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Banco Ativo de Germoplasma de Citros 

Laranjeira 'Westin CNPMF’

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 
processamento. Além da baixa longevidade dos pomares, outra 
desvantagem da citricultura brasileira é a deficiência de suprimento 
de frutas ao longo do ano, devida ao número restrito de cultivares em 
uso. Com a recomendação da laranjeira 'Westin CNPMF' visa-se  
ampliar a faixa de colheita dos pomares, atendendo ao abastecimento 
do mercado interno de fruta fresca e ao processamento de suco. A 
laranjeira 'Westin CNPMF' não apresenta caneluras de tristeza, nem 
descamamento eruptivo e está livre do viróide da exocorte e da 
bactéria Xylella fastidiosa,  agente da clorose variegada  citros. 
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Laranjeira 'Westin 

CNPMF': nova 

opção para a 

citricultura de mesa
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Características botânicas

Planta adulta

Folha

Fruto

Floração

Maturação

Produtividade

Porte baixo, galhos mais ou menos eretos, circunferência em  torno 

de 12,2 m e diâmetro do tronco (a 30 cm do solo) de cerca de 14 cm. 

Tonalidade verde-escuro, limbo liso.

Tamanho médio, arredondado, peso 250 g, sucoso, sem sementes 

(uma a seis). Casca ligeiramente lisa, amarela uniforme e polpa 

alaranjada intensa em regiões de altitude (fotos).

Principal em setembro e outras temporãs variáveis.

Precoce a meia-estação: maio a julho.

Média, em torno de 30 t por hectare, com alternância de produção.

Material Propagativo

O germoplasma da laranjeira 'Westin CNPMF' [Citrus sinensis (L.) 

OSBECK] pode ser disponibilizado via borbulha ou mudas.  

Recomendações

A laranjeira 'Westin CNPMF’ atende ao mercado in natura e  ao 

processamento de suco.

Origem

É um clone nucelar obtido na Embrapa Mandioca e Fruticultura 

Tropical, via semente, de material introduzido do Instituto 

Agronômico de Campinas - IAC e avaliado por sucessivos  anos nos 

aspectos produtividade, vigor e tolerância a doenças. 
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