ALENTEJANO E TROPICANO
Frutas Tropicais - Lichía

Se eu escrever lixia, a tendência da pronúncia talvez fosse “ch”.
Porém, essa tendência morre quando escrevemos lixívia e pronunciamos “ch” e
não “licssívia”.
Por todas essas e por outras e porque não sei como os chineses pronunciam (...),
tomo por base o seu nome em latim, base do nosso português --- Litchi chinensis --- e
escreverei Lichia, pronunciada chiada e não como os italianos “ ki”.
O termo “litchi” ou “Li-zhi” vem do dialeto chinês e originariamente significava a
propriedade de “ser destacada do galho”.
Com o tempo se descobriu que esse nome também se referia à propriedade de
ocorrer uma rápida deterioração dos frutos após a colheita.

A lichieira é uma belíssima árvore ornamental, de grande porte, porque mantem a
folhagem durante o ano inteiro e frutifica com belos cachos entre Novembro e Janeiro
aqui no Brasil na região do Trópico de Capricórnio.
Devido à grande extensão do país, ela frutifica noutras épocas, noutras regiões e
assim tornou-se viável a cultura para comercialização.

É muito vista nas regiões tropicais dos Estados Unidos e em ilhas do Pacífico nos
conglomerados urbanos.
Conhecem-se variedades como Bengal, Americana, Brewster, Groff, Kaimana e
Kwaimi.
Os frutos produzem-se em cachos, a casca é rugosa e de cor vermelha e fácil de
ser destacada.Lichia 2 g

A polpa é gelatinosa, translúcida sucosa e de excelente sabor, lembrando o da uva
“Itália” e não é aderente ao caroço.
Presta-se para consumo ao natural, para a fabricação de sucos, compostas e ainda
para a passa.

As mudas oriundas de sementes não são indicadas para a formação de pomares
comerciais, porque as plantas não são uniformes e demoram acima de 12 anos para
iniciar a produção.
Para a formação de pomares comerciais, as mudas devem ser de propagação
vegetativa das plantas vigorosas e produtivas.
O sistema mais utilizado é a alporquia (tecido da muda é de uma planta adulta de 9
anos), resultando em mudas de qualidade.
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A
polpa
é
gelatinosa,
translúcida sucosa e de
excelente sabor, lembrando o
da uva “Itália” e não é
aderente ao caroço. Presta-se
para consumo ao natural, para
A lichia é da família das “sapindaceae”, termo proveniente do latim “Sapindus” e
significa sabão da índia, pois “sapindus” provém de “sapo” = sabão e “indus” = índia,
devido à presença de saponinas em seus frutos.

http://alentejano2004.blogspot.com.br/2010/12/frutas-tropicais-lichia.html
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