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A produçiio

Desde 20J 1.:1 Embrapa Clima Temperado vem rccomcndandoo cultivo do
limoeiro 'r\'lc)'cr' (Cilrusmeyeri Y. Tan.) como nO\'3 alternativa vtlrieud P:Ir.lO Brnsil.

dos

na produç50 de mudas. rcalizada

c

no Pais é de 41 mil hectares. sendo 6- J-~ da sarr.l

dcn\3nda do estado.

cnconlrado

Clima

scndo;1 comcrcioJliz..1Ç'"..iode borbulhas.

de limão por

dcsllnada à exportação c o restante ao mercado interno. Otslc total. apenas J .590 ha
S;JOculti\ 3dos no Rio Grande do Sul. com predominio quase que cxclusi\'o d3 cultivar
Tnhiti colhida n3 região do Vale do Caí. sendo a produção insuficiente parJ atender a

Trata-se

Ernbr.spa

do Embrapo Produtos c Mercado (53) 3175 9199.
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das plantas c dos frutos

As plantas apresentam vib'Or médio, tendo porte pequeno. Por isso. tanlOCnl
se ad.1Jltam ao cullh'o em recipientes de 20 ti 150 L. podendo ser utiliz:ld3s como
ornamentais.

Os r.unos rnramenlc têm espinhos, facilibndo OStratos cuhumis c a rolhC'Ít3.
intcmlitcnl~ porém se concentra na prirnavcrn. As nores são comple:tas.
com ~ta)3s braneas c ãrcas de coloração arroxcada. Os grãos de pólen c os S3L"O$
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são viã\'cis.

Os frutos aprcsentaIn" em média. 135 g.lcndo fonnato ligeiramente cliptico.
com base arrcôond3da
coJornção

e mamilo pouco

311l:lrc1o-1IIarnnjada

S3licnlC 03

brilh3nte

quando

região cstilar. A casca;: fina. I<:ndo
maduros.

A polpa

pos!'ui

boa

quanlidndc de suco (43%). que é menos ácido. menos amargo e possui maior teor de
açÜc.1n.'"Sque o ~
limões verdadeiros. Em média, cada fruto tem 10 gomos c
quantid:Jdc modcrod:J de sementes (5 o IO).
Recomendaçõcs
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A!' plantas devem ser cultivadas em solos bem drenados e em :irc:tS
iluminadas.
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tolerantes

ao rrio. Recomcndam·se

o cilnunclclro

'Carrizo' eomo pona-cnxertos e cspaçamcnlO de
planlio de 6 m x 3 m. Acullivaré suscetível à IrisIC.za, à podridão floral dos cilros c 30
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WALKYRIA BUENO SCIVITTARO
Embrapa Clima Temperado

cancro cítrico.

PASTILHA DE

TORULA

A pasli{ha de Torula pode ser até 8 vezes mais atrativa do
que outros atrativos.
Eficiente no monitoramento de moscas-das-frulas
quando
usada com aramadilhas ISCAbola (McPhail!
Para mais informações acesse nosso sile ou por telefone:

553332-2326

ROBERTO PEDROSO DE OLIVEIRA

IWWW.lSCA.COM.BR

