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Migração dos agricultores da 
cafeicultura e oler

fruticultura.

“Fruticultura é diferenciada”

Migração dos agricultores da 
ra e olericultura para 
fruticultura.

“Fruticultura é diferenciada”



Da Gosto ir na Roça?

Qual defensivo?

Usou de tudo?

Da Gosto ir na Roça?

Usou de tudo?



Pomar Saudável da Gosto de ir na RoçaPomar Saudável da Gosto de ir na Roça



Produzir cada vez 
mais difícil !!!mais difícil !!!

Produzir cada vez 
mais difícil !!!mais difícil !!!





Redução da Fotossíntese:

Radiação Fotossinteticamente ativa
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O que é alta temperatura
Temperatura acima de cinco graus da

período de tempo suficiente para causar

desenvolvimento da planta.

Temperatura ótima

Espécie vegetal e do estádio de 

desenvolvimento
Como a planta percebe as 
variações na temperatura

O que é alta temperatura?
da condição ótima de crescimento, por um

causar danos irreversíveis ao crescimento e
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Espécie vegetal e do estádio de 

desenvolvimento

Estresse térmico 

Como a planta percebe as 
variações na temperatura?



Fotossíntese líquida e temperatura
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Fotossíntese líquida e temperatura
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Respiração





Ciclo das pragas no municíp
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Poda  Drástica Escalonada

TALHÃO 6 TALHÃO 8

TALHÃO 4 TALHÃO 2

alonada da Goiaba Cortibel

TALHÃO 1 TALHÃO 7

TALHÃO 5 TALHÃO 3



AdubaçãoAdubação



Quem a atingiu a 
famosa Adubação 

equilibrada?

Quem a atingiu a 
famosa Adubação 

equilibrada?



SIMBIOSESIMBIOSE



SIMBIOSESIMBIOSE



Novas reflexões sobre a  Adubação

Química

Biológica

Novas reflexões sobre a  Adubação

orgânica



ADUBAÇÃO X RESISTENCIAADUBAÇÃO X RESISTENCIA









Promoção Promoção Promoção Promoção de de de de saúde em plantas saúde em plantas saúde em plantas saúde em plantas 

princípiosprincípiosprincípiosprincípios

Diminuição do estresse causado pelo ambiente através:

�Rotação de culturas (descanso planejado de áreas)

Redução do revolvimento do solo (manutenção da �Redução do revolvimento do solo (manutenção da 

fertilidade do solo)

�Implantação de plantas de coberturas (adubos verdes)

�Equilíbrio dinâmico da adubação (vigor x produção)

saúde em plantas saúde em plantas saúde em plantas saúde em plantas ----

princípiosprincípiosprincípiosprincípios

Diminuição do estresse causado pelo ambiente através:

Rotação de culturas (descanso planejado de áreas)

Redução do revolvimento do solo (manutenção da 

Foto: EPAGRI

Redução do revolvimento do solo (manutenção da 

Implantação de plantas de coberturas (adubos verdes)

Equilíbrio dinâmico da adubação (vigor x produção)



PROMOVER SAÚDE DE PLANTAPROMOVER SAÚDE DE PLANTA



Mercado oferece hoje

• Produtos biológicos para controle 
de insetos e patógenos

• Adubos organominerais
• Ativadores da Biologia do Solo• Ativadores da Biologia do Solo
• Adubos biológicos
• Meios de Cultura para reproduzir 

Microrganismos
• Muitos outros.....

Mercado oferece hoje:

Produtos biológicos para controle 
de insetos e patógenos

organominerais
Ativadores da Biologia do SoloAtivadores da Biologia do Solo
Adubos biológicos
Meios de Cultura para reproduzir 
Microrganismos
Muitos outros.....



PsilídeoPsilídeo
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Percevejo 
OBS: Horário revoada
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Controle Gorgulho
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Mosca das frutas Mosca das frutas 
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Nematóide  Nematóide  



Microorganismos 

eficazesBacilos

Tecnologias  utilizadas pelo agricultor  

Fungos

Agrobio

Microorganismos 

eficazes
Compostagem

Tecnologias  utilizadas pelo agricultor  



Manejo de ácaros branco  

� Uso de calda sulfocálcica

� Reaplicação com intervalo de 

10 a 15 dias. 

ácaros branco  

Reaplicação com intervalo de 




