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2010 marca expansão e consolidação
de atividades do Centro de Citricultura
Dois mil e dez foi um ano de transição
na citricultura que, em vários aspectos,
sofreu as conseqüências da crise financeiras
que abalou o mundo no final de 2008. Muitos de seus reflexos apareceram em 2010,
afetando particularmente os setores de
produção de mudas e vendas de defensivos,
segmentos com que o Centro tem profunda interação. Dentro desse cenário, a 32ª.
Semana da Citricultura, ocorrida em junho
de 2010, perdeu um pouco de sua pujança,
pois várias empresas que costumavam participar do evento, não o fizeram, em função
da necessidade de reduzir custos, resultado
da queda de receita. Já aquelas empresas
cujo relacionamento com o setor citrícola
é constante, não deixaram de participar. E,
mais uma vez, a Expocitros (foto abaixo),
realizada paralelamente à Semana, serviu
de termômetro do setor.
A acentuada redução na demanda de
mudas no Estado refletiu nas atividades do
Centro, com conseqüente queda na emissão
de laudos fitossanitários e na procura por
sementes e borbulhas. Alterações no ritmo

de melhoria de infra-instrutura e na manutenção da equipe de apoio foram inevitáveis.
Apesar dos percalços, o ano de 2010
pode ser considerado muito positivo para
o Centro de Citricultura, que expandiu
e consolidou suas atividades em prol do
desenvolvimento da citricultura brasileira,
como se verá nesta edição do Informativo
Centro de Citricultura. Como já é tradicional, a edição de dezembro do Informativo
traz um resumo das principais atividades do
Centro, com destaque para resultados em
cada uma de suas áreas de atuação.
Destaques científicos e tecnológicos

Como parte de sua missão institucional,
o Centro de Citricultura continuou sendo
um centro de referência em publicações
técnico-científicas. O número de trabalhos
completos publicados em revistas referenciadas em 2010 iguala-se ao de 2009,
com maior tendência para a publicações
nacionais. Houve expressivo aumento nos
trabalhos com parcerias internacionais

em andamento, com boas perspectivas de
publicação em 2011. Por outro lado, houve
aumento na publicação de resumos expandidos em função do Congresso Brasileiro de
Fruticultura. O Centro também é destaque
na apresentação de trabalhos em eventos
nacionais e internacionais, atividade que se
presta muito bem para apresentar o poder
de atuação técnico-científico da unidade.
Publicação

Número

Artigo Científico Nacional/publicado

14

Artigo Científico Internacional/publ.

10

Artigo Científico Nacional/submetido

18

Artigo Científico Internacional/subm.

10

Resumo Expandido/publicado

34

Resumo Nacional/publicado

18

Resumo Internacional/publicado

30

Embora vários destaques pudessem
ser apontados, somente alguns deles serão
relacionados, dentro dos quatro principais
programas de pesquisa abordados nas
páginas 2 a 4.
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Editorial
Expectativas para 2011
Como parte de uma instituição centenária
que se supõe prosseguir executando sua missão, o Centro de Citricultura não poderia se
furtar à oportunidade de expor suas expectativas para o Novo Ano. O trabalho tem sido
árduo e mesmo com pouco apoio ou reconhecimento de vários segmentos, tanto públicos
quanto privados, o Centro vê com crescente
otimismo as novas etapas que advêm. Talvez
por ter aprendido a andar com seus próprios
pés, esta unidade vê, nos desafios que lhe são
impostos, oportunidades para se consolidar
cada vez mais. Assim tem sido nesses últimos
vinte anos, possibilitando que cada vez mais
esse Centro se torne uma referência em P&D
e transferência de tecnologia.
A crise residual que afetou de modo
retardado alguns setores da citricultura,
especialmente o sistema de produção de
mudas, deverá ficar na lembrança no futuro vindouro. Com isso, o Centro teve suas
atividades de diagnóstico e fornecimento de
borbulhas e sementes de qualidade genética
e fitossanitária comprometidas.
Os desafios para a pesquisa permanecem
os mesmos, porém com impacto ampliado
por problemas não resolvidos, especialmente
o HLB, cujas perspectivas são pessimistas
para os próximos anos. O fato é que o setor de
pesquisa está profundamente envolvido com
o problema, mas não se pode esquecer que
soluções surgem quando existem inteligência
(boa equipe), trabalho em time e recursos.
Infelizmente, o setor privado da citricultura não vê qualquer solução nessa equação,
pois destina cada vez mais seus recursos para
si próprios e suas próprias equipes. O lema
“onde eu não mando, eu não apoio” parece
dominar cada vez mais as decisões do setor.
Apesar disso, o Centro manterá seu crescimento e consolidação como referência em pesquisa
citrícola no mundo. Não deve ser esquecido
que HLB é mais um dos vários problemas que
a citricultura enfrenta.
O Centro também espera que o novo governo, com a liderança do Secretário de Agricultura
e Abastecimento, João Sampaio Filho, possa
ampliar sua participação com novas equipes
de pesquisadores e pessoal de apoio operacional. A expectativa é otimista e leva em conta o
conhecimento prévio que o Secretário tem das
unidades sob seu comando.
A certeza de que 2011 será mais um excelente ano de atividades do Centro reside principalmente na participação e engajamento de
sua equipe de pesquisadores, funcionários de
apoio e estagiários de toda natureza. São eles
que fizeram e fazem o que este Centro é hoje.
É essa equipe que nos permite ser otimistas
mais uma vez.
Marcos A. Machado
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Biotecnologia
No Programa de Biotecnologia sobressaem
os trabalhos relacionados a genoma comparativo e funcional de citros e seus patógenos.
Houve expressiva ampliação da base de
dados de genoma, com a conclusão do genoma completo de citros, a ser anunciado
na próxima Conferência de Genoma de
Plantas e Animais, em janeiro de 2011 na
cidade de San Diego, Califórnia. Essa base
de dados tem sido ferramenta essencial no
desenvolvimento de vários outros projetos
dentro do Instituto Nacional de Ciência e
Tecnologia de Genoma para o Melhoramento de Citros (INCT Citros).

Com alto impacto científico está
sendo publicado um trabalho sobre a
interação de citros com Phytophthora
spp, lançando novos conhecimentos
sobre os mecanismos de patogenicidade
desse oomiceto. Ainda no Programa de
Biotecnologia destaque-se a obtenção de
anticorpos policlonais para monitorar
o processo de formação de biofilme de
X. fastidiosa, assim com anticorpos com
amplo potencial para detecção de Candidatus Liberibacter spp, extremamente
úteis não só no diagnóstico como na
imuno-localização da bactéria em seus
hospedeiros.

Sequenciamento de DNA de Citrus

Ressalve-se ainda a tecnologia para
remissão de sintomas de CVC a partir de
informações geradas nos trabalhos sobre
genoma funcional de Xylella fastidiosa. A
tecnologia encontra-se em fase de patenteamento e em breve poderá ser licenciada para
empresas que queiram explorá-la. Houve
também expressiva ampliação no número
de construções gênicas para transformação
genética de citros, com pelos menos nove
eventos de quatro variedades com alto
potencial para tolerância a cancro cítrico:
Pêra, Natal, Hamlin e Valência.
Plântulas microenxertadas, in vitro

Regeneração de brotos
trangênicos

Corte histológico mostrando Xylella fastidiosa (verde) infectando o vaso de xilema de citros (vermelho)

Fisiologia da Produção
O Programa de Fisiologia da Produção,
cujas atividades concentram-se no tema
Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas
- em colaboração com o Centro de Solos e
Recursos Ambientais do IAC, o CENA/USP
e o CREC da Universidade da Flórida - concluiu o projeto de pesquisa sobre a eficiência
de uso do fósforo pelos citros. Nesse projeto,
ficou caracterizada a resposta de portaenxertos ao manejo do nutriente no solo,
a redistribuição do nutriente e a atividade
bioquímica, além da resposta fisiológica
da absorção radicular do fosfato/fosfito e a
formação da produção das plantas.
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Folhas com sintomas de deficiência de fósforo

Outro projeto, recém concluído, em
colaboração com o IAC e CENA, que caracterizou a eficiência de uso do nitrogênio por
duas espécies de citros, abre novas frentes
para o entendimento de mecanismos bioquímicos envolvidos no aproveitamento
desse o nutriente no sistema de produção.
Ambos receberam apoio da Fapesp e contaram com uma bolsa de doutorado sanduíche e duas outras de iniciação científica
pelo CNPq.

(BAG Citros – IAC) ou da avaliação e seleção
de populações de híbridos gerados por cruzamentos dirigidos entre variedades elites.
Assim, foram selecionados doze híbridos com características de laranja
resultantes dos cruzamentos de tangerina
Cravo com laranja Pêra (TCxLP10 e
TCxLP69), e de tangor Murcott com laranja
Pêra (TMxLP12, TMxLP13, TMxLP91,
TMxLP163, TMxLP270, TMxLP338,
TMxLP345, TMxLP16, TMxLP324,
TMxLP116). Também foram selecionados nove híbridos com características
de tangerinas, com qualidade de fruta
adequada para o mercado de fruta fresca
e alguns com alta resistência a mancha
marrom de alternária, resultados dos cruzamentos de mexerica do Rio com laranja
Pêra (MCxLP707), de tangerina Cravo
com laranja Pêra (TCxLP56), de tangerina
Cravo com laranja Valência (TCxLV15) e
híbridos de tangor Murcott com laranja
Pêra (TMxLP281, TMxLP176, TMxLP14,
TMxLP175, TMxLP180 e TMxLP217).

3
Dentro do programa de obtenção de
novos porta-enxertos, foram selecionados
os citrandarins (Poncirus trifoliata x Citrus
sunki) semi-ananicantes H17, H152, H184,
H92, H132 e H142, que induziram à formação de laranjeiras Pêra com altura inferior
a 3 metros aos sete anos de idade. Esses
híbridos apresentaram também elevada resistência à seca. O material selecionado está
em fase final de avaliação em experimentos
de campo e deve ser registrado no Serviço
Nacional de Proteção de Cultivar.
Ainda no Programa de Melhoramento
foi observado que híbridos de limão Cravo x
trifoliata Swingle mostraram-se tolerantes à
tristeza e ao declínio. Quando enxertados com
laranja Valência, induziram-na a produzir
frutos e sólidos solúveis 63 e 86%, respectivamente, maiores que as obtidas sobre o trifoliata Davis A. Outros três híbridos de limão
Cravo com diferentes trifoliatas apresentaram
potencial de uso na citricultura, aumentando
a produtividade e reduzindo o tamanho de
laranja Valencia enxertadas sobre eles.

Híbrido TCxLP10, tipo laranja, pre- Híbrido TMxLP16, tipo laranja, Híbrido TMxLP281, tipo tangecoce e com ótima produção
produtivo, tolerante à CVC
rina, altamente produtivo, resistente à alternária

Limão Lisboa (direita) e laranja Valência (esquerda)
em estudos de eficiência de uso de nitrogênio

Ainda no âmbito do Programa de Fisiologia da Produção foi estabelecida parceria
com a Universidade Murdoch, localizada
em Perth, Austrália, com a vinda do Prof.
Richard W. Bell para atuar com manejo
de micronutrientes e sustentabilidade da
agricultura, também com apoio da Fapesp.

Melhoramento
O Programa de Melhoramento, um dos
que melhor representam o Centro de Citricultura, por seu tradicional envolvimento
com essa área, vem se consolidando em
uma grande fonte de variabilidade genética
para a citricultura brasileira, trazendo novas
copas e porta-enxertos que possam permitir
a diversificação das variedades atuais, já em
uso comercial. Essas novas variedades são
resultado da avaliação e seleção de acessos
do Banco Ativo de Germoplasma de Citros

Pêra sobre citrandarin H139, Pêra sobre citrandarin
ananicante
semi-ananicante

H152,

Pêra sobre citrandarin H191, com
porte alto

Pêra sobre Citrandarin H299, Pêra sobre Citrandarin H68, com
resistente à seca
alta suscetibilidade à seca

TMxLP281, apresentando
alta produtividade
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O ano de 2010 consolidou o estabelecimento do complexo BAG Citros – IAC
sob condições protegidas, no Centro de
Citricultura. Ele é composto de quatro
estufas (cerca de 8.600 m2 de área) que
abrigam aproximadamente 3.000 plantas.
Parte considerável desse acervo já passou
por limpeza clonal via microenxertia e os
acessos contaminados por HLB estão em
processo de recuperação clonal. O BAG
Citros - IAC Protegido é composto de uma
planta de cada acesso, constituindo-se no
maior patrimônio genético da citricultura
brasileira.

Outro destaque do ano foi a comprovação de que trapoeraba (Commelina diffusa
e C. benghalensis.), planta da vegetação
espontânea muito comum em pomares
de citros, é hospedeira natural do vírus da
leprose dos citros, podendo servir como
fonte de inóculo do vírus no campo e com
potencial implicação na sua epidemiologia.

Plantas de trapoeraba naturalmente infectadas pelo
vírus da leprose dos citros encontradas em pomar
orgânico de Borborema

Vista parcial do BAG Citros - IAC Protegido

Fitossanidade
Dentro das atividades desenvolvidas
pelo Programa de Fitossanidade foram
confirmados que estudos sobre práticas
culturais, como podas de limpeza (inverno)
para diminuir inóculo de Alternaria alternata e arejamento da planta, e controle da
larva minadora dos citros, em associação
com o manejo químico, são eficientes para
a redução dos danos da mancha marrom
de alternária (MMA). Opções alternativas
ao produtor são as variedades Fremont e
Thomas, resistentes à doença.

4
Eventos e apoios
Houve também expressiva participação dos pesquisadores, pós-doutorando
e alunos de pós-graduação e iniciação
científica em eventos de variada natureza
e abrangência. A participação em eventos
regionais, inclusive aqueles no Centro
de Citricultura, representa a face mais
evidente de atividades relacionadas com
transferência de tecnologia, uma vez que
em muitos desses eventos a participação
de pesquisadores do Centro se dá como
organizador ou palestrante. Deve ser
ainda observada a crescente participação
em eventos internacionais, com o conseqüente aumento de parceria com outros
grupos no exterior.
A elevada participação dos pesquisadores do Centro em bancas examinadoras de dissertação de mestrado ou
teses de doutorado é um bom indicador
do importante envolvimento da equipe
em atividades de formação de recursos
humanos e colaboração com diferentes
cursos de Pós-graduação no estado de
São Paulo, além de outros estados e até
no exterior.
Participação em eventos

Detalhe de folhas de trapoeraba sintomáticas

Finalmente, podem ser realçados os
esforços de pesquisadores do Centro, em
colaboração com a Esalq/USP e a Embrapa-Cenargen, visando à identificação
de isolados de Bacillus thuringiensis (Bt)
para o controle do psilídeo, transmissor
do HLB. Em 2010 foi estabelecida a metodologia de inoculação do Bt em citros
assim como a metodologia de alimentação
de Diaphorina citri em solução contendo Bt.
Com isso, espera-se ampliar as possibilidades de seleção de isolados de Bt patogênicos
ao vetor, visando a um controle da doença
pela biotecnologia no futuro.

Encontro Regional

28

Congresso Nacional

4

Congresso Internacional

12

Participação em Bancas

24

Com a certeza de que bons projetos
de pesquisa e desenvolvimento são bem
apoiados pelas agências de fomento e de
que elas representam excelente forma de
obtenção de recursos para trabalho, o Centro continuou a ser um forte demandador
de recursos dessa natureza. Atualmente,
praticamente todos os pesquisadores têm
pelo menos um projeto de pesquisa apoiado por agências. Além dos vários projetos
em andamento, em 2010 novos projetos
foram submetidos com boa taxa de aprovação. Além disso, cresceu o número de
projetos de curta duração em parcerias
com empresas, normalmente para testes de
produtos ou processos, especialmente nas
áreas de fisiologia pós-colheita e fisiologia
da produção.
Projetos novos

Agressividade da MMA em folhas de tangerineiras
suceptíveis, lesionadas pela larva minadora dos citros

Número

Número

Aprovados

9

Submetidos

6

Parcerias

5
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Formação de Recursos
Humanos
O Centro de Citricultura continua a ser
um núcleo formador de recursos humanos
em citricultura. Em todos os seus programas
de pesquisa e desenvolvimento, estão inseridos alunos de graduação, pós-graduação
e pós-doutorado, ampliando de modo
quantitativo e qualitativo sua equipe de trabalho. Considerados como estagiários, para
efeito de relação institucional, essa equipe
responde atualmente por mais de 40% do
pessoal ativo no Centro. Observe-se que a
quase totalidade de estagiários tem alguma
bolsa de agência de fomento, atendendo
inclusive à exigência legal para manutenção
de estagiários. Grande parte desse contingente é representada por alunos de Iniciação
Científica, em função da proximidade de
cursos correlatos na região em torno desta
Unidade de Pesquisa. Muitos desses alunos
ingressam em curso de pós-graduação sob
orientação de pesquisadores do Centro,
sendo que alguns ficam até o pós-doutorado.
“Merece lembrar que muitos dos atuais
pesquisadores foram, em algum momento
de suas carreiras, estagiários no Centro de
Citricultura”, ressalta o pesquisador e diretor,
Marcos A. Machado. Destaque-se ainda que
onze pesquisadores da equipe são bolsistas
de Produtividade do CNPq.

5

representam a face imediata de integração
do setor de pesquisa a seus usuários. Para
exercer com excelência esse papel e trazer
sempre novidades e informações úteis ao
citricultor, o Centro busca parcerias em
áreas em que não possui competência interna. Principais oportunidades para isso
são a Semana da Citricultura e a Expocitros,
que trouxeram mais de 7 mil visitantes ao
Centro. Em sua 32ª edição, a Semana da
Citricultura de 2010 foi uma rara oportunidade de atualização tecnológica, sendo
os temas Economia Citrícola e HLB os que
mais atraíram o público.
Provavelmente devido ao número
excessivo de eventos sobre citricultura no
estado de São Paulo, tem havido uma tendência de esvaziamento de alguns temas,
levando à necessidade de reformatação
desses eventos. “Uma proposta seria ampliar a parceria com grupos que também
organizam eventos, de modo a torná-los
mais focalizados”, sugere Marcos Machado.
Merece ainda destaque o envolvimento
do Centro de Citricultura, em parceria
com o Fundecitrus e apoio da Fapesp e do
CNPq, na organização de eventos, como a
XVIII Conferência da Organização Internacional de Virologistas de Citros. Trata-se
de um evento que teve grande repercussão
internacional que foi muito elogiado por
todos os participantes.

Primeiro veículo especializado em citricultura como publicação regular no Brasil, a
revista Laranja passou em 2010 a se chamar
Citrus Research & Technology, inaugurando
novo formato, seguindo padrão internacional de periódico científico e tecnológico. A
mudança busca ampliação de seu escopo,
sem esquecer seu público fiel, que a considera
consulta indispensável como fonte permanente de divulgação e informação sobre os
mais diversos temas.

Gestão da Qualidade

A manutenção das normas ABNT NBR
ISO/IEC
17025:2005 e ISO 9001:2008 foi
Nível
uma das prioridades do Centro de CitriculIniciação Científica
18
16
11
O atendimento no Centro de Citri- tura durante 2010. Após a implantação das
cultura, tanto na forma direta quanto normas sob coordenação da pesquisadora
Capacitação Técnica
2
7
2
através do Fale Conosco, representa um Maria Luísa P. Natividade Targon, o grande
Mestrado
2
0
5
meio de contato com o setor a partir desafio passou a ser com que seus requisitos
Doutorado
4
3
1
do qual há a troca de informações que fossem mantidos e constantemente avaliamuito auxilia na orientação de projetos dos. Para isso, o envolvimento de todos os
Pós-doutorado
4
5
2
funcionários da unidade foi fundamental.
de pesquisa.
Bolsas aprovadas no ano
Número
A participação dos auditores internos
durante as auditorias interIniciação Científica
25
Evento
Participantes nas da ISO 17025 e 9001 tamTreinamento Técnico
4
bém foi essencial, pois as não
Dia do Huanglongbing
300
Mestrado
3
conformidades encontradas
Dia do Limão Tahiti
130
foram apontadas e puderam
Doutorado
3
Dia do Porta-Enxerto
32
ser corrigidas. Através de
Pós-doutorado
6
Semana da Citricultura
7.000
quatro auditorias internas,
Produtividade
6
além da primeira auditoria
Dia de Campo da Tangerina
80
externa de manutenção da
Curso de Citricultura
25
Transferência de tecnologia
ISO 9001 pela certificadora
Dia dos Citros de Mesa
330
BSI, todo o sistema foi avae parcerias
Encontro de Citricultura no Sudoeste de SP
60
liado, mostrando que está
200
funcionando adequadamenO Centro continuou, em 2010, a exerci- Dia do Viveirista de Citros
100
te. A avaliação dos objetivos,
tar uma das suas mais importantes missões, Curso de Doenças de Citros e seu Manejo
metas e indicadores das duas
que é a transferência de tecnologia. Sua Dia da Laranja
50
normas também mostrou
inserção na cadeia desse agronegócio não Seminários Científicos Internos
120
que o sistema está amaduresó permite como quase o obriga a estar semConferência da IOCV
142
cido e adequado.
pre ativo com essas atividades. Afinal, elas
Em andaConNovo
mento
cluído

Comunicação
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Em outubro, houve alteração na equipe
do sistema de gestão da qualidade. Francisca
Alves dos Santos e Helvécio Della Coletta
Filho foram nomeados Gerente da Qualidade e Técnico da ISO 17025, respectivamente; e Valéria Xavier de Paula Garcia e
Marcos A. Machado, como Representante
da Direção (RD) e RD substituto da ISO
9001. “A direção do Centro de Citricultura
agradece a todos os funcionários pela colaboração e pela responsabilidade com que
conduziram suas atividades para a manutenção do sistema de gestão da qualidade
em 2010”, diz Machado.

Inserção nacional
e internacional
O crescente avanço das atividades do
Centro de Citricultura tem permitido atrair
diversas parcerias nacionais e internacionais. Além da rede do INCT Citros que
envolve, além do Centro, a Embrapa Mandioca e Fruticultura, o Instituto Biológico,
a UESBa (Vitória da Conquista), UFCG,
UESC (Ilhéus), o LNBIo (Campinas),
UNESP (Assis), Unicamp, Esalq e Cena/
USP, parcerias mais sólidas estão sendo consolidadas com a Universidade da Califórnia
(Berkeley e Riverside), Universidade da Flórida, USDA (Flórida e Califórnia), Universidade de Sinaloa (México), Universidade de
Catânia (Itália), Colégio de Postgraduados
de Montecillo (México), Universidade da
Flórida (CREC, Lake Alfred e Gainesville),

Universidade Murdoch (Austrália), Universidade de Palermo (Itália), Plant Research
International - PRI (Holanda), Instituto de
Investigacion de Sanidad Vegetal, Havana
(Cuba), Plant Research International Wageningen University & Research Center
(Holanda), Embrapa/Cenargen e Ghent
University (Bélgica).

Adeus a Victória Rossetti

Produtos e Serviços
Provavelmente como reflexo da baixa
demanda por mudas, o que afetou de
modo expressivo esse setor de produção, o
Centro também sofreu, em 2010, o reflexo
na redução do total de borbulhas e sementes fornecidas, assim como na redução do
número total de diagnósticos da Clínica
Fitopatológica. Deve-se destacar, todavia,
a manutenção da qualidade fitossanitária
e genética do material de propagação produzido pelo Centro, assim como a Certificações ISO 9001:2008 e 17025:2005, que
garantem rastreabilidade de seus produtos
e processos.
Item

Número

Borbulhas

232.670

Sementes

473 kg

Diagnóstico patógenos

1998

Análise de frutos

124

Diagnóstico genético

Eventos 2011

Já há algum tempo afastada de suas
atividades científicas, a Dra. Victória
Rossetti, falecida em 26 de dezembro,
deixou a citricultura brasileira órfã,
muito embora tenha deixado um grande
legado, representado por sua obra sobre
doenças de citros, referência mundial. O
Centro de Citricultura sentirá profundamente sua ausência e cultivará sua
lembrança na certeza que muito ainda
temos que aprender com ela.

João Sampaio continua na SAA
O Secretário João de Almeida Sampaio Filho continua à frente da Secretaria
de Agricultura e Abastecimento, a convite
do Governador Geraldo Alckmin. Sua
permanência amplia as expectativas na
melhoria do orçamento de nossas instituições, assim como na evolução do quadro
de pessoal e de salários. O Centro de Citricultura deseja novamente ao Secretário
João Sampaio uma excelente gestão.

1

Data

IV Dia do Huanglongbing

11 de março

12º Dia do Limão Tahiti

31 de março

VI Dia do Porta-Enxerto

28 de abril

VI Dia de Campo da Tangerina (Socorro)

24 de maio

Expediente
Informativo Centro de Citricultura
Editora e jornalista responsável
Cristina Rappa (MTb 15.213)

Conselho Editorial

33ª Semana da Citricultura

06 a 11 de junho

37ª Expocitros e 42º Dia do Citricultor

06 a 11 de junho

18º Curso de Citricultura

04 a 15 de julho

II Dia dos Citros de Mesa

15 de julho

Colaboração

III Encontro de Citricultura na Região Sudoeste do
Estado de São Paulo (Capão Bonito)

28 de julho

Imagens

17º Dia do Viveirista de Citros
VII Curso de Doenças de Citros e seu Manejo
11ª Dia da Laranja

11 de agosto
20 a 22 de setembro
25 de outubro

José Dagoberto De Negri
Marcos Antonio Machado
Vivian Michelle dos Santos
Equipe do Centro de Citricultura/IAC
Equipe do Centro de Citricultura/IAC
Rod. Anhanguera, km 158
Caixa Postal 04, CEP 13490-970,
Cordeirópolis, SP
Fone/fax: (19) 3546-1399
www.centrodecitricultura.br
informativo@centrodecitricultura.br
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