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Nova opção para a diversificação do uso

de porta-enxertos de citros no Brasil

Originária do sul da China, a tangerineira 'Sunki' está entre os 
principais porta-enxertos cítricos comerciais. Indicada em 
combinações com copas de laranja doce, tangerina e pomelo, 
confere às mesmas um elevado vigor e boa produtividade de frutos, 
sendo a qualidade destes compatível com a verificada em copas 
enxertadas em limoeiro 'Cravo', principal porta-enxerto da 
citricultura brasileira. Além disso, é tolerante à tristeza, ao declínio 
dos citros, à salinidade e à morte súbita dos citros (MSC). Esta 
última vem causando sérios prejuízos em pomares que utilizam o 
limoeiro 'Cravo' como porta-enxerto, notadamente no Estado de 
São Paulo, onde concentram-se mais de 80% da citricultura 
nacional, situação que tem aumentado significativamente a procura 
por porta-enxertos tolerantes à MSC, como a tangerineira 'Sunki', 
que atualmente participa em 7% das mudas produzidas nesse 
Estado da Federação. Como maiores restrições, apresenta alta 
suscetibilidade à gomose de Phytophthora e um reduzido número de 
sementes por fruto, em torno de quatro a cinco.

A seleção 'Sunki Maravilha', identificada e avaliada pela 
Embrapa Mandioca e Fruticultura, apresenta o dobro do número de 
sementes por fruto observado em seleções comuns dessa 
tangerineira (cerca de oito), a par de um alto grau de poliembrionia 
(100%). Seu maior número de sementes por fruto favorece a 
obtenção de maiores quantidades de "cavalinhos" e a alta 
poliembrionia garante a uniformidade dos mesmos, pela produção 

Tabela 1. Número médio de sementes por fruto e porcentagem de 
poliembrionia das seleções 'Comum' e 'Maravilha' de 
tangerineira 'Sunki' (Citrus sunki Hort. ex Tan.), obtidos a 
partir de uma amostra de 30 frutos de cada seleção. 
Embrapa Mandioca e Fruticultura, Cruz das Almas, BA.

Seleções de
tangerineira ‘Sunki’
Comum
Maravilha

Número médio de
sementes por fruto

3,6
7,7

Porcentagem de
poliembrionia

16,8
100

Avaliações visuais realizadas na planta matriz da seleção 
'Sunki Maravilha' (pé-franco, foto capa), em campo infestado 
naturalmente com Phytophthora spp., indicam, também, que a 
mesma possui maior tolerância à gomose em relação a outras 
seleções dessa tangerineira.

A tangerineira 'Sunki Maravilha' pode ser recomendada como 
alternativa de uso em programas de diversificação de porta-
enxertos.

de elevadas porcentagens de plantas de origem nucelar, 
geneticamente idênticas à planta-mãe, sendo estes atributos 
importantes para o viveirista de citros. A tabela a seguir apresenta 
informações a esse respeito.
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