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'BRS Pareci' é uma bergamota (mexerica) do

grupo das tangerinas (Citrus deliciosa

Tenore), selecionada a partir de populações

de plantas denominadas pelos agricultores
de Montenegrina do Cedo e Pareci, deriva-
das, supostamente, de mutação(ões)
espontânea(s) de gema das cultivares

Montenegrina e Caí, ocorridas a partir da
década de 1980, no Vale do Caí, Rio Grande
doSul.

E~
Ministério da

Agricultura, Pecuária
e Abastecimento

G o V E R N o F E o E R A L

PAis RICO É PAís SEM POBREZA

'BRS Parec j'
bergamota de meia-estação tolerante

ao cancro cítrico e à tristeza
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Características morfológicas

A maturação dos frutos é de meia-estação,
intermediária entre a 'Caí' e a 'Montenegrina'. No
RioGrandedo Sul,a colheita é realizada dejunhoa
julho, porém com concentração de meados de
junho a meadosdejulho.

Mudas de qualidade

Qualidade dos frutos e mercado

Os frutos verdes podem ser destinados à extração
de óleos essenciais e os maduros ao consumo in
natura e produção de suco. Quando atingem a
completa maturação, os frutos devem ser colhi-
dos para não perderem a qualidade.

Época de produção

Planta
Mais vigorosa que a da 'Caí; com copa de tamanho
médio e com tendência de desenvolvimento
ereto dos ramos.

Podem ser obtidas com viveiristas indicados pela
Embrapa.

Limitações da cultivar
Espaçamento para plantio

Ramos e folhas
Ramos finos, com alguns espinhos; folhas de
tamanho pequeno, lanceoladas e com coloração
verde-escura.

Propensa à produção de grande quantidade de
frutos pequenos. Sujeita à alternância de produ-
ção, embora menos que a 'Caí'. Suscetível à pinta-
preta e à rubelose. Frutos sensíveis ao calor,
geadas e ventos fortes.

Em função do porte médio das plantas, depen-
dendo do porta-enxerto utilizado e do tipo de
solo, recomenda-se espaçamento que varia de 6
m x 3 m a 6 m x 3,5 m, com densidade de 476 a 555
plantas por hectare, desconsiderando-se as áreas
ocu padas por quebra-ventos.Flores

Completas, pequenas, brancas e com grãos de
pólen de alta fertilidade.

Porta-enxerto

Frutos
Tamanho pequeno a médio, com peso em torno
de 90 a 110 g e formato arredondado pouco
achatado; a casca é fina, lisa, brilhante e mole,
sendo facilmente removida, tendo coloração
laranja-amarelado e sendo rica em óleos essencia-
is; o pedúnculo apresenta estrias, o que o diferen-
cia do da 'Caí'; a polpa é laranja-claro, sucosa, com
sabor típico, suave, adocicado e agradável; e os
frutos são muito aromáticos, possuindo muitas
sementes poliembriônicas pequenas (15 a 25 por
fruto).

O Trifoliata é o porta-enxerto recomendado para a
produção de frutos de alta qualidade em regiões

. sujeitas a geadas. Porta-enxertos mais vigorosos,
como o limoeiro 'Cravo' e o citrumeleiro 'Swinqle,
podem ser utilizados em regiões mais quentes,
necessitando, porém, de podas mais intensas.

Manejo das plantas

A cultivar é tolerante ao cancro cítrico, sendo
recomendada para regiões onde a doença é
endêmica. Necessita de poda e de raleio dos frutos
para que estes apresentem maior tamanho e para
minimizar a alternância de produção.

Borbulhas
Produtividade

Podem ser obtidas no Escritório de Capão do Leão
(RS) da Embrapa Produtos e Mercado, telefone
(53) 32759199.

É uma cultivar bastante produtiva. Dependendo
das condições de cultivo, a produção anual média
pode chegar a 25 toneladas por hectare.


