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Apresentação

O huanglongbing ou HLB dos citros é a doença mais importante da citricultura 
mundial. No Brasil, está presente nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e 
Paraná e pode vir a alcançar outros estados da Federação. A sustentabilidade 
da citricultura no Brasil está ameaçada, pois essa doença causa a redução 
da produção e da qualidade dos frutos, provoca a redução da vida útil dos 
pomares e aumento significativo dos custos de produção. O manejo do HLB 
se baseia no uso de mudas sadias, controle do inseto vetor (Diaphorina citri) 
e supressão de inóculo (eliminação de plantas infectadas). A melhor forma 
de reduzir o impacto do HLB seria a utilização de combinações de cultivares 
copa e porta-enxerto resistentes, entretanto não se conhecem genótipos com 
essas características no gênero Citrus. A Embrapa Mandioca e Fruticultura 
vem conduzindo uma série de experimentos de melhoramento de citros e, em 
uma das suas bases de pesquisa em São Paulo, a doença surgiu e afetou 
os trabalhos em andamento. Esta publicação descreve o impacto da doença 
em um grande número de combinações de copa e porta-enxerto e contribui 
para a confirmação das informações disponíveis de que não há resistência 
ou tolerância nas cultivares disponíveis até o momento. Desta forma, reforça 
a necessidade de se seguir buscando genótipos resistentes, sejam de copa, 
sejam de porta-enxerto.

Alberto Duarte Vilarinhos
Chefe-geral da Embrapa Mandioca e Fruticultura



Sumário

Resumo  .........................................................................................................9

Abstract  .......................................................................................................10

Introdução .................................................................................................... 11

Descrição das pesquisas e avaliações.........................................................14

Considerações sobre o impacto do HLB nos pomares experimentais  ........15

Considerações finais  ...................................................................................33

Referências ..................................................................................................33



9Incidência de huanglongbing (HLB) em pomares experimentais de combinações de porta-enxertos...

Resumo

O Brasil detém aproximadamente 34% da produção mundial de laranja 
[Citrus sinensis (L.) Osbeck], 55% da produção de suco e 88% do mercado 
mundial dessa commodity, movimentando mais de R$ 11 bilhões no ano de 
2014. O HLB é a doença mais importante e destrutiva da citricultura mundial. 
No Brasil a doença está presente desde 2004 e é causada pelas bactérias 
Candidatus Liberibacter americanus e principalmente Ca. Libeirbacter 
asiaticus, as quais são transmitidas pelo psilídeo Diaphorina citri Kuwayama. 
A doença é de difícil manejo, e ainda não há nenhum método curativo e nem 
variedades comerciais resistentes disponíveis, indicando a necessidade de 
aplicar o manejo da doença preventivo e em escala por meio do plantio de 
mudas sadias, a eliminação de plantas doentes e o controle do inseto. Nesse 
contexto, a verificação de quaisquer níveis de resistência ou até mesmo de 
tolerância ao HLB em combinações cítricas contribuiria significativamente 
para o avanço no manejo do HLB. O presente trabalho avaliou a incidência 
acumulada de HLB (%IA) nos experimentos de campo de seleção de cultivares 
copas e porta-enxertos de citros do Programa de Melhoramento Genético 
de Citros da Embrapa Mandioca e Fruticultura que estavam em andamento 
na Estação Experimental de Citricultura de Bebedouro, SP. Foram avaliadas 
235 combinações de citros distribuídas em 16 experimentos implantados no 
período de 1990 a 2006. Observou-se variação na %IA entre as combinações, 
entre as idades de plantio e idades fisiológicas de cada genótipo e entre das 
combinações, mas não foram identificadas combinações de laranjeiras doce 
e outras espécies de citros e porta-enxertos resistentes ou tolerantes ao HLB 
após seis anos de observação em região com alta pressão da doença.

Palavras-chaves: greening, doença de planta, melhoramento. 
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Abstract

Brazil accounts for about 34% of the world’s orange production, 55% of 
juice production and 88% of the market for this commodity, moving more 
than R$ 11 billion in 2014. HLB is the more critical and destructive disease 
of citrus worldwide. In Brazil, the disease has been present since 2004. The 
bacterium Candidatus Liberibacter asiaticus is the main causal agent. The 
psyllid Diaphorina citri Kuwayama transmits the bacteria. HLB is difficult to 
manage and there are no curative measures available, neither commercial 
resistant varieties. For disease management, three-pronged measures are 
necessary: planting health nursery trees, control of the insect vector and 
eradication of diseased trees. In this context, an examination of any level of 
resistance or even tolerance to HLB in citrus scion/rootstock combinations 
could be significant for the advancement in the management of HLB. We 
evaluated the accumulated incidence of HLB-symptomatic trees (%CI) in 
field experiments of the breeding program of Embrapa Cassava & Fruits 
that were in progress at the Citrus Experimental Station of Bebedouro, 
SP. We evaluated 235 combinations of citrus distributed in 16 experiments 
implanted in the period from 1990 to 2006. There was variation in %CI 
among trees of several scion-rootstocks combinations and for trees of 
different planting dates and ontogenetic ages within each genotype, but any 
scion-rootstock combinations of sweet orange and others citrus species 
were resistant or tolerant to HLB after six years of observation in a region 
under high disease pressure.
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Introdução

O Brasil detém aproximadamente 34% da produção mundial de laranja 
[Citrus sinensis (L.) Osbeck], 55% da produção de suco e 88% do mercado 
mundial dessa commodity, movimentando mais de R$ 11 bilhões no ano 
de 2014 (Neves et al., 2011). O Estado de São Paulo concentra 69% da 
produção brasileira de laranja (Agrianual, 2017). A atividade está presente 
em mais da metade de seus municípios, e gera mais de 230 mil empregos 
diretos e indiretos (Neves et al., 2011). O Estado é responsável por 95% das 
exportações de suco, produto que ocupa a segunda posição nas exportações 
paulistas (Agrianual, 2017). A área cultivada com laranjeira doce no Estado 
e na região do Triângulo Mineiro e Sudoeste do Estado de Minas Gerais 
é de mais de 415 mil ha, cuja estimativa de produção total é de cerca de  
397 milhões de caixas de 40,8 kg para a safra 2017/18 (Fundecitrus, 2018). 

Uma série de ameaças afeta a citricultura paulista atualmente. Entre o final da 
década de 1980 e o início do século XXI, diversas doenças foram relatadas e se 
disseminaram nos pomares, a exemplo da clorose variegada dos citros (CVC), 
do cancro cítrico, da morte súbita dos citros (MSC), da pinta preta dos citros e 
do huanglongbing (HLB). Assim, há risco para a sustentabilidade da atividade 
citrícola devido ao aumento dos custos de produção e à queda na produtividade 
e longevidade dos pomares (Bové; Ayres, 2007; Neves; Lopes, 2005).

Atualmente, o HLB é a doença mais importante e destrutiva da citricultura 
mundial. Observações de pomares afetados em diferentes regiões citrícolas 
do mundo, inclusive no Estado de São Paulo, demonstram que em menos de 
dez anos após o aparecimento da primeira planta sintomática, todo o pomar 
pode se tornar economicamente inviável se medidas intensivas de controle 
não forem seguidas. Esse tempo pode ser ainda menor para pomares jovens 
em formação localizados em regiões com elevada incidência da doença 
(Gottwald et al., 2007).

Em 2004, o HLB foi detectado nos pomares paulistas na região de Araraquara 
(Coletta-Filho et al., 2004). Sabe-se que três espécies de bactérias conhecidas 
como Candidatus Liberibacter asiaticus (Las), Ca. L. africanus (Laf) e Ca. L. 
americanus (Lam), têm sido associadas ao HLB, sendo que em São Paulo 
ocorrem as espécies americana e asiática, e esta última é a prevalente. 
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Essas bactérias são capazes de habitar o interior dos vasos de floema, e 
causam expressivos distúrbios no metabolismo de seus hospedeiros levando 
ao quadro de sintomatologia que compreende ramos com folhas amareladas, 
folhas com mosqueado difuso, desfolha, frutos deformados, pequenos e de 
maturação desuniforme, e que caem prematuramente (Bové et al., 2008; 
BELASQUE JUNIOR et al., 2009).

A doença é de difícil manejo devido ao curto período de latência, prolongado 
período de incubação no campo, sistemicidade do patógeno na planta, 
eficiência de dispersão e transmissão da bactéria pelo inseto vetor, o psilídeo 
Diaphorina citri Kuwayama, e, finalmente, pela ausência tanto de métodos 
curativos práticos e viáveis de serem aplicados em larga escala no campo 
como de variedades comerciais com alto grau de resistência à doença (Bové, 
2006; Manjunath et al., 2008). Desta forma, prevenir a infecção das plantas é 
fundamental no controle da doença. O controle preconizado envolve o plantio 
de mudas sadias, a eliminação de plantas doentes e o controle do inseto 
vetor (Belasque Junior et al., 2010).

Classicamente, sabe-se que as laranjeiras doces [C. sinensis (L.) Osbeck], 
as tangerineiras (C. reticulata Blanco) e os híbridos de tangerineiras 
são os mais severamente afetados pelo HLB. Os pomelos (C. paradisi 
Macfad.), laranjeiras azedas (C. aurantium L.) e limoeiros (C. limon L.) são 
moderadamente afetados. A limeira ácida ‘Galego’ (C. aurantifolia Christm. 
Swingle), as toranjeiras (C. grandis Osbeck), as cidreiras (C. medica L.) e os 
trifoliatas (Poncirus trifoliata Raf.), incluindo seus híbridos, são considerados 
mais tolerantes. Espécies de gêneros afins aos citros, na subfamília 
Aurantioideae, em geral apresentam maior potencial de resistência às 
bactérias (Garnier, 1984; Miles et al., 2017; Ramadugu et al., 2016). Os efeitos 
dos porta-enxertos e do sistema radicular sobre a resistência ou tolerância 
ao HLB da variedade copa ainda são controversos e pouco compreendidos, 
e há de se ponderar ainda a reação dos genótipos ao inseto vetor (Boava et 
al., 2017; Johnson et al., 2014; Stover et al., 2016; Westbrook et al., 2011).

A verificação de quaisquer níveis de resistência ou até mesmo de tolerância 
ao HLB em combinações cítricas contribuiria significativamente para o 
avanço no manejo do HLB, que em curto-médio prazo ainda estará baseado 
na supressão de inóculo e do vetor associado.
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O presente trabalho traz os resultados de avaliações de incidência de HLB 
realizadas em experimentos de campo de seleção de cultivares copas e 
porta-enxertos de citros do Programa de Melhoramento Genético de Citros 
da Embrapa Mandioca e Fruticultura que estavam em andamento na Estação 
Experimental de Citricultura de Bebedouro (EECB), em Bebedouro-SP, onde 
a doença foi detectada pela primeira vez em 2006. 

Descrição das pesquisas e avaliações

Avaliaram-se 235 combinações de citros, principalmente laranjeiras doces 
(143 no total entre seleções, cultivares e clones) enxertadas em diferentes 
porta-enxertos: trifoliatas diversos (Poncirus trifoliata), ‘Flying Dragon’ (P. 
trifoliata var. monstrosa), tangerineiras ‘Cleópatra’ (C. reshni) e ‘Sunki’ (C. 
sunki), limoeiro ‘Cravo’ (Citrus limonia) e citrumelo ‘Swingle’ (C. paradisi 
cv Duncan x P. trifoliata).  Estas combinações estavam distribuídas em 16 
experimentos com delineamento experimental em blocos casualizados. O 
número de plantas por combinação variou de 2 a 48, totalizando 2816 plantas.

As fontes do material genético foram a Embrapa Mandioca e Fruticultura, o 
Centro de Citricultura Sylvio Moreira do Instituto Agronômico (IAC), variedades 
portuguesas de laranjeira doce provenientes de pomares comerciais e da 
Estação Experimental de Setúbal em Portugal, acessos diversos introduzidos 
do ISA (Istituto Sperimentale per l’Agrumicoltura, Acireale - Itália), do IVIA 
(Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, Valencia - Espanha), do 
INRA (Institut National de la Recherche Agronomique, Unité Expérimentale 
Citrus et l’antenne AGAP, San-Julian, Córsega – França), além de seleções 
regionais obtidas pela EECB.

Os experimentos foram instalados na EECB, localizada no município de 
Bebedouro, SP, Brasil (20º 53’ 16’’ S, 48º 28’ 11’’ W, 601 m de altitude), região 
caracterizada pelo clima subtropical tipo Cwa conforme classificação de 
Köppen. O solo da área experimental é um Latossolo Vermelho Distrófico 
típico, textura média, A moderado. Os primeiros experimentos foram instalados 
em 1990 e na sequência em 1994, 1998, 1999, 2001 e 2006. 

Os pomares receberam os tratos culturais habituais para citros na região, 
incluindo aplicações mensais de inseticidas para controle de cigarrinhas 
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vetores de Xylella fastidiosa, agente causal da clorose variegada dos citros 
(CVC). Os inseticidas utilizados para o controle das cigarrinhas também 
apresentam efeito sobre o psilídeo, embora para serem efetivos no controle 
do HLB devam ser aplicados em maior frequência. Assim, considera-se 
que o manejo do HLB na área experimental se deu única e exclusivamente 
pela eliminação das fontes de inóculo internas como descrito a seguir. Em 
função das dimensões e formato da área agrícola da EECB, a maioria dos 
experimentos estava posicionada em locações que representavam uma 
situação desfavorável ao manejo da doença devido à chegada constante 
de psilídeos infectivos provenientes de fora da EECB (Belasque Junior  
et al., 2009).

Mensalmente foram realizadas inspeções visuais para detecção de plantas 
com sintomas de HLB por uma equipe treinada pelo Departamento Científico 
do Fundecitrus para esta atividade e também pela equipe formada por 
inspetores da EECB. As plantas suspeitas foram identificadas com fitas 
plásticas coloridas. Em seguida a presença da doença era confirmada 
visualmente por pelo menos dois dos autores, que por sua vez tinham sido 
capacitados em palestras, cursos e visitas a áreas com alto nível de incidência 
da doença e com experiência suficiente para discernir entre sintomas de HLB 
e sintomas e sinais de outras doenças, pragas e anomalias diversas. Uma 
vez confirmada a presença da doença, a planta era erradicada em atenção 
à legislação, não sem antes ser identificada nos croquis dos experimentos 
vigente (Belasque Junior et al., 2009). 

Dado ao excelente estado nutricional dos pomares, o risco de ter havido 
“falso positivo” devido à ocorrência de deficiências nutricionais diversas que 
poderiam ser confundidas com sintomas de HLB foi considerado desprezível. 
Os casos ainda duvidosos foram esclarecidos por meio de análise de PCR 
em tempo real (qPCR) específica para Las, nos laboratórios especializados 
do Centro de Citricultura do IAC e do Fundecitrus (Li et al., 2006). À época 
da consolidação dos dados deste trabalho, a incidência média acumulada 
em todos os experimentos na EECB era de 37% de plantas sintomáticas 
para HLB.

As informações dos croquis eram lançadas em planilhas de acompanhamento 
do nível de incidência em cada lote experimental. Como os levantamentos de 
HLB foram realizados em períodos distintos em cada lote, o que inviabiliza a 
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obtenção da taxa de progresso da doença, calculou-se a incidência acumulada 
(IA - %) até o ano de 2010 em todos os experimentos avaliados. Após isto, 
todas as quadras experimentais foram erradicadas, deixando-se apenas as 
plantas assintomáticas das combinações com incidência acumulada inferior 
a 11%, valor arbitrário definido em função da expectativa intuitiva dos autores 
de encontrar alguma fonte de tolerância com valor comercial. As plantas sem 
sintomas aparentes foram conservadas enquanto todas as demais foram 
erradicadas em 2011. Estas plantas remanescentes foram monitoradas 
permanentemente na expectativa de que alguma resistência de campo 
pudesse ser observada. Os resultados foram organizados em tabelas que 
agruparam os experimentos por idade das plantas e possíveis fatores que 
poderiam levar à maior tolerância ao HLB foram discutidos. 

Considerações sobre o impacto do 
HLB nos pomares experimentais

Ocorreram diferenças na incidência acumulada de plantas sintomáticas de 
HLB entre as distintas combinações de copa e porta-enxerto (Tabelas 1 a 14), 
mas poucas combinações apresentaram 100% das plantas assintomáticas. 
Isso ocorreu para as laranjeiras da seguinte forma: laranjeira ‘Hamlin’ 
enxertada em citrumelo ‘Swingle’ aos 20 anos de idade (Tabela 2), laranjeiras 
de umbigo ‘Bonanza’ enxertada em limoeiro ‘Cravo’ e ‘Carter’, ‘Bonanza’ e 
‘Leng’ enxertadas em citrumelo ‘Swingle’, aos onze anos de idade (Tabela 5), 
laranjeira ‘Natalima’ enxertada tanto em limoeiro ‘Cravo’ como em citrumelo 
‘Swingle’ aos onze anos de idade (Tabela 8) e laranjeira ‘Folha Murcha’ enxertada 
em trifoliata ’Flying Dragon’ aos nove anos de idade (Tabela 9). Laranjeiras 
‘Telde’, ‘Valência Montemorelos’ e ‘Folha Murcha’ não apresentaram plantas 
com sintomas aos quatro anos de idade entre 45 combinações diferentes 
existentes no mesmo pomar experimental (Tabela 14).

Entre as outras espécies de citros, plantas de lima da Pérsia (C. limettioides) 
enxertadas em limoeiro ‘Cravo’ e em citrumelo ‘Swingle’ estavam 
assintomáticas com a idade de 11 anos (Tabela 8). Para a limeira ácida ‘Tahiti’ 
não foram observados sintomas em plantas de nove anos de idade quando 
enxertadas em citrange ‘Troyer tetraplóide’ e nos trifoliatas ‘Davis A’ e ‘Flying 
Dragon’ (Tabela 12).
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Observou-se variação na presença de plantas com sintomas de HLB em 
função da idade das mesmas. Pomares de laranjeiras com 4, 9, 11, 12, 16 
e 20 anos de idade apresentaram IA de 23,2%; 45,8%, 43,8; 38%; 12,5% e 
43,1%, respectivamente, indicando que as diferenças nos valores de IA não 
podem ser atribuídas à idade dos pomares. Levantamento realizado em 2017 
aponta que o percentual de plantas sintomáticas aumenta com a idade dos 
pomares (Fundecitrus, 2018). 

Tabela 1. Incidência acumulada (IA - %) de plantas sintomáticas de HLB em 
cultivares e clones de laranjeiras doce agrupadas pela época de maturação dos 
frutos. Bebedouro, SP, 2006-2010.

Precoces Meia-estação Tardias Precoces a 
Tardias

‘Hamlin’ ‘Pera’ Outras ‘Natal’ ‘Valencia’ ‘Folha Murcha’ ‘De Umbigo’

(n=80) (n=261) (n=1325) (n=223) (n=441) (n=285) (n=33)

32,8 51 46,1 44,9 43,7 42,1 43,6

Tabela 2. Incidência acumulada média (IA - %) de plantas sintomáticas de HLB para 
cada cultivar ou clone de laranjeiras doce enxertadas em citrumelo ‘Swingle’ aos 
20 anos de idade, agrupadas pela época de maturação dos frutos. Bebedouro, SP, 
2006-2010.

Cultivar ou clone* Maturação IA (%) IA média do grupo  
de maturação (%)

‘Hamlin’

precoce

0,0

35,4

‘Rubi’ 11,1

‘Majorca – 1336’ 12,5

‘Olivelands – 1359’ 37,5

‘Pineapple’ 44,4

‘João Nunes’ 50,0

‘Kawatta – 1339’ 62,5

‘BRS Alvorada EECB’ 85,7

‘Westin’ 87,5
Continua...
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Cultivar ou clone* Maturação IA (%) IA média do grupo  
de maturação (%)

‘Sanguínea’

meia-estação

20,0

48,8

‘Biondo – 1334’ 25,0

‘Homosassa’                          25,0

‘Bidewells Bar (1350)’ 25,0

‘Vaccaro Blood (1349)’ 33,3

‘Finike – 1367’ 50,0

‘Jaffa – 1340’ 62,5

‘Torregrosa – 1343’ 62,5

‘Moro’ 75,0

‘Cadenera – 971’ 85,7

‘Tarocco A’ 100,0

‘Natal Murcha (760)’

tardia

25,0

38,1

‘Folha Murcha’ 25,0

‘Natal PI (587)’ 25,0

‘Valência’ 37,5

‘São Miguel (1135)’ 44,4

‘Lue Gim Gong (1139)’ 44,4

‘Early Oblong - 1360’ 45,5

‘Werly Valência (1355)’ 50,0

‘Telde (1338)’ 50,0

‘Berry Valência (1335)’ 66,7

‘Valência Late (1361)’ 77,8

* 8 plantas cada combinação.

Tabela 2. Continuação.
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Tabela 3. Incidência acumulada média (IA - %) de plantas sintomáticas de HLB para 
cada clone velho de laranjeiras doce enxertadas em citrumelo ‘Swingle’ aos 20 anos 
de idade, agrupadas pela época de maturação dos frutos. Bebedouro, SP, 2006-2010.

Clones* Maturação IA (%) IA média por grupo 
de variedades (%)

Peras

‘Pêra 3 (Pera)

meia-estação

16,7

‘Pera Alexandre Maróstica – 1949’ 33,3

‘Pera Olímpia (EECB lote de matrizes)’ 50,0

‘Pera Fazenda União 35 anos’ 50,0

‘Pera Milton Teixeira’ 50,0

‘Pera Gibran – 1958’ 50,0

‘Pera Felício Sasso – 1959’ 50,0

‘Pera Nair Hernandes - 1954’ 66,7

‘Pera Fazenda Vila São João – 1948’ 80,0

‘Pera Ivan Aidar – 1962’  80,0

‘Pêra 2’ (Pera) 80,0

‘Pêra 4’ (Pera) 83,3

‘Pera Gibran – 1959’ 83,3

‘Pera IAC’ 100,0

‘Pera Sérgio Pimenta – 1946’ 100,0 64,9

Natais

‘Natal 1’

tardia

16,7

‘Natal Vila São João – 1948’ 16,7

‘Natal H. Hernandes’ 40,0

‘Natal Milton Teixeira – Faz. Sta. Te-
rezinha’ 40,0

‘Natal Felício Sasso – 1959’ 50,0

‘Natal Ivan Aidar – 1953’ 50,0
Continua...
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Clones* Maturação IA (%) IA média por grupo 
de variedades (%)

Natais

‘Natal Nucelar (EECB lote matrizes)’

tardia

50,0

‘Natal Fazenda União – 35 anos’ 66,7

‘Natal 2’ 66,7

‘Natal Pedro Sanches – 1944’ 66,7 46,3

Valências

‘Valência (EECB lote matrizes)’

tardia

33,3

‘Valência 1’ 33,3

‘Valência 2’ 50,0

‘Valência Jorge Ralston ‘ 50,0

‘Valência 3’ 66,7

‘Valencia Sérgio Pimenta – 1944’ 66,7 50,0

*6 plantas cada combinação.

Tabela 4. Incidência acumulada média (IA - %) de 48 plantas sintomáticas de HLB 
para cada cultivar de laranjeiras doce enxertadas em trifoliata ‘Flying Dragon’ aos 16 
anos de idade. Bebedouro, SP, 2006-2010.

Cultivar* Maturação IA (%)

‘Valencia’
tardia

8,3

‘Natal’ 10,4

‘Hamlin’ precoce 18,8

Média – 12,5

* 48 plantas cada combinação.

Tabela 3. Continuação.
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Tabela 5. Incidência acumulada (IA - %) de plantas sintomáticas de HLB em oito culti-
vares de laranjeiras de umbigo e de três cultivares de laranjeira ‘Seleta’ enxertadas em 
limoeiro ‘Cravo’ e em citrumelo ‘Swingle’ aos 11 anos de idade, Bebedouro, SP, 2010.

Cultivar ou clone* Porta-enxerto IA (%) IA (%) médio 
por porta-enxerto

‘Bonanza’

limoeiro ‘Cravo’

0,0

44,7

‘Carter’ 33,3

‘Parent’ 33,3

‘Atwood’ 33,3

‘Lanelate’ 33,3

‘Marss’ 66,7

‘Fischer’ 66,7

‘Navel Frost’ 100,0

‘Leng’ 100,0

‘Carter’

citrumelo ‘Swingle’

0,0

60,2

‘Bonanza’ 0,0

‘Leng’ 0,0

‘Navel Frost’ 33,3

‘Parent’ 33,3

‘Atwood’ 50,0

‘Marrs’ 100,0

‘Fischer’ 100,0

‘Lanelate’ 100,0

‘Seleta Vermelha’ 

citrumelo ‘Swingle’

83,3

77,70‘Seleta Rio’ 50,0

‘Seleta Amarela’ 100,0

*3 plantas cada combinação.
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Tabela 6. Incidência acumulada (IA - %) de plantas sintomáticas de HLB em seis cul-
tivares de laranjeiras doce enxertadas em limoeiro ‘Cravo’, citrumelo ‘Swingle’ e em 
tangerineiras ‘Cleópatra’ e ‘Sunki’ aos 11 anos de idade, Bebedouro, SP, 2006-2010.

Porta-enxerto

Cultivares Limoeiro
‘Cravo’ n* Citrumelo

‘Swingle’ n Tangerineira
‘Cleópatra’ n Tangerineira

‘Sunki’ n Médias

‘Finike’ 47,6 21 34,8 24 30,4 24 38,1 18 51,9

‘Vaccaro Blood’ 33,3 21 33,3 24 58,3 24 14,3 21 49,4

‘Sanguínea’ 71,4 21 50,0 24 33,3 24 42,9 21 37,7

‘São Miguel’ 81,0 21 29,2 24 29,2 24 5,0 18 36,8

‘Folha Murcha’ 81,0 21 47,8 24 12,5 24 5,9 21 36,1

‘Olivelands’ 81,3 21 41,7 24 34,8 24 50,0 21 34,8

Médias 65,9 39,5 33,1 26,0 41,1

*número de plantas de cada combinação.

Tabela 7. Incidência acumulada (IA - %) de plantas sintomáticas de HLB em sete de 
seleções de laranjeiras tardias enxertadas em citrumelo ‘Swingle’ e em tangerineira 
‘Sunki’ aos 11 anos de idade, Bebedouro, SP, 2006-2010.

Cultivar ou seleção* Porta-enxertos IA (%) IA média por 
porta-enxerto (%)

‘Valência Campbell – 294’

tangerineira 
‘Sunki’

50,0

58,5

‘Valência Late Burjasot IVIA 35-2 – 167’ 71,4

‘Valência Rohde Red SRA – 360 – 259’ 75,0

‘Natal’ 75,0

‘Valência’ 75,0

‘Don João  – 136’ 75,0

‘Valência Temprana IVIA – 25 – 293’ 75,0

‘Valência Late Burjasot IVIA 35-2 – 167’ citrumelo 
‘Swingle’

30,0
45,1

‘Don João  – 136’ 50,0
Continua...
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Cultivar ou seleção* Porta-enxertos IA (%) IA média por 
porta-enxerto (%)

‘Valência Rohde Red SRA – 360 – 259’

citrumelo 
‘Swingle’

50,0

45,1

‘Valência’ 55,6

‘Natal’ 62,5

‘Valência Campbell – 294’ 75,0

‘Valência Temprana IVIA – 25 – 293’ 87,5

*8 plantas cada combinação.

Tabela 8. Incidência acumulada (IA - %) de plantas sintomáticas de HLB em diversas 
espécies e cultivares de citros aos 11 anos de idade, Bebedouro, SP, 2006-2010.

Espécie ou cultivar Porta-enxerto Número de 
plantas IA (%)

‘Lima da Pérsia’

citrumelo Swingle

6 0,0

‘Lima Vermelha de Goiás’ 6 33,3

‘Baianinha pré-imunizada (cv)’ 4 50,0

‘Tangor Caçula 1’ 6 33,3

‘Tangor Caçula 3’ 6 16,7

‘Natalima’ 4 0,0

‘Limão Siciliano’
limoeiro ‘Cravo’

5 80,0

‘Lima Americana’ 4 50,0

Tabela 9. Incidência acumulada (IA - %) de plantas sintomáticas de HLB em sele-
ções de laranjeiras doces mediterrâneas de meia-estação enxertadas em tangerineira 
‘Sunki’ aos nove anos de idade, Bebedouro, SP, 2006-2010.

Seleções* IA (%)

‘Setúbal – 180’ 20,0

‘Tua Sr. Mamede – 148’ 33,3

Tabela 7. Continuação.

Continua...
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Seleções* IA (%)

‘Tua – 160’ 33,3

‘Tua – 176’ 33,3

‘Pêra Sr. Antunes 159’ 33,3

‘Sanguínea (144)’ 33,3

‘Grada – 158’ 40,0

‘Pala (153)’ 50,0

‘Vale dos Besteiros (161)’ 50,0

‘Tua - 149’ 50,0

‘Convento – 155’ 50,0

‘Jaffa – 162’ 50,0

‘Setúbal – 174’ 50,0

‘Évora (157)’ 60,0

‘Belladona (165)’ 60,0

‘Amares (150)’ 66,7

‘Biondo (164)’ 66,7

‘Entrefina (168)’ 66,7

‘Verde de Espanha (171)’ 66,7

‘Maçã (182)’ 66,7

‘Tua Graúda – 146’ 66,7

‘Tua Ponte – 147’ 66,7

‘Portela (154)’ 75,0

‘Pardilhó (169)’ 75,0

‘Tua – 145’ 75,0

‘Vera (166)’ 100,0

‘Vale dos Besteiros (175)’ 100,0

‘RAH (177)’ 100,0

‘Ovale – 163’ 100,0

* 6 plantas cada seleção.

Tabela 9. Continuação.
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Tabela 10. Incidência acumulada (IA - %) de plantas sintomáticas de HLB em laranjei-
ra ‘Folha Murcha’, limeira ácida ‘Tahiti’ e tangerineira ‘Satsuma Okitsu’ enxertadas em 
doze porta-enxertos aos nove anos de idade, Bebedouro, SP, 2006-2010. (n= número 
de plantas por combinação).

Copas/
Porta-enxertos

‘Folha Murcha1’ ‘Tahiti2’ ‘Okitsu3’
Média

IA (%) IA (%) IA (%)

trifoliata ‘Flying Dragon’ 0,0 10,0 11,1 7,0

citrange ‘Carrizo’ 26,7 66,7 11,1 34,8

Limoeiro ‘Cravo Limeira’ 33,3 80,0 66,7 60,0

‘US 827’ 40,0 83,3 11,1 44,8

citrumelo ‘Swingle’ 46,7 66,7 22,2 45,2

tangerineira ‘Sunki’ 46,7 66,7 25,0 46,1

trifoliata ‘Rubidoux’ 46,7 60,0 33,3 46,7

trifoliata ‘FCAV’ 46,7 100,0 55,6 67,4

limoeiro ‘Cravo FCAV’ 53,3 100,0 11,1 54,8

tangerineira ‘Sun Chu Sha Kat’ 66,7 83,3 77,8 75,9

‘US 801’ 86,7 60,0 55,6 67,4

tangelo ‘Orlando’ 86,7 88,9 44,4 73,3

Média 48,3 72,1 35,4 52,0
1, 2 e 3: 12, 6 e 9 plantas por combinação, respectivamente.

Tabela 11. Incidência acumulada (IA - %) de plantas sintomáticas de HLB em limeira 
ácida ‘Tahiti’ enxertada em doze porta-enxertos aos nove anos de idade e um ano 
após poda lateral e de topo. Bebedouro, SP, 2006-2010.

Porta-enxerto* IA (%)

trifoliata ‘Rubidoux’ 60,0

limoeiro ‘Cravo FCAV’ 100,0

citrandarin ‘Changsha’ x ‘English Small’ 60,0

limoeiro ‘Cravo’ x citrumelo ‘Swingle’ 83,3
Continua...
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Porta-enxerto* IA (%)

citrumelo ‘Swingle’ 66,7

limoeiro ‘Cravo Limeira’ 80,0

citrange ‘Carrizo’ 66,7

trifoliata ‘FCAV’ 100,0

tangerineira ‘Sun Chu Sha Kat’ 83,3

tangerineira ‘Sunki’ 66,7

tangeleiro ‘Orlando’ 88,9

trifoliata ‘Flying Dragon’** 10,0
*6 plantas cada combinação
** plantas não podadas em maio de 2009

Tabela 12. Incidência acumulada (IA - %) de plantas sintomáticas de HLB em limeira 
ácida ‘Tahiti’ enxertada em diversos porta-enxertos, com e sem interenxerto de trifo-
liata ‘Flying Dragon’, aos nove anos de idade e em condições de irrigação e sequeiro. 
Bebedouro, SP, 2006-2010.

Porta-enxerto* Interenxerto
IA (%)

Não irrigado Irrigado

limoeiro ‘Cravo’ – 2,5 17,5

limoeiro ‘Volkameriano Catania 2’ – 7,5 6,2

limoeiro ‘Volkameriano Catania 2’ ‘Flying Dragon’ 6,9 6,2

citradia ‘1646’ – 1,3 16,9

citradia ‘1708’ – 1,3 3,3

tangeleiro ‘Orlando’ ? - 3,1

Tangeleiro ‘Orlando’ ‘Flying Dragon’ 1,9 22,5

citrange ‘Morton’ – 2,5 4,4

citrange ‘Morton’ ‘Flying Dragon’ 0,6 5,6

citrange ‘Carrizo tetraplóide’ – 1,3 3,8

Tabela 11. Continuação.

Continua...



26 DOCUMENTOS 226

Tabela 12. Continuação.

Porta-enxerto* Interenxerto
IA (%)

Não irrigado Irrigado

citrange ‘Troyer’ tetraplóide’ – 0,0 1,9

citrumelo ‘Swingle’ – 1,9 3,8

citrumelo ‘Swingle’ ‘Flying Dragon’ 2,5 3,8

trifoliata ‘Davis A’ – 0,0 2,5

trifoliata ‘Davis A’ ‘Flying Dragon’ 1,3 1,8

trifoliata ‘Flying Dragon’ – 0, 0,6

laranjeira azeda ‘SFS’ – 1,9 3,8

Média 2,1 6,5

*4 plantas cada combinação.

Tabela 13. Incidência acumulada (IA - %) de plantas sintomáticas de HLB em limeira 
ácida ‘Galegão’ ou  ‘Malay’ enxertada em sete porta-enxertos aos sete anos de idade, 
Bebedouro, SP, 2006-2010.

Porta-enxerto* IA (%)

citrange ‘Carrizo’ tetraploide 90,0

citrange ‘Troyer’ tetraploide 100,0

‘US 849’ 100,0

citradia ‘IAC 1646’ 16,7

trifoliata ‘Flying Dragon’ 90,9

limoeiro ‘Cravo’ 75,0
*8 plantas cada combinação.
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Tabela 14. Incidência acumulada (IA - %) de HLB em 45 cultivares e clones de laran-
jeira doce enxertadas em tangerineira ‘Sunki’ aos quatro anos de idade, Bebedouro, 
SP, 2006-2010.

Cultivar ou clone Maturação IA ( %) IA média do grupo  
de maturação 

‘Valência Americana’

precoce1

16,1

36,1

‘Seleta Vermelha’ 18,8

‘Salustiana’ 18,8

‘Kawatta Blood’ 31,0

‘Pineapple’ 31,3

‘IAPAR’ 31,3

‘Majorca’ 33,3

‘BRS Alvorada EECB’ 40,0

‘Olivelands’ 40,6

‘Westin’ 50,0

‘Hamlin’ 53,8

‘Rubi’ 68,8

‘Seleta Amarela

meia-estação2

5,0

24,0

‘Biondo 5,0

‘Jaffa 6,7

‘Torregrosa 14,3

‘Seleta Rio 15,0

‘Finike 15,0

‘Pêra Alexandre Maróstica 15,0

‘Homosassa 17,2

‘Pêra 4 20,0

‘Bidewells Bar 22,2
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Cultivar ou clone Maturação IA ( %) IA média do grupo  
de maturação 

‘Sanguínea

meia-estação2

25,0

24,0

‘Pêra 3 30,0

‘Vaccaro Blood 35,0

‘Pêra 2000 40,0

‘Pêra 2 40,0

‘Pêra Milton Teixeira 42,3

‘Pera IAC 60,0

‘Telde’

tardia2

0,0

12,6

‘Valência Montemorelos’ 0,0

‘Folha Murcha’ 0,0

‘Lue Gim Gong’ 2,8

‘São Miguel’ 2,9

‘Werly Valência’ 5,0

‘Early Oblong’ 5,0

‘Valência Tuxpan’ 5,0

‘Valência’ 5,0

‘Valência SP 1944’ 5,9

‘Berry Valência’ 14,7

‘Natal’ 15,0

‘Charmute de Brotas’ 20,0

‘Natal Ivan Aidar’ 33,3

‘Valência Late’ 40,0

‘Natal Vila São João’ 46,9
1, 2 16 e 20 plantas cada combinação, respectivamente.

Tabela 14. Continuação.
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Tabela 15. Combinações de laranjeiras doce e outras espécies de citros e porta-en-
xertos com incidência acumulada de plantas sintomáticas de HLB inferior a 11% após 
quatro anos da primeira detecção de HLB na Estação Experimental de Citricultura de 
Bebedouro. Bebedouro, SP. 2010*.

Combinações
Idade Número 

de plantas
Tipos de 

citros Maturação IA 
(%)Copas Porta-enxertos

Outros citros

‘Tahiti’ citrange ‘Troyer 
tetraploide’ 7 4

lima ácida
- 0,0

‘Tahiti’ trifoliata ‘Davis A’ 7 4 - 0,0

‘Tahiti’  ‘Flying Dragon’ 7 4 - 0,0

‘Lima-da-
-Pérsia’

citrumelo  
‘Swingle’ 11 6 lima - 0,0

Laranjeiras

‘Natalima’ limoeiro ‘Cravo’ 11 4 laranja-lima tardia 0,0

‘Natalima’ citrumelo  
‘Swingle’ 11 4 laranja-lima tardia 0,0

‘Hamlin’ citrumelo  
‘Swingle’ 20 8 laranja 

comum precoce 0,0

‘Folha Murcha’ tangerineira 
‘Sunki’ 4 20

laranja 
comum

tardia 0,0

‘Telde’ tangerineira 
‘Sunki’ 4 20 tardia 0,0

‘Valência  
Montemorelos’

tangerineira 
‘Sunki’ 4 20 tardia 0,0

‘Folha Murcha’ ‘Flying Dragon’ 9 12 tardia 0,0

‘Leng’ citrumelo  
‘Swingle’ 11 3

laranja 
umbigo precoce

0,0

‘Carter’ citrumelo  
‘Swingle’ 11 3 0,0

‘Bonanza’ citrumelo  
‘Swingle’ 11 3 0,0

‘Bonanza’ tangerineira 
‘Sunki’ 11 3 0,0
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Combinações
Idade Número 

de plantas
Tipos de 

citros Maturação IA 
(%)Copas Porta-enxertos

Laranjeiras
‘Lue Gim 
Gong’

tangerineira 
‘Sunki’ 4 20

laranja 
comum

tardia 2,8

‘São Miguel’ tangerineira 
‘Sunki’ 4 20 tardia 2,9

‘Folha Mur-
cha’

tangerineira 
‘Sunki’ 11 7 tardia 5,0

‘Seleta Ama-
rela’

tangerineira 
‘Sunki’ 4 20 meia-

-estação 5,0

‘Biondo’ tangerineira 
‘Sunki’ 4 20 meia-

-estação 5,0

‘Werly Valên-
cia’

tangerineira 
‘Sunki’ 4 20 tardia 5,0

‘Early Oblong’ tangerineira 
‘Sunki’ 4 20 tardia 5,0

‘Valência 
Tuxpan’

tangerineira 
‘Sunki’ 4 20 tardia 5,0

‘Valência’ tangerineira 
‘Sunki’ 4 20 tardia 5,0

‘Valência SP 
1944’

tangerineira 
‘Sunki’ 4 20 tardia 5,9

‘São Miguel’ tangerineira 
‘Sunki’ 11 6 tardia 5,9

‘Jaffa’ tangerineira 
‘Sunki’ 4 20 media 6,7

‘Valência’ ‘ Flying Dragon‘ 16 48 tardia 8,3

‘Natal’  ‘Flying Dragon’ 16 48 tardia 10,4

* Em 2012, todas as combinações apresentavam 100% de IA.

Tabela 15. Continuação.
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Outro aspecto levantado foi a idade fisiológica e condição fitossanitária do 
material genético empregado na produção das mudas dos experimentos, ou 
seja, se tratava de material genético juvenil (clone novo), não-juvenil (clone 
novo envelhecido) ou clones velhos, independentemente da idade cronológica 
das plantas, da combinação copa e porta-enxerto e do período de maturação 
dos frutos. Encontrou-se que os pomares baseados em clones novos juvenis 
apresentaram IA de 61,9%, enquanto nas plantas formadas com material 
não juvenil a IA foi de 42,5% e, finalmente, as plantas formadas com clones 
velhos somaram 47,2% de IA, sugerindo que a intensidade e frequência de 
brotação do material de propagação podem ter algum papel na evolução da 
doença, uma vez que plantas mais juvenis apresentam brotação mais intensa

Levando-se em conta apenas o período de maturação dos frutos para cada 
variedade avaliada, sem considerar a idade das plantas, os porta-enxertos e 
o grau de juvenilidade, observa-se algumas variações, mas não decisivas na 
determinação da IA, o que indica que o HLB afetou indistintamente cultivares 
de todos os grupos de maturação (Tabela 1). Estes dados corroboram aqueles 
dos levantamentos amostrais de HLB no Estado de São Paulo, que mostram 
não haver diferença significativa na incidência de plantas com sintomas de 
HLB das variedades comerciais de laranjeiras ‘Hamlin’, ‘Pera’, Valencia’ e 
‘Natal’ (Fundecitrus, 2016).

Em 2012, nenhuma planta das 23 combinações selecionadas abaixo de 11% 
de IA manteve-se assintomática (Tabela 15), reforçando o conhecimento já 
adquirido de que laranjeiras doces não apresentam tolerância ou resistência 
ao HLB. Cabe lembrar que as mesmas haviam sido deixadas como plantas 
isoladas após a erradicação das plantas infectadas à sua volta em 2011. 
Embora a severidade de HLB não tenha sido avaliada neste estudo, 
considerou-se que todas as plantas apresentaram sintomas típicos e severos, 
comprometendo seu uso econômico. 

Por outro lado, com base nessas evidências, especialmente no fato de a IA 
ter sido frequentemente menor sobre o porta-enxerto ‘Flying Dragon’, mesmo 
com plantas mais velhas, sugere-se que o vigor e as brotações talvez possam 
influenciar na ocorrência de HLB nessas plantas de forma indireta pela menor 
exposição ao vetor. A partir dessa hipótese, foram instalados pela Embrapa 
e EECB novos estudos na EECB com o objetivo de se avaliar a seleção de 
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combinações copa e porta-enxerto com base no período de sobrevivência 
assintomática, usando delineamento estatístico adequado para essa finalidade.

Consideração final

Não foram identificadas combinações de laranjeiras doce e outras espécies 
de citros e porta-enxertos resistentes ou tolerantes ao HLB após seis anos de 
observação em região com alta pressão da doença.
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