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Sergio Francisco Schwarz, UFRGS
Elisabeth Lisboa de Saldanha Souza, FEPAGRO

Roberto Pedroso de Oliveira, Embrapa Clima Temperado

No mundo existem milhares de acessos de citros. No entanto, menos
de uma centena sao variedades comerciais. Na Fepagro Fruticultura, Taquari-RS,
estao reunidos mais de 200 acessos; na Esta~ao Experimental Agronomica da
UFRGS,mais de 100 acessos; e 30 acessos na Embrapa Clima Temperado, os quais
estao a disposi~ao de viveiristas e citricultores.

Ha 80 anos, a Fepagro vem introduzindo variedades de citros de outras
regioes e paises, desempenhando importante papel tambem na sele~ao de va-
riedades resultantes de muta~ao espontanea. Como resultado desse trabalho,
deve-se destacar as bergamoteiras 'Montenegrina', selecionada em Montenegro,
em 1940, na propriedade do citricultor Joao Edvino Derlan, e a 'Montenegrina
Rainha', selecionada na decada de 90, na propriedade de Osmar Augustin, bem
como as laranjeiras de meia esta~ao 'Franck', 'Tobias', 'Westin' e 'Natal de Umbi-
go'. Apos uma serie de avalia~oes, essas variedades foram recomendadas e difun-
didas no Rio Grande do Sui e no restante do Pais, sendo seus frutos de reconhe-
cido valor comercial. Atualmente, a 'Montenegrina' e a principal bergamoteira
cultivada no Estado. Trabalho semelhante vem sendo conduzido pela Universida-
de Federal do Rio Grande do Sui.

Desde os anos 70 do seculo passado, a Faculdade de Agronomia da
UFRGStem mantido uma cole~ao de cultivares de citros, na Esta~ao Experimental
Agronomica, onde avalia espa~amentos de plantio, manejo de cobertura de solo,
nutri~ao, tratos culturais (poda, raleio de frutos, anelamento de ramos, aplica~ao
de reguladores de crescimento), alem de cultivares copa e porta-enxerto para
as condi~oes do RS. Dentre os estudos com cultivares copa procurou-se avaliar
a qualidade dos frutos de cultivares tradicionais e de novas introdu~oes, identi-
ficando sua epoca de matura~ao e adapta~ao sobre os porta-enxertos recomen-
dados para 0 RS.

Desde 1998, a Embrapa Clima Temperado vem trabalhando com varie-
dades cltricas sem sementes, tendo introduzido os principais materia is comer-
ciais apir€micos existentes no mundo, os quais vem sendo estabelecidos em ma-
trizeiro sob ambiente protegido e multiplicados em borbulheira para distribui~ao
aos viveiristas e citricultores.

As principais variedades de citros para 0 Rio Grande do Sui sao descritas
a seguir:

Sao variedades de laranjeira de dupla finalidade, ou seja, podem ser uti-
Iizadas tanto para 0 consumo in natura quanta para a produ~ao de suco. Tratam-



'Hamlin'
• De meia estar;ao.
• Plantas grandes de crescimento ereto.
• Muito produtiva.
• Frutos de tamanho pequeno e pouco coloridos.
• as frutos nao se armazenam bem na arvore.
• Alta sensibilidade ao cancro dtrico.

'Tobias'
• De meia estar;ao.
• Planta muito produtiva e vigorosa.
• Precoce na entrada em produr;ao.
• Florar;ao terminal.
• Respondem ao manejo com poda com a emissao de novas brotar;oes

acompanhadas de botoes f1orais.
• Frutos de tamanho medio, com boas qualidade e rendimento em

suco.

se de plantas vigorosas e produtivas, cujos frutos possuem suco abundante e sac
de excelente qualidade.

'Salustiana'
• De meia estar;ao.
• Planta vigorosa e com produr;ao media.
• Frutos de tamanho medio.
• Frutos com colorar;ao intensa da casca e da polpa e com poucas se-
mentes.

• Frutos com boa aderencia a planta, com suco abundante e pouco aro-
ma.

'Shamouti'
• De meia estar;ao.
• Plantas de porte medio a grande, de folhas grandes.
• Inicia produr;ao a partir do quarto ano.
• Baixa produtividade.
• Apresenta alternancia de produr;ao.
• Frutos com tamanho medio e suco abundante.
• Fruto sem sementes e com boa relar;ao a~ucar/acidez.
• Frutos com dSq:l de media a grossa que se desprende com facilidade

dosgomos.
• Alta resistencia ao cancro dtrico.

'Valencia'
• De maturar;ao tardia.
• Plantas grandes e vigorosas.
• Boa produtividade.
• Tendencia a alternancia de produr;ao.
• Fruto de tamanho medio, com excelente qualidade.
• Frutos com 6tima colorar;ao interna e externa.
• Tolerante a Tristeza.

'Lue Gim Gong'
• De maturar;ao tardia.
• Boa produtividade
• Frutos podem ser mantidos por alguns meses na planta.
• Frutos medios, coloridos e com poucas sementes.
• Resistente a eve e ao cancro dtrico.

'Natal'
• De maturar;ao tardia.
• Boa produtividade.
• Frutos de tamanho medio e com boa colorar;ao da polpa.
• Tolerante a Tristeza.

'Westin'
• De meia estar;ao.
• Muito produtiva.
• Frutos de tamanho pequeno a medio e com boa colorar;ao.
• Frutos com bastante suco e com poucas sementes porfruto (2 a 3).

'Folha Murcha'
• De Maturar;ao tardia.
• Mutar;ao a partir da 'Valencia', com vigor inferior a esta.
• Boa produtividade.
• Folhas levemente retorcidas, parecendo estar com deficiencia de

agua.
• Frutos com casca fina, de colorar;ao alaranjada.
• Frutos com tamanho medio e com boa conservar;ao na planta.
• Suscetrvel a leprose e a gomose.
• Tolerante a seca e a Tristeza.
• Resistente ao cancro dtrico .

'Francie'
• De meia estar;ao.
• Extremamente produtiva. .
• Frutos com tamanho pequeno a medio.
.• frutos sucuJentos.



o Banco de Germoplasma de Citros da Fepagro possui todas variedades
citadas nesse grupo e 0 da Embrapa Clima Temperado possui a 'Salustiana', 'Sha-
mouti', 'Valencia', 'Lue Gim Gong e Folha Murcha'. A borbulheira da UFRGSdispoe
de 'Valencia' e 'Folha Murcha'.

5.2 Laranjeiras do grupo sem acidez
Variedades cujo suco apresenta baixa acidez e, por isso, apresentam sa-

bor inslpido. Sao muito importantes na dieta de crian~as e de idosos, sendo utili-
zadas exclusivamente para consumo in natura.

'Ceu'
• De matura~ao precoce.
• Boa produtividade.
• Frutos de tamanho medio, com casca fortemente aderida a polpa.

'Pira/ima'
• De matura~ao precoce.
• Plantas de medio porte.
• Muito produtiva.
• Frutos pequenos.
• Frutos mais suculentos, com casca mais lisa, mais doce e mais co lorida

do que a 'Ceu'.
• Tolerante a Tristeza.
• Alta suscetibilidade ao cancro dtrico.

'Lima Tardia'
• De meia esta~ao.
• Baixa produtividade.
• Frutos pequenos e esverdeados, com polpa amarelada e doce.
• Boa qualidade do fruto.
• Pouco tolerante a Tristeza.
• Suscetfvel a leprose e a gomose.

Os Bancos de Germoplasma de Citros da Fepagro e da UFRGS possuem
as variedades citadas nesse grupo.

Caracterizam-se pela presen~a de um pseudofruto na regiao estilar, que
consiste no umbigo, que pode ser de diferente tamanho em fun~ao da variedade.
Os frutos sac muito solicitados pelo mercado in natura, sendo improprios para a
produ~ao de suco por rapidamente adquirem um sabor amargo. Nao apresentam
sementes.

De uma forma geral as laranjeiras de umbigo sac bastante atacadas por
cancro dtrico, com produ~oes menores que outras cultivares, mas com bons pre-

'Nave/ina'
• De matura~ao precoce.
• Planta pouco vigorosa, mas produtiva.
• Frutos de tamanho medio (menores que a 'Bahia'), resistentes ao

transporte.
• Frutos de melhor qualidade quando produzidos em pomares com que-

braventos.
• Umbigo pequeno, nao proeminente.
• Frutos com boa colora~ao.
• Frutos senslveis ao frio.

'Newhall'
• Matura~ao precoce.
• Planta pouco menos vigorosa do que a 'Bahia'.
• Planta de hcibito vegetativo aberto.
• Frutos de tamanho medio e com boa colora~ao.
• Mais resistente ao cancro dtrico do que a 'Monte Parnaso'.

'Bahia'
• De meia esta~ao.
• Muito produtiva.
• Frutos grandes, com umbigo proeminente.
• Frutos com boa colora~ao da casca e da polpa.
• Suscetfvel ao virus da Tristeza e ao cancro dtrico.

'Baianinha'
• De matura~ao precoce.
• Muito produtiva.
• Frutos menores do que os da 'Bahia'.
• Frutos com boa colora~ao da casca e da polpa, sem sementes.
• Suscetfvel ao virus da Tristeza e ao cancro dtrico.

'Monte Parnaso'
• De matura~ao tardia.
• Planta de porte e vigor semelhante a laranjeira 'Bahia'
• Baixa produtividade.
• Frutos grandes e com 0 umbigo aberto.
• Apresenta serios problemas de fixa~ao de frutos.
• Senslvel ao cancro dtrico.

'Nave/ate'
• De matura~ao tardia.
• Planta exigente em fertilidade do solo.



• Ramos com espinhos curtos.
• Frutos mantem-se na planta por ate 3-4 meses apos a matura!;ao.
• Frutos menores do que os da 'Bahia', sem umbigo aparente.
• Frutos com casca fina, delicada, cor laranja claro.
• Boa resistencia ao transporte.

'Lane Lafe'
• De matura!;ao tardia.
• Planta vigorosa e produtiva.
• Frutos grandes e redondos, de casca fina e colorida, com umbigo pe-

queno.
• Frutos com forte aderencia ao pedunculo.
• Frutos de sabor doce e agradavel.

o Banco de Germoplasma de Citros da Fepagro possui as variedades
New Hall, Bahia, Baianinha e Monte Parnaso e 0 da Embrapa Clima Temperado a
Navelina, Navelate e Lane Late.

'Ponkan'
• De meia esta!;ao.
• Boa produtividade.
• Planta de porte medio de habito de crescimento ereto.
• Frutos grandes com polpa alaranjada e textura frouxa.
• Frutos com suco abundante, doce e aromatico.
• 0 fruto atinge matura!;ao interna, tornando-o apto ao consumo antes

da mudan!;a total de cor da casca.
• Produz muitas sementes.
• Vesiculas de oleo salientes na casca dos frutos.
• Resistente ao cancro dtrico e a Cve.
• Suscetfvel a mancha de alternaria.

Os Bancos de Germoplasma de Citros da Fepagro e da UFRGS possuem
exemplares da variedade Ponkan.

As bergamoteiras produzem frutos bastante aromaticos, com casca fina,
mas de facil remo!;ao. Geralmente, os frutos apresentam muitas sementes.

'Comum' ou 'Caf'
• De meia esta!;ao.
• Planta de porte pequeno, vigorosa e produtiva, porem de crescimento

lento.

• Frutos verdes podem ser destinados para extra~o de 61eo e maduros
para consumo "in natura" e produ!;lio de suco.

• Sujeita a alternancia de produ!;ao.
• Frutos com sabor tfpico e aroma agradavel, com casca mole ao ama-

durecer.
• Resistente ao frio e ao cancro dtrico.
• Tolerante a Tristeza.
• Suscetfvel a pinta preta e a rubelose.

'Pareci'
• De meia esta!;ao, intermediaria entre a 'Caf' e a 'Montenegrina'.
• Planta de porte pequeno, vigorosa e produtiva, mas de crescimento

lento.

• Frutos verdes podem ser destinados para extra!;ao de oleo e maduros
para consumo in natura e produ!;ao de suco.

• Sujeita a alternancia de produ!;ao.
• Frutos com ~abor tfpico e aroma agradavel, com casca mole ao ama-

durecer.
• Resistente ao frio e ao cancro dtrico.
• Tolerante a Tristeza.
• Suscetfvel a pinta preta e a rubelose.

'Monfenegrina'
• De matura!;ao tardia.
• Planta de porte pequeno, de habito aberto, vigorosa e produtiva; mas

de crescimento lento.
• Frutos verdes podem ser destinados para extra~ao de oleo e maduros

para consumo in natura e produ!;ao de suco.
• Sujeita a alternancia de produ!;ao.
• Frutos de tamanho medio, com sabor tfpico e aroma agradavel. De

grande aceita!;ao no mercado local e nacional.
• Resistente ao frio e ao cancro dtrico.
• Tolerante a Tristeza e a cve.
• Suscetfvel a pinta preta e a rubelose.

A partir da 'Montenegrina' foi selecionada a 'Montenegrina Rainha' que
tem se destacado por apresentar frutos de maior tamanho e maior regularidade
de produ!;ao que a 'Montenegrina'.

o Banco de Germoplasma de Citros da Fepagro possui exemplares de
todas as variedades desse grupo e 0 da Embrapa Clima Temperado da 'Montene-
grina'. 0 banco de germoplasma da UFRGS dispoe de material de 'Pareci', 'Mon-
tenegrina' e 'Montenegrina Rainha'.



As satsumas apresentam a grande vantagem de serem precoces, ama-
durecendo fisiologicamente a partir do mes de fevereiro, apesar da colora!;ao
esverdeada. Ao apresentarem casca de cor alaranjada, 0 sabor fica insfpido.

'Okitsu'
e De matura!;ao precoce.
e Planta de porte pequeno, vigorosa e produtiva.
e Habito vegetativo aberto, ramos pendentes e sem ramifica!;oes late-

rais.
e Responde bem a poda de renova!;ao de ramos.
e Frutos com colora!;ao amarela claro da casca.
e Frutos sensfveis a exposi!;ao solar.
e Frutos sem sementes e com ma conserva!;ao na planta ap6s a matu-

ra!;ao.
e Resistente a mancha de alternaria, ao frio e ao cancro dtrico.
o Banco de Germoplasma de Citros da Fepagro, em Taquari, conta com

15 variedades de satsumas em sua cole!;ao e a Embrapa Clima Temperado e a
Esta!;ao Experimental Agronomica da UFRGS com a satsuma 'Okitsu'.

Sao tangerineiras precoces e de meia esta!;ao, que amadurecem ap6s as
satsumas. Os frutos sac bem coloridos, apresentando bom tamanho e poucas se-
mentes por fruto em plantios isolados (em plantios mistos apresentam muitas se-
mentes). Possuem a regularidade de produ!;ao como melhor caracterfstica. Como
desvantagem, apresentam suscetibilidade a Clorose Variegada dos Citros (CVe).

'Marisol'
e De matura!;ao precoce.
e Planta vigorosa e produtiva, mas de crescimento lento.
e Habito vegetativo aberto, de ramos frageis e que apresentam peque-

nos espinhos.
e Frutos com sabor levemente acido e com casca solta ao amadurecer.
e Frutos sem sementes em plantios isolados.
e Resistente a mancha de alternaria.

'Clemenules'
e De meia esta!;ao.
e Planta de porte medio, de habito aberto, vigorosa, mas de crescimento
lento.

e Produ!;ao irregular.
e Exigente em aduba!;ao.
e Frutos de boa qualidade, com boa colora!;ao.

e Frutos faceis de descascar, com suco doce e aromatico.
e Frutos com casca solta quando maduro e sem sementes em plantios

isolados.
e 6tima aceita!;ao nos principais mercados mundiais.
Os Bancos de Germoplasma de Citros da Fepagro e da Embrapa Clima

Temperado possuem as variedades Marisol e Clemenules.

5.8 Grupos das Iimeiras-acidas e dos Iimoeiros verdadeiros
Esses grupos compreendem variedades caracterizadas pela elevada

acidez do suco, destacando-se 0 Iimoeiro verdadeiro 'Siciliano' e a Iimeira acida
'Tahiti'.

Limoeiro 'Siciliano'
eTrata-se de um grupo de variedades, com destaque para 'Eureka', 'Fem-

minello', 'lis boa', 'Genova', dentre outras.
e Planta bastante vigorosa e produtiva, com habito de crescimento ere-

to.
e Planta exige poda.
e Ramos com muitos espinhos.
e Os frutos possuem formate caracterfstico oblongo-elips6ide, com pes-

CO!;Oe mamilo.
e Frutos com colora!;ao amarela.
e Suscetivel a gomose.

Lima acida 'Tahiti'
e Trata-se de um tripl6ide, por isso os frutos nao apresentam sementes.
e Planta bastante vigorosa e produtiva.
e Frutos de colora!;ao verde apresentam maior valor comercial.
e Em condi!;oes de c1ima temperado, a casca dos frutos fica amarelada.
e E comum no Brasil a distribui!;ao de mudas de 'Tahiti' contaminadas

por vir6ides que reduzem a vida util das plantas.
Os Bancos de Germoplasma de Citros da Fepagro, da Embrapa Clima

Temperado e da UFRGS possuem as variedades citadas desses grupos.

Variedades originarias de cruzamentos naturais ou controlados, desta-
cando-se os tangoreiros (tangerineiras x laranjeiras) e os tangeleiros (tangerinei-
ras x pomeleiros).

Tangeleiro 'Nova'
e Hfbrido entre tangerineira 'Clementina' e tangeleiro 'Orlando'.
e De meia esta!;ao.
e Frutos de tamanho medio, bem coloridos e com boa qualidade.
e Frutos com casca aderente e bom teor de suco.
e Frutos perdem a qualidade (ficam ressequidos pr6ximo ao pedunculo)



se mantidos na planta.
• Frutos sem sementes em plantios isolados.
• Frutos propensos a rachadura nos periodos de seca.
• Tolerante a verrugose.
• Altamente suscetfvel a mancha de alternaria e syscetfvel a Cve.

Tangeleiro 'Page'
• Hibrido entre tangerineira 'Clementina' e tangeleiro 'Minneola'.
• De meia esta~ao.
• Planta medianamente produtiva.
• Frutos de tamanho medio, com boa colora~ao &bastante sucosos.
• Frutos podem ser mantidos por mais de quatro meses na planta, apos

a matura~ao.
• Frutos com muitas sementes em plantios mistos.
• Suscetivel a verrugose.

Tangoreiro 'Murcott'
• Considerado hibrido natural entre tangerineira comum e laranjeira.
• De meia esta~ao.
• Planta de porte medio.
• Planta produtiva, sujeita a alternancia de produ~ao.
• Frutifica nos extremos dos ramos 0 que favorece a injurias por vento,

frio e excesso de exposi~ao solar.
• Frutos com polpa e casca cor laranja intensa, com casca aderida a pol-

pa (diffcil de descascar manualmente).
• Apresentam grande quantidade e excelente qualidade de suco, podem

ser aproveitados tambem na industria de sucos.
• Frutos com muitas sementes em plantios mistos.
• Suscetiveis ao cancro citrico, pinta preta e alternaria.
• Resistentes a CVC.

Tangoreiro 'Ortanique'
• Considerado hibrido natural entre tangerineira comum e laranjeira.
• De matura~ao tardia.
• Planta muito vigorosa de grande porte.
• Ramos bastante resistentes.
• Variedade muito produtiva.
• Frutos grandes, com muito suco e oleo na casca.
• Frutos com casca fina, aderida a polpa, com cor laranja intensa.
• Frutos sem sementes em plantios isolados.
• Frutos com boa conserva~ao na planta, apos a matura~ao.

Tangerineira 'Michal'
• Hibrido entre tangerineira 'Clementina' e tangerineira 'Dancy'.
• De matura~lIo precoce.

• Planta de porte medio, produtivas, de crescimento lento.
• Frutos grandes, de cor vermelha intensa, faceis de descascar.
• Apresentam grande quantidade e excelente qualidade de suco.
• Suscetiveis a mancha de alternaria.

o Banco de Germoplasma de Citros da Embrapa Clima Temperadopos-
sui as variedades Nova, Page e Ortanique, enquanto que 0 da Fepagro possui
todos os hibridos citados.

Nas Tabelas 8 e 9 sac apresentadas caracteristicas adicionais de algumas
das cultivares de citros utilizadas e/ou recomendadas para 0 Rio Grande do SuI.
Nas Tabelas 10 e 11 sac apresentados os calendarios de colheita para 0 Estado
do Rio Grande do SuI.

Tabela 8. Caracteristicas adicionais de frutos de laranjeiras cultivadas no Rio
Grande do Sui.

Peso Suco Espessura Numeromediodos Acidez Brix
Variedades frutos da casca (%) (%) medio

(10 (%) (mm) sementes

, Salustlana' 170 53 6,0 0,60 10,4 0
'Shamouti' 180 - 5,0 0,92 10,8 0
'Hamlin' 130 50 3,5 0,96 10,3 3
'Franck' 190 52 6,0 0,90 1l,9 5
'Westin' 145 50 4,5 0,93 12,2 2
'Tobias' 140 55 5,0 1,09 10,9 6
'Valencia' 150 50 5,0 1,12 9,9 5
'Lue Gim Gong' 108 59 2,0 0,74 12,5 5

. 'Natal' 140 50 4,0 1,00 12,0 3
'Folha Murcha' 131 59 4,0 1,03 1l,3 6
'Ceu' 120 45 4,0 0,12 10,3 II
'Piralima' 110 45 4,0 0,09 10,0 4
'Lima Tardia' 130 43 4,0 0,14 10,5 7
'Navelina' 200 51 4,0 - - 0
'Newhall' 200 51 4,0 - - 0
'Bahia' 220 51 5,0 1,2 10,7 0
'Baianinha' 170 45 4,0 0,92 13,0 0
'Monte Parnaso' 290 45 5,0 I,ll 10,0 0
'L;me Late' 210 53 5,0 0,90 13,5 0
'Navelate' 190 51 4,5 0,90 13,5 O·



Tabela 9. caracterrstlcas adlclonais de frutos de bergamoteiras Iimeiras acldas,
Iimoelros cultlvados no Rio Grande do Sui.

Peso
medio Suco

Espessura Acidez Brix Numero
Variedade dos (0/0)

da casea
(%) (%)

medio
frutos (mm) sementes

(~)

'Comum', 'Cal' e 'Pareci' 98 54,0 3,0 0,99 10,4 15
'Montenegrina' 100 49,0 3,0 0,93 10,7 8
'Montenegrina Rainha' 115 48,0 3,0 0,93 10,7 6
'Ponkan' 138 39,2 4,0 0,85 10,8 10
'Okitsu' 120 42,0 3,0 0,80 11,5 0
'C1emenu1es' 100 47,3 3,0 0,90 10,5 o'
'Michal' 130 49,0 3,0 0,85 9,8 6
'Nova' 175 47,4 3,0 1,00 12,4 O·

'Page' 128 49,6 4,0 0,80 11,5 16
'Murcott' 142 54,9 3,0 0,92 12,6 20
'Tahiti' 70 50,0 2,5 6,00 9,0 0
'Siciliano' 95 35,0 5,0 5,30 8,0 10

Tabela 10. Calendario de colheita de cultivare~ de laranjeiras no Rio Grande do
Sui.

'Ceu'
'Piralima'
'Hamlin'
'Newhall'
'Westin'
'Navelina'
'Baianinha'
'Bahia'
'Salustiana'
'Shamouti'
'Franck'
'Lima Tardia'
'Tobias'
'Navelate'
'Lane Late'
'MonteParnaso'
'LueGiGon '
'Natal'
'Valencia'
'Folha Murcha'

Mes
SON

Tabela 11. Calendarlo de colhelta de cultlvares de bergamotelras, Iimelra acid a
e Iimoeiro cultivados no Rio Grande do Sui.

Mes
J A

'Okitsu'
'Marisol'
'Michal'
'Ponkan'
'Pa e'
'Clemenules'
'Comum/Cai'
'Nova'
'Pareel'
'Mont. Rainha'
'Montene rina'
'Murcott'
'Ortani ue'
'Tahiti'
'Siciliano'

Maiores informa(;oes sobre as variedades descritas no texto podem ser obtidas
em Amaral (1977), Koller (2006), Koller et al. (1994), Donadio et al. (1995), Oliveira et al.
(2005), Pio et al. (2005), Sartori et al. (1998) e Sartori et al. (2002).

As principais variedades de citros cultivadas no Rio Grande do Sui sac a
laranjeira 'Valencia' e a bergamoteira 'Montenegrina'.

Varias variedades foram citadas nesse capitulo, evidenciando suas carac-
terfsticashorticulturais, sendo importantes opc;6es aos citricultores do Rio Gran-
de do SuI. No entanto, torna-se importante a constante busca de novos genotipos
ainda mais produtivos e resistentes a estresses bioticos e abioticos, quer seja pela
introduc;ao de outros paises ou pelo desenvolvimento nos centros de pesquisa
do Pais.

Variedades de citros para mesa, com frutos sem sementes, devem ser
priorizadas pelos produtores que detem alta tecnologia de produc;ao, haja vista
a existencia de mercado valorizando esse tipo de fruta. Variedades de laranjeira
para suco tambem tem sido bastante demandadas, principalmente nas regioes
mais quentes do Estado e nas proximidades das industrias de suco, sendo outra
importante opc;ao aos produtores.


