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Existem outas variedades do grupo Navel já instaladas no nosso país, tidas 

por mais tardias que a Lane Late, característica nem sempre confirmada no 

terreno, sendo todas variedades protegidas, também de origem 

australiana. Nesse lote, incluem-se a Rohde®, a Bamflelc, a Powell® e a 

Chislett®  
 

Rohde® 

 
Resultante da mutação espontânea de um gomo de uma laranjeira do 

grupo Navel, descoberta em 1932, na Austrália,por Len Robde, introduzida 

no Algarve no final da década de noventa. Maturação tardia, podendo 

manter-se na árvore até maio., sem perda de qualidade. 
 

Fruto: tamanho semelhante ao da Washington Navel, 

com forma arredondada,com zona apical, 

arredondada, com umbigo de tamanho variável. 

 

Arvore: vigorosa, bastante produtiva,com bom 

desenvolvimento e tendência para crescimento 

aberto, com forma arredondada similar à Washington Navel. 

 

Barnfteld® 

 
Obtida por mutação da Washington Navel, descoberta na Austrália, por 

Wayne Bamfield, em 1985, também introduzida no Algarve no final da 

década de noventa.Maturação tardia, podendo manter-se na árvore até 

maio., sem perda de qualidade. 
 

Fruto: tamanho similar ao da Washington Navel, cor de 

laranja, com umbigo de tamanho variável. 

 

Arvore: vigorosa, bastante produtiva,com bom 

desenvolvimento e tendência para crescimento aberto, 

com forma arredondada similar à Washington Navel. 

 

 



 

 

Powell® 

 
Obtida por mutação da Washington Navel, descoberta na Austrália, por 

Neily Joice, em 1932. Maturação tardia podendo colher-se de fevereiro até 

maio em boas condições. 

 

Fruto: forma semelhante ao da Washington Navel, 

embora de maior tamanho,maior aderência ao 

pedúnculo e maior firmeza. 

 

Árvore: vigorosa, bastante produtiva,com bom 

desenvolvimento e tendência para crescimento aberto, com forma 

arredondada similar à Washington Navel. 

 
 

 

Chislett® 

 
Obtida por mutação da Washington Navel, descoberta na Austrália, por 

Norm e Greg Chislett, em 1988. Maturação tardia, podendo manter-se na 

árvore até maio, sem perda de qualidade. 

 

Fruto: tamanho similar ao Washington Navel, forma 

ligeiramente achatada ou arredondada na zona 

peduncular e achatada na zona estilar, com umbigo 

de tamanho variável, pele lisa, cor de laranja-claro. 

 

Arvore: vigorosa, de bom desenvolvimento com 

hábitos de crescimento aberto e forma arredondada, similar à Washington 

Navel. 
 

 

 

 

 


