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IMPORTÂNCIA DO PORTA-ENXERTO NA CITRICULTURA  
 

O porta-enxerto é a parte responsável pela nutrição mineral e pelo sistema 

radicular de uma planta obtida a partir de uma reprodução assexuada 

denominada enxertia. Esta técnica consiste na união de duas partes, o enxerto e 

o porta-enxerto, de diferentes plantas em um único ser que continuará seu 

crescimento. (RIBEIRO et al., 2005) 

Por influenciar em variáveis como sólidos solúveis totais, tamanho da copa 

e do fruto, distribuição das raízes, resistência à moléstia e ao frio entre outras 

características da árvore e dos frutos cítricos, ter conhecimento sobre as 

particularidades de cada porta-enxerto é de grande importância para o citricultor, 

principalmente durante a formação de um pomar, visto que este é o principal 

insumo neste período (SCHAFER; BASTIANEL; DORNELLES, 2001).  

Na figura 1 é possível observar a classificação de alguns porta-enxertos 

quanto a suas características em relação a doenças, comportamento sobre a copa 

e condições ambientais. 

Figura 1: Características dos porta-enxertos cítricos em relação a doenças, comportamento 

quanto a copa e condições ambientais. 

Fonte: Adaptado pelo autor com base em Carlos et al., (1997, citado por Schäfer, Bastianel e 

Dornelles, 1999). 
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Segundo Prudente e Silva (2006), reconhecer estas características do 

porta-enxerto poderão possibilitar em uma maior rentabilidade, devido a 

diferentes fatores, dentre eles a maior produção por área e a capacidade de 

enfrentar problemas fitossanitários, etc. Além disso, graças a sua adaptabilidade 

e plasticidade, a capacidade de exploração à diferentes solos, climas e manejos 

pode ser ampliada. 

Porém os porta-enxertos, além de influenciar, também são influenciados 

pela copa, assim como pelo clima e pelo solo do local onde foram introduzidos. 

Dentre os fatores que podem influenciar estão a umidade do solo e sazonalidade 

do local quanto a distribuição e quantidade de água precipitada, sendo que estes 

poderão intervir em características fenológicas como a pega do fruto, no 

florescimento, na ocorrência de doenças e na quantidade e qualidade do fruto. 

Atualmente, seu uso através da enxertia em espécies frutíferas de interesse 

comercial é alto, pois isso possibilita uma série de características interessantes, 

como precocidade na produção, devido a transferência de maturidade, redução 

do porte da planta, facilitando o manejo, viabilizar o cultivo de espécies e 

variedades que se apresentavam susceptíveis a problemas fitossanitários e/ou 

ambientais, entre outros. (RIBEIRO et al., 2005) 
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