo no Sul do Brasil.

Ainda existe muita oferta de mudas enxertadas sobre limão cravo. Uma das
explicações é que o viveirista produz a muda na metade do tempo, do que

em trifoliata ou em citrumelo, e, por  conseqüência, o seu custo de produção
é muito menor.

Deve ser levado muito em consideração, quando da escolha das mudas de
citros, o seu porta enxerto, pois é ele que vai direcionar a longevidade,

sanidade, qualidade dos frutos, valor comercial e o volume de produção do
pomar que está sendo implantado.

Analisando o custo-benefício, mudas enxertadas em citrumelo ou trifoliata,
aqui no Sul do Brasil, são as que, de longe, mais satisfazem o produtor de
frutas, seja pela resistência a doenças, remuneração obtida pela qualidade

dos frutos, ou pela longevidade do pomar.


