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Banco Ativo de Germoplasma de Citros

Limeira ácida 'Tahiti CNPMF 02’

A produção de citros no Brasil tem sido orientada para o 

mercado de suco concentrado congelado, embora no Nordeste esteja 

dividido entre o mercado de frutas frescas e indústria de suco . A 

limeira ácida 'Tahiti' é uma importante variedade comercial de citros 

no Brasil e o limoeiro 'Cravo', seu principal porta-enxerto, apresenta 

suscetibilidade à gomose de Phytophthora, reduzindo a longevidade 

das plantas. O 'Tahiti CNPMF 02' apresenta caneluras acentuadas  

de tristeza, não apresenta sintomas de descamamento eruptivo, está 

livre do viróide da exocorte e é considerado resistente à Xylella 

fastidiosa.
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A limeira ácida 

'Tahiti CNPMF 02' 

possui elevada 

produtividade
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Características botânicas

Planta adulta

Folha

Fruto

Floração

Maturação

Produtividade

Copa arredondada, porte alto, circunferência em  torno de 18 m e 

diâmetro do tronco (a 30 cm do solo) de cerca de 20 cm, quando 

enxertada no limoeiro 'Cravo' (Citrus limonia OSBECK).

Tonalidade verde-claro e limbo recurvado.

Tamanho médio, peso 130 g, sucoso, sem sementes, ovalado, sabor 

ácido. Casca lisa, verde intenso, uniforme e polpa citrina.

Ano todo, sendo a principal em setembro.

Ano todo, com exceção de setembro a novembro.

Elevada, em torno de 40 t por hectare.

Material Propagativo

O germoplasma  da limeira ácida 'Tahiti CNPMF 02' 

latifolia (Yu. TANAKA) TANAKA] pode ser disponibilizado via 

borbulha ou mudas. 

[Citrus 

Recomendações

A limeira ácida 'Tahiti CNPMF 02' atende ao mercado de fruta in 

natura, interno e principalmente externo.

Origem

É um clone nucelar obtido na Embrapa Mandioca e Fruticultura 

Tropical via  semente e avaliado por sucessivos  anos nos aspectos 

produtividade e tolerância ao vírus da tristeza dos  citros. 
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