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EDITORIAL

A todos cabe uma parte
que ser nossa maior característica, uma vez
que somente desse modo, atingiremos a
meta do GTACC com a citricultura servindo
como fonte de informação para citricultores, administradores, técnicos, agrônomos e
demais envolvidos com a cadeia citrícola.
A visita de nossa revista à citricultura de
Goiás é uma maneira de conhecermos novos pólos e estabelecermos contato com
novas áreas de produção. A citricultura de
Goiás tem grande parte de sua produção
voltada para frutos de mesa. Este novo pólo
de citricultura, pelo que já conhecemos, tem
tecnologia semelhante a nossa do estado de
São Paulo, particularmente agora, com a
adoção recente da produção de mudas teladas.
Perto do início da nova colheita estamos
também muito próximos das negociações de
novos contratos e nossa expectativa é de que
teremos melhoras consideráveis nos preços
e nas formas de negociações. Caso isso ocorra, acreditamos que estaremos dando um
passo na diminuição das perdas de áreas de
citros para a cana-de-açúcar, o que para as
nossas regiões afeta um número considerável de pessoas, causando um agradável impacto social.
Devemos cumprir cada um o seu papel e
como podemos observar ao longo do tem-

po, o citricultor tem feito isto com muito louvor. A cada exigência do mercado o produtor tem se adaptado, o que podemos facilmente observar na mudança de tecnologia
nos últimos anos.
É chegado o momento das outras partes
do setor cumprir o seu papel com relação à
distribuição de lucro para toda a cadeia, as
argumentações de ineficiência do produtor
chegaram praticamente ao fim, bem como
os baixos preços internacionais do suco. Somente com a mudança de atitude da indústria o produtor poderá voltar novamente a
confiar no setor e acelerar o ritmo dos seus
investimentos no pomar.
Pomar que, às vezes, tem saúde comprometida e, em especial em relação à doenças
como Greening
Greening, depende diretamente da
condição financeira do produtor, sendo prioritário lembrar que no caso das inspeções
não haverá proteção isolada, nem de propriedades e muito menos de regiões. A todos cabe uma parte
parte.
GTACC

A

citricultura recebe um novo desafio na
luta contra o Greening
Greening, doença que está
provocando grandes estragos nas propriedades dos locais onde penetrou. É um
perigo iminente que se alastra por toda a
citricultura.
A mudança na legislação, passando ao
citricultor a obrigação das vistorias e erradicações, exigem do mesmo uma responsabilidade ainda maior perante todas as que ele
já tem. Mas nossos produtores têm capacidade para enfrentar grandes desafios, o que
é provado pela história da citricultura.
O GTACC tem como meta divulgar informações aos citricultores para que nosso sistema de produção tenha capacidade de se
manter o mais saudável possível. Assim, nossa revista e nossos eventos no ano de 2007
serão voltados para o manejo de doenças.
O nosso Workshop, que ocorrerá no dia
17 de maio
maio, terá como tema “manejo de
doenças de difícil controle” e levará aos
produtores palestras e experiências práticas
de condução das principais doenças que afetam a citricultura.
A revista Ciência & Prática tem como
objetivo estabelecer contato e levar informações ao campo com sua linguagem prática e
objetiva, atingindo assim a todos os produtores. A informação levada dessa forma tem

Leandro Aparecido FFukuda
ukuda
Presidente do GTACC
leandro.farm@netsite.com.br

ERRATA
Janeiro
26 – Assembléia Geral Ordinária do GTACC,
onde foram discutidos os seguintes assuntos: eleição da diretoria e conselho fiscal;
recolhimento da anuidade; programação
das atividades para o ano de 2007 e apresentação dos relatórios referentes ao ano
2006, tais como: presenças, financeiro, situação das parcerias e revista Ciência e Prática.– Bededouro / SP.
30 de Janeiro a 01 de Fevereiro – Curso
sobre tratos culturais e fitossanitários da
cultura de citros, na fazenda Agroreservas
e Coopertinga – Unaí – MG, coordenado
pelo consultor Aparecido Tadeu Pavani.

Fevereiro
09 – Reunião técnica entre o GTACC e a
Basf - Bebedouro / SP.

Março
03 – Palestra: “Tecnologia de poda”, ministrada pelos consultores Sérgio Luiz Facio e Leandro Aparecido Fukuda (Cooper-
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citrus e Kamaq), Pirassununga / SP.
09 – Reunião técnica entre o GTACC e o
Fundecitrus – Bebedouro / SP.
09 - Reunião técnica entre o GTACC e a
DuPont – Bebedouro / SP.
13 – Palestra: “Aspectos econômicos do
adensamento do plantio de citros”, ministrada pelo consultor Marco Valério Ribeiro,
na Expo Paranavaí / PR.
15 – Palestra: “Greening: o novo desafio”,
ministrada pelo consultor Marco Valério
Ribeiro, na Expo Paranavaí / PR.
15 – Palestra: “Produção de mudas cítricas
em ambiente protegido”, ministrada pelo
consultor Roberto Aparecido Salva – Holambra II - Município de Paranapanema / SP.
23 – Reunião Sebrae “Clorose Variegada de
Citros – CVC (Produção Integrada de Citros
no Paraná), participação do consultor Marco Valério Ribeiro – Maringá / PR.
24 – Reunião com Associação dos Colhedores de Laranja de Santa Maria, participação do consultor Marco Valério Ribeiro –
Auto Paraná / PR.
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O texto abaixo completa a matéria
“O momento em que se define a produção” (C&P
(C&P,, nº23, 4º trimestre de
2006, págs.14/15):
...com o momento de indução que,
poderia, em determinados anos acontecer mais cedo, em abril ou maio, por
exemplo ?
Por tudo isso e mesmo considerando a
falta de chuva, cada vez mais sentida
em São Paulo, e o desconhecimento do
correto instante da ocorrência da indução, fica a recomendação para que
os produtores procurem explorar melhor a situação, fazendo com que as
condições nutricionais dos pomares
estejam equilibradas, notadamente
entre os meses de março e junho, particularmente no que diz respeito à nitrogênio e fósforo, procurando imitar
os produtores japoneses, que disponibilizam através da fertirrigação 20% da
dose anual de nitrogênio antes do repouso invernal. Pensem nisso.

PÁGINA LARANJA

"Responsabilidade compartilhada com o produtor"
Cícero Augusto Massari

Décio Joaquim

Engenheiro agrônomo e Gerente Técnico do
Fundecitrus - Fundo de Defesa da Citricultura
Formado em engenharia agronômica, no ano de
1985, pela Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal, da Unesp - Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho, Cícero Augusto Massari, completou 20 anos de trabalho junto ao Fundecitrus - Fundo de Defesa da Citricultura, sempre atuando com Cancro Cítrico, quer seja prestando serviços de orientação ao produtor, quer seja coordenando rotinas de inspeção e de erradicação de plantas. Atualmente coordena 1.700 inspetores, ligados
a 54 escritórios. Cícero coordena todo o serviço das
equipes de inspeção de Cancro Cítrico. Além disso,
é o responsável por um grupo de 80 pessoas diretamente na fiscalização de propriedades com Greening. Nesse tempo no Fundecitrus atuou também
na montagem, treinamento e execução de inspeções de CVC e de Morte Súbita dos Citros. Mais recentemente, em 2005, chegou a se responsabilizar
pelo trabalho de 800 inspetores no trabalho de identificação de plantas com Greening.

1

Quais as implicações que a
Instrução Normativa (IN) nº 32, do
Mapa - Ministério da Agricultura,
trouxe para o produtor ?

A IN nº 32 foi publicada em outubro de
2006, em substituição à IN nº 10, de março
de 2005. Aquela primeira legislação sobre
Greening dizia da obrigatoriedade do
produtor erradicar plantas com a doença,
enquanto, paralelamente, o órgão de Defesa
Fitossanitária do Estado se responsabilizaria
pela inspeção dos pomares. A alteração da
legislação do Greening, ocorrida em outubro

último, com a publicação da IN nº 32 prevê
que o citricultor, e não mais as instituições
de defesa fitossanitária, seja responsável pela
inspeção e pela erradicação das plantas
doentes.

2

Como deverão ser feitas as
inspeções ?

A nova legislação determina que o
produtor é responsável por fazer as inspeções
no seu pomar. O produtor deverá inspecionar
sua propriedade, no mínimo, duas vezes por

ano e comunicar os resultados à Secretaria
de Agricultura do Estado. Nas propriedades
localizadas em áreas contaminadas, a vistoria
deve ser feita a 100%, ou seja, todas as
árvores devem ser inspecionadas, pelos dois
lados, começando dos ramos mais altos. Em
áreas em que a presença da doença não está
confirmada, o citricultor pode fazer uma
inspeção a 20%, olhando os dois lados das
plantas de uma rua, pulando quatro ruas e
entrando novamente na quinta rua. Ele
também deve ser responsável pela
erradicação das plantas doentes, como já era
feito anteriormente.
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3

De que forma deverá ser feita a
comunicação dos resultados?

O relatório da inspeção deverá ser
assinado pelo produtor, em formulário
próprio que está disponível no site da CDA Coordenadoria de Defesa Agropecuária
(www.cda.sp.gov.br), inserido no link
Programas/Sanidade Vegetal/Huanglongbing
(formulário PHLB-2). As inspeções devem ser
feitas, obrigatoriamente, duas vezes por ano,
mas é recomendável uma inspeção a cada
três meses. A legislação determina ainda que
os resultados das vistorias devem ser enviados
à Secretaria de Agricultura, através da
unidade da Coordenadoria de Defesa
Agropecuária (para o Estado de São Paulo),
na qual está localizada a propriedade, no
prazo máximo de 15 dias após o término da
inspeção e eliminação das plantas com
sintomas, quando for o caso. O produtor tem
até o dia 31 de julho de 2007 para entregar
o relatório da primeira inspeção.

4

Qual a intenção do Ministério da
Agricultura com essa mudança?

A intenção do Ministério da Agricultura,
autor da nova norma, é aumentar as
inspeções do Greening, inserindo-as no
manejo do pomar, como ocorre com os
ácaros, a CVC - Clorose Variegada dos Citros,
ou a Pinta Preta, tornando o controle da
doenças mais eficaz. A decisão do Ministério
confirma que o citricultor é a pessoa mais
indicada para enfrentar o Greening e que é
o olho dele que manterá seu pomar livre da
doença.

5

Como o FFundecitrus
undecitrus pode ajudar o
produtor?

Para auxiliar o citricultor no trabalho de
inspeção, o Fundecitrus faz treinamentos
gratuitos de grupos de inspeção em sua sede,
em sindicatos e em propriedades, mostrando
quais são os sintomas, como eles podem ser
identificados e a metodologia de inspeção.
A equipe do Fundecitrus, que iniciou os
trabalhos em janeiro de 2006 com 4
agrônomos, agora tem 11, além de 2
técnicos agropecuários. Eles ficarão sediados
nos Centros de Apoio do Fundecitrus de
Araraquara, Araras, Casa Branca, Itápolis,
Matão, Mogi Mirim, Taquaritinga e São
Manuel. A equipe também é responsável por
palestras e visitas de orientação às
propriedades citrícolas. O contato pode ser
feito pelo telefone 0800-112155. O
citricultor também pode solicitar a visita da
equipe de agrônomos do Fundecitrus da sua
região.
6
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Haverá alguma fiscalização sobre as
vistorias de responsabilidade do
produtor? Haverá multas para
quem não cumprir a legislação?

O Fundecitrus montou uma equipe de
800 inspetores que, por amostragem irá
fiscalizar o resultado das vistorias. Depois de
definida a propriedade, nela serão sorteados
3 talhões para conferência. O material
suspeito será encaminhado para análise
através de coleta feita pela Secretaria de
Agricultura. Em caso de identificação da
doença, o proprietário será notificado pela
CDA a inspecionar todo o pomar e eliminar
as plantas sintomáticas. O citricultor que não
cumprir a notificação será penalizado
conforme a legislação e terá que arcar com
os custos da erradicação que poderá ser feita
pela CDA ou outro órgão autorizado por ela.

7

Qual a atual situação do Cancro
Cítrico no estado de São PPaulo?
aulo?

Estamos para iniciar o levantamento
amostral de 2007. No ano passado tivemos
um ligeiro aumento na incidência da doença em relação ao ano anterior (0,19% contra 0,11% de talhões contaminados). A doença regrediu em duas regiões (centro e noroeste), apareceu em duas outras onde em
levantamentos anteriores não estava presente (norte e sul) e aumentou na região oeste.
Preocupa o fato da região sul haver apresentado um foco de Cancro Cítrico pela primeira vez desde a criação do levantamento,
em 1999. Foi no município de Botucatu. Já a
região norte, que também não registrava
focos desde o primeiro levantamento, apresentou 5 focos da doença, tornando-se a
região mais problemática do levantamento,
com 0,28% de contaminação. Os focos estavam localizados nos municípios de Colina,
Barretos e Palestina.

8

Os focos de Cancro Cítrico encontrados em viveiros podem ter contribuído para esse aumento?

Nenhum dos focos encontrados ocorreu
em propriedades que tinham comprado mudas de viveiros contaminados. As causas prováveis para o aumento da contaminação foram as condições climáticas favoráveis para a
disseminação da doença, a falta de varredura
nos últimos anos em algumas regiões e o deslocamento de inspetores para o trabalho de
Greening no ano passado. Por isso, o Fundecitrus está estudando estratégias de varreduras
também em áreas que não apresentam focos
durante o levantamento. O fato da doença não
aparecer no levantamento em algumas regiões, não indica que não exista nesses locais.

Janeiro / Fevereiro / Março
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Além dos trabalhos que envolvem
o Greening e o Cancro Cítrico, o
Departamento Técnico desenvolve
serviços em relação a outras doenças?

Todos os levantamentos referentes à
MSC - Morte Súbita dos Citros, foram feitos
pelo Departamento Técnico. A diferença é
que o nosso envolvimento nesse caso é temporário. Apenas pelo tempo que durar o levantamento. Da mesma forma em relação à
CVC (feito pelo Departamento Técnico, mas
sem a presença de inspetores, apenas agrônomos). Sobre a Morte Súbita, é importante
salientar que apesar da doença não haver se
expandido em termos do número de municípios contaminados, epidemiologicamente
ela progrediu naqueles municípios onde já
estava presente. A MSC ainda está restrita a
região norte, mas não se pode "abaixar a
guarda".

10

Em quais municípios a MSC já foi
encontrada?

No estado de São Paulo, 19 municípios
já apresentaram casos de Morte Súbita, todos na região norte: Altair, Bálsamo, Barretos, Bebedouro, Cajobi, Colômbia, Cosmorama, Embaúba, Guaraci, Ibirá, Ipiguá, Monte Azul Paulista, Nova Granada, Olímpia,
Onda Verde, Orindiúva, Paulo de Faria, Riolândia e Tanabi. Em Minas Gerais à MSC é
um problema em Campo Florido, Comendador Gomes, Conceição das Alagoas, Fronteira, Frutal, Ituiutaba, Monte Alegre de Minas,
Planura, Prata, São Francisco de Sales, Uberaba e Uberlândia.

11

Alguma outra mensagem?

A mais importante mensagem é para
lembrar que o Greening não vai embora.
Tudo nos leva a crer que não será como a
Morte Súbita. O produtor terá que se engajar. Todos teremos que nos engajar. Produtores, pesquisadores, extensionistas, consultores, industriais. O Greening é uma verdadeira batalha a cada dia. Para conseguirmos
manter os bons índices de produtividade de
muitos pomares, a palavra de ordem não será
mais apenas produtividade. Produtor eficiente tem que pensar em destruir as plantas
com Greening. A inspeção dos pomares e a
eliminação de árvores contaminadas determinarão o rumo que nossa citricultura deverá tomar. Em relação ao Cancro Cítrico, faz
50 anos que começou o trabalho de erradicação, e se, até agora, não extirpamos o problema, é graças a esse serviço que mantemos um nível baixo de contaminação.

IRRIGAÇÃO

O meio ambiente e o armazenamento de água
A preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável devem ser
incentivados através de legislação pertinente que considere sua importância
zenamento superficial de água. Esta opção
é pouco utilizada apesar de apresentar uma
série de benefícios, pois o valor do investimento é baixo quando comparada com as
demais e disponibiliza água para irrigação
principalmente no período das secas quando a necessidade é maior.
O problema encontrado para o armazenamento superficial e construção das represas é a necessidade de “interferência” na faixa
destinada às APPs - Áreas de Preservação
Permanente, as quais abrigam as matas ciliares dos mananciais hídricos naturais, dificultando ou proibindo esta técnica conforme determinam os aspectos ambientais técnicos e legais adotados pelo Estado.
A necessidade da intervenção na APP para
construção de reservatório, faz-se da necessidade da recomposição de uma nova mata
ciliar, sem que haja prejuízo na recomposição da vegetação arbórea, podendo apresentar impacto ambiental negativo sobre o
tocante ao tempo de recomposição desta
nova vegetação e em alguns casos interferir
no desenvolvimento dos peixes.

A intervenção na APP apresenta impacto
ambiental negativo, sendo este o ponto de
impedimento ou não autorização para construção dos reservatórios, adotado pelo IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis e DEPRN
- Departamento Estadual de Proteção dos
Recursos Naturais, como procedimento administrativo embasado na legislação ambiental.
A legislação ambiental aponta o conceito da APP como um dos fatores primordiais
ou prioritários no processo de preservação
e/ou recuperação da vegetação natural, proibindo ou dificultando qualquer intervenção
nesta, inclusive a construção dos reservatórios, sem avaliar condizentemente os impactos positivos e os benefícios diretos.
É importante termos consciência de alguns conceitos ambientais que passam desapercebidos ou não apresentam a devida
importância em nossa legislação e que também são primordiais ou prioritários para preservação do meio ambiente.
O conceito ambiental específico sobre a

Danilo José FFanelli
anelli Luchiari

S

egundo a ANA - Agencia Nacional de
Águas, a irrigação é responsável por 69%
do gasto com água doce no Brasil. Existe previsão de falta d´água para as próximas
décadas, o aquecimento global está causando desequilíbrio ambiental com influência
direta no clima do planeta e contribuindo
para a escassez de água.
Observamos em nossa região que nos
últimos anos o regime das chuvas vem apresentando alterações, sendo que as médias
anuais das precipitações se mantêm “constantes”, mas apresentam grande variação de
distribuição proporcionando altas concentrações das chuvas nos períodos das águas e
prolongamento dos meses de estiagem com
baixas precipitações.
O aumento do período de estiagem, aliado à diminuição das precipitações prejudica muito a agricultura e conseqüentemente
a produção de alimentos, principalmente
para as culturas de ciclos médio e longo,
havendo a necessidade iminente de suplemento de água via irrigação.
Os córregos e rios nas proximidades das
áreas agrícolas estão no limite de suas disponibilidades hídricas, restando pouca água superficial para o
uso via irrigação e tornando necessário cada vez mais
usarmos recursos técnicos
para garantir ou aumentar
a disponibilidade do abastecimento d´água para irrigação nas propriedades rurais. Uma alternativa muito
utilizada atualmente é a perfuração de poços profundos. Esta técnica não pode
ser adotada como regra geral, porque nem todo local
tem aqüífero que permite
sua exploração para irrigação, apresentando muitas
vezes limitações das vazões
captadas, baixo volume do
aqüífero, baixa capacidade
de recarga e alto investimento.
Outra importante alternativa técnica e que também é recomendada pelo
DAEE - Departamento de
Águas e Energia do Estado
de São Paulo, é a construção de represas para arma-

A disponibilidade de águas superficiais para uso em irrigação está cada vez menor
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ção, quanto à necessidade ou obrigatoriedade de adoção das práticas conservacionistas. Apresenta como principais fundamentos: a preservação integral da camada agriculturável do solo, evitando sua perda por
erosões e conseqüente empobrecimento dos
nutrientes e matéria orgânica, reduz o assoreamento dos córregos, rios e represas, reduz o potencial de enchentes, aumenta a
infiltração de água no solo e reposição dos
aqüíferos proporcionando maior vazão nos
córregos e rios durante as estiagens, além
de auxiliar na recuperação mais rápida das
APP’s devido ao maior volume de água armazenada no solo. Para recuperar cada centímetro de solo castigado pela erosão é necessário de meio século até milênios.
Outro aspecto ambiental com influência
direta sobre o assunto em questão é o ciclo
da água, essencial para preservação da vida
no planeta está sofrendo pelo desequilíbrio
ambiental e apresenta tendência da redução
da produtividade agrícola devido à escassez
de água. O armazenamento de água superficial representa uma alternativa ambiental
muito importante dentro deste contexto,
uma vez que a água armazenada ajuda na
produção de alimentos, ameniza o efeito das
secas, aumenta a evaporação atmosférica,
evapotranspiração das plantas, recarga dos
aqüíferos, a umidade do ar e indiretamente
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as precipitações. Este processo não apresenta resultados diretos e imediatos e nem tempo estimado para constatação de seus benefícios, mas com certeza contribui positivamente para a preservação do meio ambiente e reduz seus impactos ambientais negativos.
Portanto a construção de reservatórios
respeitando a recomposição das APP’s e proteção da fauna apresenta vários aspectos
ambientais positivos devendo este procedimento técnico ser adotado como regra pelo
órgão licenciador e não tratado como exceção.
Ecologicamente cada reservatório construído é tão importante quanto o plantio de
várias árvores nativas nas APP’s e reservas
legais. Necessitamos preservar o meio ambiente e promover o desenvolvimento sustentável, sendo importante considerar em nossa legislação da importância dos aspectos
ambientais abordados.

GTACC

intervenção nas APP’s para construção de
represas, está sendo interpretado atualmente sobre um aspecto único e pontual restrito
a supressão da vegetação arbórea, sem considerar os benefícios diretos e demais aspectos ambientais positivos como um todo para
a promoção da preservação do meio ambiente.
Para visualizar melhor esta questão ambiental gostaria de enfatizar alguns importantes conceitos e fundamentos, os quais
deveriam ter maior cobrança ou prioridade
na legislação ambiental e administração pública na ótica de preservação do meio ambiente.
Este conceito de preservação das APP’s
já considerado como prioritário pela legislação apresenta como fundamentos: a redução das erosões pluviais e transportes de sedimentos ocasionados diminuindo o assoreamento dos mananciais hídricos superficiais
e reservatórios, atenuando o efeito das enchentes, aumentando a recarga dos aqüíferos e promovendo a preservação da flora e
fauna. A recomposição da vegetação arbórea das APP’s desde seu estágio inicial demanda de décadas e até mesmo séculos.
Um conceito ambiental muito importante e ainda “não interpretado e especificado”
pela legislação é a preservação dos solos
agrícolas durante as atividades de explora-

Danilo José FFanelli
anelli Luchiari
GTACC/Brasil Ambiental
danilo.luchiari@uol.com.br
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Não tenha medo da Estrelinha
Na última florada a doença causou prejuízos em muitos municípios de São Paulo,
sendo citada de Norte a Sul do Brasil. Aprenda a manejá-la com eficiência

Décio Joaquim

“Estrelinhas”
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ber que o fungo causador da doença tem
uma fácil adaptação a uma ampla faixa de
temperatura, possibilitando encontrar relatos de danos tanto
no frio do clima gaúcho, quanto no calor da citricultura sergipana.
Dessa maneira, como a temperatura não detém a disseminação da doença, o fungo está
aos poucos, se espalhando por
todas as regiões produtoras de
citros do Estado. Chega aos pomares normalmente infectando
os talhões das “baixadas” ou
aqueles irrigados. Daí a fazer
estrago na propriedade toda “é
um pulo”. Basta ter uma maior
umidade relativa do ar por ocasião da florada para o prejuízo
aparecer.
Sabendo disso, percebendo
o aumento no número de municípios paulistas que se deparam com o mal e consciente dos
prejuízos econômicos causados
pela enfermidade na florada de
2006, é que considerei interessante contar minha experiência profissional no manejo da
doença, obtendo índices excelentes de controle mesmo em situações de muito inóculo presente.

ença dentro de uma área qualquer, quer seja
uma quadra de um pomar ou uma região

Décio Joaquim

A

PFC – PPodridão
odridão Floral dos Citros
Citros, causa o abortamento dos chumbinhos e faz
com que, em certas situações, sua presença se torne limitante à obtenção de boas
produções. Conhecida pelo seu mais característico sintoma, a doença retém na planta
os cálices dos frutos caídos (“estrelinhas”),
sendo responsável por prejuízos que podem
representar a diminuição de, até, 90% da
produção estimada, dependendo de algumas
variáveis.
Sua ocorrência se agrava em função da
coincidência de períodos chuvosos no momento da florada, sendo necessário algum
conhecimento técnico e certa experiência
prática para que se possa efetuar um bom
controle.
Inicialmente, por volta de meados dos
anos 90 do século passado, quando das
constatações iniciais da doença, a PFC foi
caracterizada como um problema atrelado à
citricultura das regiões sul e sudoeste do estado de São Paulo. Isso ocorreu devido à intenção de associar a doença às condições de
alta umidade, que são mais freqüentes por
lá. Na verdade, essa associação gerou uma
falsa interpretação por parte dos citricultores de que a enfermidade não pudesse vir a
ser danosa aos pomares localizados fora daquele cinturão. Convencionou-se dizer que
“era um problema dos pomares do sul”.
Com o passar do tempo e a possibilidade de se conhecer melhor os muitos aspectos que caracterizam a PFC
PFC, pôde-se perce-

Três condições
Não poderá ocorrer qualquer doença, em
qualquer cultura, se não houver, ao mesmo
tempo, a presença de três condições fundamentais:
• o hospedeiro, ou seja, a cultura – um pomar de citros
citros, no nosso caso;
• o agente causador da doença – o fungo
da Estrelinha
Estrelinha; e
• condições ambientais – para a PFC
PFC, a água
ou alta umidade relativa
relativa.
Assim, desde que aquelas três condições
estejam acontecendo concomitantemente, a
Podridão Floral ou Estrelinha
Estrelinha, como é mais
conhecida entre os produtores, não escolhe
local para ocorrer.
No que diz respeito às condições ambientais, muito mais preponderantes do que a
temperatura, as condições de umidade é que
vão determinar o grau de progressão da do-
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citrícola como um todo.
É evidente que o ponto inicial do problema está na introdução da doença na área de
cultivo. Pode ocorrer de maneira natural, mas
também pode ser introduzida através de
mudas (uma vez que a doença não mostra
sintoma sobre folhas ou ramos) ou de qualquer material contaminado com o fungo.
O maior indicativo da presença da doença no pomar são as “estrelinhas”. É muito
importante que o citricultor procure por elas
a cada safra. Não as encontrar significa que
uma daquelas três condições não está presente e, portanto, não haverá doença.
A Estrelinha não tem uma disseminação
rápida no seu primeiro ano no pomar. Situações inesperadas de prejuízos estão sempre
associadas ao fato do citricultor não saber
que a doença já estava instalada nas plantas
havia tempo. Portanto, daqui retiramos nossa primeira dica para o correto manejo da
doença.

FITOSSANIDADE

Experiências vividas
Trabalhando em Itapetininga, sudoeste
de SP, desde 1989 e convivendo com a doença a cada florada na maioria absoluta dos
talhões da região, eu, hoje posso relatar váEstrelinha.
rias características da Estrelinha
Do ponto de vista técnico, já não considero uma doença difícil de controlar. Porém,
sem dúvida, em função das condições de

Sintomas nas

aplicação deva acontecer antes da doença
começar a mostrar sintomas de sua presença. Dessa maneira, o início do controle será
definido em função do tamanho do pomar
e da quantidade de pulverizadores que se
tem para executar o serviço.
Nosso ponto de referência será o botão
floral mais externo dos ramos com vários
botões (ou seja, a primeira flor dos “cachos”).
Como é o primeiro a abrir, será tomado como
referência. Deve-se iniciar o controle quando aquele botão estiver parecendo com uma “cabeça de alpétalas
finete”, passando da cor verde
para a branca. A decisão de começar será tomada quando na
maioria das árvores do talhão já
existam botões na condição
descrita. Esse momento não é
calculado numericamente. Não
se deve ficar esperando que
uma determinada quantidade
atinja aquele ponto.

Quantas aplicações
fazer?
É ingenuidade imaginar que
se possa controlar a Estrelinha
apenas com uma pulverização.
Explico. Durante toda a fase de
florada a partir do momento em
que o botão floral atinge o estágio de “cabeça de alfinete”,
até a queda de todas as pétalas
e, em algumas situações (que
dependem da quantidade de
inóculo do fungo no pomar),
até os chumbinhos, a doença
tem possibilidade de infestar os
órgãos florais. Assim, dependendo das condições climáticas,
cada ano e das peculiaridades de cada quadra/talhão, seu manejo pode tornar-se caro
e do ponto de vista operacional, no mínimo,
complicado. Por outro lado, quando bem
executado, é muito grande e vantajosa a relação custo/benefício do tratamento aqui
preconizado para seu controle.
Na medida em que a doença, na(s)
safra(s) anterior(es), já tenha sido responsável por qualquer prejuízo, a tomada de decisão para seu controle independe da localização geográfica do pomar ou da condição
ambiental. Deve ser feita de maneira preventiva. Esse ponto, com certeza, gera um questionamento sobre a possibilidade de se fazer controle apenas no momento em que
chover sobre a florada. Respeito esse pensamento e baseado na minha convivência com
a doença elaborei o quadro 1
1.
Outra questão muito delicada diz respeito ao momento em que se devem iniciar as
aplicações. Não se discute que a primeira

um botão, individualmente, pode surgir, desenvolver-se, abrir suas pétalas e perdê-las,
num prazo de tempo que pode ser desde
uma semana (no verão), até dois meses e
meio (no inverno).
É fato que se as condições climáticas não
forem muito extremas durante a florada principal, ela deverá durar, em média, um mês.
Nessas condições, uma aplicação em “cabeça de alfinete” e outra em estágio de “cotonete”, serão suficientes para o controle.
Mas nesse item são duas as dicas importantes. Não podemos esquecer que a partir
do momento em que a primeira pulverização foi realizada, enquanto a florada estiver
passando pelo período crítico não devemos
mais parar de fazê-las, sob o risco da doença “entrar” e, além de tudo, perder as aplicações já feitas.
Essa consideração é muito importante para
o sucesso do controle e se cruza com outra:
todos os produtos indicados para o controle
da Estrelinha, não exercem nenhuma atividade após, no máximo, 15 dias de sua aplicação. Esse deve ser o tempo máximo entre
uma aplicação e outra.
E o que fazer em relação à chuva ?
Sob a chuva, a eficiência de todos os produtos (sistêmicos ou de contato) cai acentuadamente. Isso se deve, em grande parte,
porque aumenta a potencialidade do fungo. A recomendação é a seguinte: se a chuva vier até 5 dias após a pulverização, ela
deve ser repetida. Além desse prazo, devese antecipar a aplicação seguinte, modificando a recomendação inicial de 15, para 10
ou 13 dias.

Controle químico
É evidente que outros fatores dificultam
o controle, como por exemplo, as múltiplas

Janeiro / Fevereiro / Março Revista Ciência & Prática

11

FITOSSANIDADE

Décio Joaquim

Décio Joaquim

Fase de “Cabeça de alfinete”

Fase de “Cotonete”

Paulo, tem-se observado a mumificação de
frutos, que, de acordo com especialistas,
também pode ser sintoma de Podridrão
Floral dos Citros, através de uma especialização do fungo. O certo é que se verifica isso
em pomares com muita Estrelinha, variando
o tamanho do fruto atingido, o que gera dúvidas em relação a saber se o fungo penetrou na estrutura vegetal enquanto ainda era
flor ou o fez tardiamente já em tamanho mais
avançado, no chumbinho. De qualquer
modo, percebe-se uma redução de frutos
mumificados quando o controle se estende
além da queda das pétalas.
Outra observação, diz respeito à retirada
das “estrelinhas” de plantas afetadas, na expectativa de que na florada seguinte a doença regrida. Comprovadamente, em pomares com alta concentração de inóculo, isso
não ocorre. Por haver a disseminação do fungo por todas as partes da planta, torna-se
sem significado a proposição acima.
Por fim, antes de listar as dicas elaboradas, torna-se importante ressaltar que o controle da Podridão Floral dos Citros exige do
citricultor um bom acompanhamento das
condições da florada, diferente daquelas
doenças que tinham suas pulverizações ditadas por um calendário fixo.
GTACC

floradas ao longo do ano ou ainda, talhões
em que ramos das árvores florescem em períodos variados, prolongando as floradas
numa mesma quadra. A irrigação, ao meu
ver, tem a grande vantagem de, na prática,
uniformizar as floradas, o que torna-se um
ganho significativo no controle da doença.
Sobre os produtos químicos empregados
para a Estrelinha, deve-se registrar outra dica:
nunca utilize sub-dosagens. Misturando diferentes princípios ativos, use-os nas doses
recomendadas individualmente.
Atente sempre para a qualidade da água
utilizada nas pulverizações. Procure conhecer seu pH, adequando-o se for o caso. O
volume de calda a ser empregado por planta para o controle da Estrelinha não precisa
ser grande. Existem várias citações de bons
resultados empregando pulverizações a baixo volume em pomares adultos. Esse detalhe favorece o rendimento da aplicação, o
que é fundamental para poder retornar ao
mesmo talhão no tempo máximo de 15 dias.
Os produtos recomendados para o controle, desde que empregados da forma explicitada neste artigo, oferecem ótimos índices em condições normais. São usuais: Carbendazin, Folpet, Tiofanato Metílico, Piraclostrobin, Azoxistrobin, Difenoconazol, Tebuconazol.

Mu
mificação dos frutos
Mumificação
Décio Joaquim

Nas condições do Sudoeste/Sul de São
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Consultor Campo/GTACC
deciojoaquim@uol.com.br

Dicas para o controle
da Podridrão Floral
dos Citros
1

O produtor tem de saber
se tem “estrelinhas” no
pomar
pomar..

2

Em geral, as pulverizações devem ser preventivas.

3

Pulverizar antes que se
vejam sintomas. Começar
cedo, na "cabeça de
alfinete", na mudança da
cor
cor,, de verde para branco.

4

Não se deve esperar que
uma certa quantidade de
botões atinja aquele
estágio. Deve-se iniciar
quando perceber que na
maioria das árvores do
talhão existam botões
naquela condição.

5

Após começarem as
aplicações, as pulverizações não poderão parar
parar,,
até depois da queda das
pétalas, sob risco de se
perder o que já foi feito.

6

Os produtos funcionam
apenas por 15 dias e esse
deverá ser o tempo máximo entre uma pulverização e a seguinte.

7

Se chover
chover,, a pulverização
deverá ser repetida ou a
seguinte antecipada.

8

Nunca utilize sub-dosagens.

9

Em talhões que já tiveram
prejuízos com a doença, o
controle deve-se estender
até o início da fase de
chumbinho.

CITRICULTURA NACIONAL

Goiás: realidade dourada no Centro-Oeste
Jovem e promissora. Essa pode ser a legenda que melhor representa a citricultura goiana.
Caracterizado por produzir frutas para o mercado interno, Goiás destaca-se pela qualidade
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A

lém de ser uma alternativa agrícola de
boa remuneração, a citricultura tem o
forte apelo de fornecer emprego e de
valorizar as terras por onde se instala. Com
essa visão, no início dos anos 80 do século
passado, é que começou a expansão da cultura no estado de Goiás.
Hoje, a produção de citros está participando com destaque do quadro geral de faturamento agropecuário de mais de 70 municípios, alcançando em 2006 cerca de 8 mil
hectares de área plantada, de acordo com
dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ordenados pela Gerência
de Estatística Socioeconômica da Seplan –
Secretaria de Planejamento, de Goiás.
A maior representatividade vem da produção de laranja (aproximadamente 120 mil
toneladas) que provém de quase 6,5 mil hectares, de municípios como Água Fria de Goiás, Itaberaí, Rio Verde, Inhumas, Silvânia,
Buriti Alegre, que representam os seis principais em termos de área plantada. O Estado
conta com cerca de 900 hectares de plantios de tangerinas e outros 600 hectares com
limas/limões.
Recentemente foi definida uma comissão
(informalmente chamada de “força-tarefa”)
para conceber um programa de produção
de mudas cítricas para o Estado. O secretário de Agricultura, Odilon Claro de Lima, diz
que “o momento é oportuno para instituir
um projeto que garanta a produção de mudas de qualidade e que possa inibir o comércio de mudas de origem duvidosa”. A comissão é formada por representantes da Seagro – Secretaria de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Agrodefesa – Gerência de
Sanidade Vegetal, Agenciarural – Agência
Goiana de Desenvolvimento Rural e Fundiário, Comissão de Sementes e Mudas
Mudas, Superintendência Federal de Agricultura em
Goiás do Mapa – Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Escritório de Negócios de Goiânia da Embrapa – Transferência de Tecnologia, Comissão de Sementes e
Mudas da Federação da Agricultura do Estado de Goiás, UFG - Universidade Federal
de Goiás e Associação de Floricultores e
Viveiristas de Goiás.
A comissão tem por objetivo elaborar o
programa estadual de produção de mudas
cítricas para Goiás, em conformidade com a
Instrução Normativa nº 008, da Agenciarural, de 5 de dezembro de 2003, que estabeleceu critérios para a substituição do sistema de produção a “céu aberto” pela produ-

Paulo Roberto Majewski: com irrigação e produtividade, fazendo parte da história da citricultura goiana

ção em viveiros telados no Estado de Goiás.
Além da importância fitossanitária, a constituição da comissão também tem um caráter
importante do ponto de vista político/administrativo. “A intenção”, segundo o Superintendente de Desenvolvimento Rural da Seagro, Juscelino Borges Carneiro, “é, mais do
que nunca, estabelecer diretrizes para a organização da citricultura no Estado, começando pela política para atender aos viveiristas, inclusive no que diz respeito a questão
de crédito rural, além de ações específicas
voltadas para a assistência a agricultores familiares produtores de mudas”.
Para o viveirista Marcelo Ferreira da Silva, membro da comissão, “importante serão as ações voltadas à fiscalização da sanidade da muda produzida, envolvendo desde aspectos do registro dos viveiros, o comércio, o trânsito e a ampliação do banco
de material genético e das borbulheiras.
De acordo com Marcelo, que possui uma
estrutura telada para a produção de 200 mil
mudas, “os resultados de todo esse trabalho
já serão palpáveis em dois anos. A criação
de um programa específico cria uma expec-
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tativa de que serão minimizados os atuais
problemas referentes à falta de borbulhas,
sugerindo uma melhora substancial na muda
produzida pelo Estado, melhorando a produtividade, aumentando a vida útil dos pomares e estimulando o crescimento do setor
como um todo”, declara otimista o viveirista.

Um pouco de história
Ronnie de Assis Côrtes, engenheiro agrônomo e consultor de vários citricultores, além
do produtor Paulo Roberto Majewski, proprietário de pomares em Itaberaí e no município de Goiás, lembram “o esforço desencadeado pelo empresário e deputado federal Roberto Egídio Balestra na implantação
da Centrosuco, entre 1986 e 1994”. Segundo eles, “a Centrosuco foi um projeto único,
inovador para sua época e que fomentou o
desenvolvimento da citricultura em Goiás. O
objetivo principal, que seria aglutinar uma
determinada quantidade de produtores em
torno de uma fábrica de suco, continua vivo
e almejado por muitos”. Interessante lembrar também, que o projeto Centrosuco, que

CITRICULTURA NACIONAL
nha idéia é a de comercializar suco, mesmo
que não venha a exportá-lo. Usando alguma
infraestrutura de minhas próprias instalações
da usina de cana-de-açúcar, consigo diluir
bem o preço de uma unidade para citros”.
Sobre o crescimento da cana, Balestra que
trabalha com as duas culturas afirma que
“isso não tira meu entusiasmo de citricultor.
Conheço os dois lados. Já tirei cana de uma
fazenda para plantar laranja. A cana é um
bom negócio, com ótimas perspectivas, mas
já vendemos o litro de álcool por R$ 0,19,
quando seu custo era de R$ 0,35”, recorda
cuidadoso.

Ativa

produzia e financiava mudas para produtores interessados, que as pagariam com a própria produção, foi copiado e serviu de base
para outros programas semelhantes em várias regiões do País.
O agrônomo Assis Côrtes faz uma menção ao trabalho de dois outros engenheiros
agrônomos, Felisberto e Edgar Rabelo Jácomo, dos quais ele foi estagiário na Centrosuco, na produção de cerca de 2 milhões de
plantas cítricas que foram fomentadas dentro de um raio de 250 km da cidade de Inhumas, sede do projeto. “Na época, incentivávamos o plantio dentro desse raio e num espaçamento 7 m x 5 m. Em média, eram 10
mil plantas por produtor. Hoje, mais adensados, sabemos que muitos pomares se estendem por até 350 km de Inhumas, chegando próximos à Brasília”. Outra constatação feita por Côrtes, “é de que, talvez, 30%
daquelas áreas iniciais tenham sido abandonadas”.
O próprio Roberto Balestra é que conta:
“estudando em São Paulo na minha adolescência, verifiquei a prosperidade de amigos
cujos pais eram citricultores. Assim que pude
plantei minhas primeiras 15 mil laranjeiras.
Mas faltava-me a técnica. De qualquer modo,
sempre tive para mim que citricultura é um
excelente negócio. Iniciei a Centrosuco com
a idéia de montar uma fábrica e percebo que
minha contribuição para a citricultura de

O entusiasmo de Balestra e a Centrosuco

Goiás foi muito grande, uma vez que a área
plantada aumentou e, hoje, aquele que está
plantando não o faz simplesmente porque
recebe a muda, como antigamente. Vendo
isso fico com a certeza de que mais do que
mudas, plantei uma idéia. Atualmente as
mudas são melhores, os plantios são mais
técnicos, irrigados, com um maior conhecimento e, por sua vez, maior resultado financeiro”, conclui.
Diante do crescimento da citricultura em
Goiás, Balestra anima-se com a perspectiva
da fábrica: “o mercado de laranja in natura
é limitado. Satura. A fábrica é modular. Mi-

Falando como produtor
Entusiasta da citricultura, Balestra conta
com mais uma aliada na sua empreitada: sua
filha. Teresa Jácomo Balestra, engenheira
agrônoma formada pela Esalq – Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, é quem administra
o pomar da família. Ela diz: “nossa intenção
é chegar a ter 400 mil plantas apenas voltadas à fruta para o mercado interno. Temos
encontrado valores comerciais que satisfazem nossas projeções, vendendo a produção para todas as regiões brasileiras. Além
da Ceasa de Goiás, vendemos para Brasília,
São Paulo, Paraná, Norte e Nordeste, são
todos mercados praticados com relativa se-
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Goiás tende a crescer no mercado interno

gurança, o que nos dá margem a pensar em
ampliações” , revela a agrônoma.
Em relação ao pomar, os Balestra são
adeptos da irrigação. “Temos a terra e o sol,
mas muitas vezes nos falta a água. Penso que
a irrigação deva ser implantada logo após o
plantio”, prefere Roberto. “Chegamos a conclusão de que não se consegue tratar bem
um pomar, se o produtor não tiver espírito
empresarial. Não existe pomar de laranja que
custe barato. O retorno vem, desde que o
investimento seja feito adequadamente e de
forma racional”, sentencia Roberto Balestra.
As altas temperaturas do Centro-Oeste
também são motivos de preocupação, uma
vez que mesmo a irrigação não pode compensar o excesso de temperatura que provoca abortamento dos chumbinhos. Por isso,
Roberto declara preferir a microaspersão, que
aumenta a umidade relativa do ar. Teresa lembra os extremos: “mas o que mais tem nos
dado problema nas floradas ultimamente, é
o Colletothricum, é a Estrelinha. Por mais ambivalente que possa parecer, a maior umidade do ar na época das flores, se atenua o
calor, agrava as perdas por Antracnose”.
De qualquer modo a opção pela laranja
Pêra também leva em consideração a maior
possibilidade de contar com floradas temporãs, que são boas para reposição de perdas da florada principal e também são as que
alcançam maiores valores monetários.

tir o melhor desempenho dos cultivos, de
forma sustentável. Nesse contexto, a irrigação surge como aliada importante. Embora
seu custo seja elevado, principalmente na
fase de instalação, o retorno que pode proporcionar é compensador”, afirma o jornalista.
Pensando assim é que os citricultores de
Goiás estão começando a investir em irrigação, adotando a tecnologia tanto em pomares em produção quanto em novos plantios.
Apesar da maior parte da área citrícola ainda ser em sequeiro, há quem já esteja investindo na irrigação havia mais tempo.
Incentivado por Roberto Balestra havia 18
anos, Paulo Roberto Majewski começou sem
muito conhecimento técnico e detém hoje,
em 115 mil plantas (55 mil em produção)
uma das melhores médias produtivas do setor no Estado. “Atualmente planto 7 m x 3,8
m porque acredito na experiência que fui
adquirindo ao longo do tempo. Utilizo pivô
já faz 9 anos e minhas colheitas chegam a 6
caixas de 40,8 kg por planta”, comemora

Majewski.
Proprietário das Fazendas Sítio do Campo e Maria Alves, em Itaberaí, e da Fazenda
Lapinha, município de Goiás, Paulo Roberto
é um dos pioneiros da citricultura irrigada
no Estado. Irriga desde 1991. “Comecei com
a irrigação quando ninguém sabia nada. Nem
eu. De lá para cá aprendi muito e estou
aprendendo, mas os resultados são positivos”, afirma o produtor que irriga 129 hectares com dois pivôs centrais.
Para Teresa Balestra, em se tratando de
irrigação, “o maior problema, no entanto, é
a falta de pesquisas sobre o uso adequado
dos equipamentos e da tecnologia. As pessoas devem ter muito cuidado com irrigação
em citros. Não basta apenas molhar as plantas. Se houver erro no momento da irrigação, o prejuízo pode ser maior”, argumenta
Teresa. Ela diz que ainda está na fase de
aprendizado e que novos investimentos só
serão feitos após melhores avaliações técnicas e econômicas do processo.
Quem incentiva a irrigação através de

Para o jornalista goiano, especializado em
agricultura, Paulo Lício, “o crescimento da
produção de frutas, segmento que precisa
avançar a cada dia em quantidade e qualidade para atender as demandas do mercado interno e externo, só será possível com a
utilização de tecnologias capazes de garan16
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Com a divulgação, aumenta a irrigação e a produtividade da citricultura de Goiás

CITRICULTURA NACIONAL

Incentivador da citricultura local: Almir Bastos

Dias de Campo e de constantes Seminários é
o empresário e engenheiro agrônomo Almir
Cavalcante Bastos Filho, proprietário da Ativa Agropecuária. Segundo Almir, “a meta é
propor aos produtores de citros e pessoas
interessadas pela atividade uma discussão
mais aprofundada sobre a importância e a
viabilidade econômica da adoção de sistemas de irrigação na citricultura, como forma
de impulsionar ainda mais a produção em
Goiás”. De acordo com ele, “muitos produtores têm interesse na irrigação e alguns chegam a adotá-la, mas quase sempre de maneira incorreta, o que significa perdas de tempo e de dinheiro”.
Quando fala da citricultura local, Almir
Cavalcante se entusiasma. Afinal, ele faz parte
diretamente do seu crescimento. Esse mérito é reconhecido por todos, uma vez que o
interesse de Almir pelo setor não é exclusivamente comercial. Conhecido promotor de
encontros técnicos, Almir é o responsável
pela criação do Seminário Técnico de Citricultura (o primeiro transcorreu em 1996, com
a presença de 64 produtores), que vem acontecendo em setembro de cada ano, já transformado em tradicional ponto de encontro
do citricultor goiano.

Consultor especialista em citricultura, o
agrônomo Ronnie de Assis Côrtes assiste cerca de 35 propriedades em vários municípios
da área citrícola do Estado.
Ele nos dá uma idéia do valor da produção. “No início da última safra a laranja estava sendo comercializada a R$ 14,00/40,8
kg. Chegou a R$ 23,00 e está terminando a
safra valendo R$ 18,00, simplesmente pela
aproximação da safra paulista. O custo em
cima do caminhão (já que o frete é por conta do comprador), chega a R$ 14,00”.
A entrada de laranja de outros estados
têm provocado certa concorrência que tem
prejudicado um pouco o mercado vendedor
local. Está se tornando comum encontrar na
Ceasa de Goiânia laranja de Sergipe e do

Pará, além daquela que habitualmente vem
de São Paulo.
Ronnie relata que a situação fitossanitária dos pomares é mais amena do que quando comparada à São Paulo. “Temos ocorrência de CVC numa escala menor de incidência. Leprose e Ferrugem são comuns a todos
os pomares. A Rubelose também tem preocupado os produtores de Goiás. Ultimamente, a coincidência de floradas com chuvas têm
aumentada a ocorrência de Estrelinha no
Estado”.
O consultor faz uma interessante observação a respeito do desenvolvimento da citricultura local: “diferente de Minas Gerais,
onde a citricultura cresceu graças ao produtor paulista, em Goiás o crescimento acontece devido ao envolvimento do agricultor
goiano. Por isso, é uma citricultura que cres-

Ativa

Ativa

Assistência e pesquisa

A citricultura goiana sempre foi tocada pelo agricultor de Goiás
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ce lentamente, mas de forma organizada e
sadia. O que estava faltando eram as normas para produção e comercialização de
mudas, que virão em breve. A citricultura
aqui, cresce de dentro para fora”, assegura
Ronnie Côrtes, de modo tranqüilo.
Em relação à pesquisa, João Luiz Palma
Meneguci, engenheiro agrônomo e pesquisador do Escritório de Negócios de Goiânia,
do SNT - Serviço de Negócios para Transferência de Tecnologia, da Embrapa, é uma
referência no que diz respeito à citricultura
goiana.
Para ele, a fórmula do sucesso baseia-se
em “fortalecer o que já existe, interagindo
com a pesquisa desenvolvida em outros centros, em especial, em São Paulo”. O pesquisador enaltece o programa de mudas a ser

Ativa

Carlos Alberto Barros, coordenador da Agrodefesa

•
•
•
•

Mudas boas;
Conhecimento técnico adquirido;
Instituições técnicas interessadas;
Entusiasmo e vontade política.
De acordo com João Palma, “precisamos
aproveitar os exemplos que a citricultura de
São Paulo nos tem dado. Não são apenas
nos bons momentos que se aprende. Vamos
lembrar que cuidando nas fases boas é que
guardamos para pagar as contas nas fases
ruins. Se não, a terra é que vai embora, não
apenas as laranjeiras”.

Defesa fitossanitária
Carlos Alberto L. de Barros, Coordenador
de Emergências Fitossanitárias, e Carla Alessandra Póvoa Lemes, Coordenadora do Programa de Prevenção e Controle de Pragas em
Citros, ambos engenheiros agrônomos da
Agrodefesa, são unânimes em afirmar que
“após a Normativa 008 aumentou a possibilidade de mantermos a sanidade no Estado”.
18
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Carla: a severidade da lei beneficiará Goiás

“Nosso poder atual nos permite a destruição das mudas que encontrarmos sem qualidade e sem permissão de comercialização.
Mudas de fora do Estado apenas poderão
entrar e/ou ser comercializadas em Goiás,
com consulta prévia e permissão da Agrodefesa”, lembra Barros.
Segundo a agrônoma Póvoa Lemes, “são
quatro os viveiros telados no Estado. A Normativa 008 forneceu um tempo hábil para
todos se enquadrarem nas novas determinações, uma vez que é de 2003. O setor não
atentou para isso e o tempo de adaptação
acabou. Agora, apenas são permitidos os viveiros telados. Recentemente, 30 mil cavalinhos foram destruídos e mais de 10 mil
mudas apreendidas e queimadas”, contou a
coordenadora.
A Agrodefesa vai intensificar as ações de
fiscalização e produzir material técnico para
distribuição aos viveiristas. Para o secretário
de Agricultura, “em matéria de sanidade não
há meio termo. É 0% ou 100%. Ou a muda
tem qualidade ou não tem”. Odilon Claro de
Lima argumenta que “a discussão é pertinente devido ao potencial de Goiás para a produção de citros”. Ele considera que “a situação no Estado é relativamente boa, visto que
os pomares goianos ainda estão livres de
pragas como o Greening, Cancro Cítrico, Pinta Preta, Mosca Negra, Mosca da Carambola
e Morte Súbita dos Cítricos, que têm alto
poder destrutivo”. Mas acentua a necessidade de “manter vigilância constante contra
essas pragas”.

GTACC

João Meneguci e a pesquisa em Goiás

estabelecido em Goiás. “Poderemos formar
um bloco de matrizes em Inhumas, além de
preservar, melhorar e revitalizar o que temos
em Anápolis. Precisamos de ação. Vislumbrarmos mudanças. Deveremos nos espelhar
em Cordeirópolis e em Bebedouro, para a
formação de um Centro de Citricultura; Fundecitrus, GTACC
ACC, são exemplos a ser seguidos se quisermos crescer”, aconselha João
Meneguci.
Para o pesquisador da Embrapa, “a evolução caminhará com as mudanças que virão. O ambiente telado para a produção de
mudas obrigará a melhorar a prospecção genética, o programa nutricional, os tratamentos fitossanitários etc. É só vantagem”, afirma feliz.
Meneguci lista uma série de itens que
considera primordiais para justificar as reais
possibilidades de Goiás na citricultura:
• Área e potencial climático;
• Viabilidade econômica e demanda;

Ativa
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Sérgio Luiz FFacio
acio
Consultor FARM/GTACC
sergio.farm@netsite.com.br

MANEJO DE PRAGAS

Ácaros tetraniquídeos: como realizar o manejo?
Cada vez mais presentes em nossa citricultura, os ácaros tetraniquídeos exigem
monitoramento e atenção por parte do produtor

U

Gravena Ltda

m pequeno roteiro sobre os ácaros tetraniquídeos:

1 - Os ácaros
Os danos destes ácaros aparecem em
folhas semi-maduras e maduras na forma de
amarelecimento geral; em frutos ocorrem
pontuações esbranquiçadas características,
nos locais onde os ácaros inserem os estiletes bucais para sugar a seiva. Uma importante diferença entre os ácaros é que o Texano e o Purpúreo não tecem teia, no local da
colônia, enquanto que, o Mexicano apresenta teia em abundância onde ovos, larvas, ninfas e adultos ficam abrigados ou suspensos.
O Purpúreo ou Vermelho, Panonychus citri,
é mais comum e ocorre em todo o mundo,
onde há citros plantado. O Texano, Eutetranychus banksi, originou-se no Texas e o
Mexicano, Tetranychus mexicanus, recebeu
este nome por ter sido descrito pela primeira vez no México.

2 - Os surtos e danos

Sintomas característicos provocados pelo dano
de ácaros tetraniquídeos em frutos e folhas

uma das 3 espécies, presentes. A recomendação de pulverização é para quando atingir o nível de 30% de folhas infestadas.

4 - Os inimigos naturais
Os principais inimigos naturais dos ácaros
tetraníquideos são: o fungo benéfico Neogysites spp. em condições de alta umidade;
os ácaros predadores Euseius sp. (pêra), Iphiseiodes zuluagai (maça), Stigmaeidae sp.
(morango); e a micro joaninha Stethorus
spp..

3 - Manejo ecológico

5 - Manejo em sistemas
convencionais

Normalmente os ácaros tetraniquídeos são considerados pragas secundárias no
MEP - Manejo Ecológico de Pragas. Mas, para
casos de surtos generalizados, estamos recomendando inspeção em 1% das plantas
do talhão em zig-zag, avaliando 3 folhas
semi-maduras ou maduras por planta e considerando infestada a folha que apresentar
5 ou mais ácaros tetraniquídeos, de qualquer

Ao atingir o nível de 30% de folhas
infestadas, deve-se proceder com o controle
da praga. Os mesmos acaricidas utilizados
para o manejo do ácaro da leprose apresentam bom controle sobre ácaros tetraniquídeos (Vermelho, Texano e Mexicano), sendo
recomendados os seguintes produtos técnicos: Azociclotin, Cyhexatin, Dicofol, Óxido de
Fenbutatin, Propargite e Spirodiclofen. Tam-
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Em pomares de citros, as infestações
destes ácaros estão muito altas, causando
colapso do mesófilo e elevada queda de folhas nas plantas atacadas. Estão em todas as
regiões citrícolas, tanto no norte como no
sul e também na região central do estado de
S. Paulo. Os motivos para esta ocorrência são:
A. Uso excessivo de piretróides para controle de pragas como Bicho-Furão, Ortézia,
Cigarrinhas da C.V.C, Psilídeos do Greening (HLB) e outras;
B. Uso excessivo de neonicotinóides para
manejo de pragas nos pomares em formação;
C. Condições climáticas de baixa umidade e
seca.

bém Abamectin + Óleo Mineral ou Vegetal
quando usado sobre Larva Minadora e Ácaro Branco, em doses de registro, apresentam
bom controle dos ácaros tetraníquideos.

6 - Manejo em sistemas orgânicos
Para os sistemas orgânicos, produtos
a base de Enxofre, Calda Sulfocálcica e Óleos Minerais ou Vegetais são opções a serem
utilizadas, com boa eficiência de controle
sobre ácaros tetraníquideos. A irrigação por
aspersão reduz sensivelmente as populações
de ácaros pela ação direta e aumento da umidade relativa do ar.

Ácaro Purpúreo

Fêmea

Gravena Ltda

Gravena Ltda
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Macho

Ácaro Mexicano

Fêmea

Gravena Ltda

Gravena Ltda

O Purpúreo é mais comum e ocorre em todo o mundo, onde há citros plantado

Macho

Gravena Ltda.

Gravena Ltda

Ácaro TTexano
exano

Gravena Ltda

Sobre folhas a coloração é pardacenta; sobre frutos, avermelhado. Difere, por formar teia

José Luiz Silva
Consultor Gravena/GTACC
jlsilva@gravena.com.br

Santin Gravena
Consultor Gravena/GTACC
gravena@gravena.com.br

Fêmea

Macho

Fêmeas achatadas e arredondadas, machos afilados e pernas de tamanho maior que o corpo

Sérgio Roberto Benvenga
Consultor Gravena/GTACC
srbenvenga@gravena.com.br
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Cuidados com a barra de herbicida em citros
Um verdadeiro check-list para ajudar no desempenho deste importante equipamento
no controle de mato das propriedades de citros

C

Mas não é somente a barra que tem que
ser descrita. Existe uma série de componentes que devem ser conhecidos. E conhecêlos apenas, não é suficiente. Precisamos também verificar diariamente seu correto funcionamento.
Existem dois tipos de tanques para transportar a calda (mistura do herbicida com a
água); os de levantamento hidráulico ou
aqueles tracionados sobre rodas.
Tanto num caso como no outro, esses tanques são acoplados sobre o chassi, que são
estruturas normalmente de metal forte e resistente, onde são fixados vários componentes do equipamento.
Os tanques são depósitos fabricados com
fibra de vidro, polietileno assoprado ou inox
(devido aos herbicidas serem produtos de alta
corrosão) e podem ter a capacidade de 400,
500 ou 2.000 litros, presos por parafusos ou
cintas parafusadas ao chassi. Os tanques também têm um medidor ou marcador de nível,
que mostra a quantidade de calda dentro do
mesmo. No interior do tanque tem, ainda,
um agitador que pode ser de pás ou de hélices, ou mesmo de injeção de calda com velocidade, para manter a mistura homogênea
durante todo o processo.

A pressurização do sistema é mantida por
uma bomba acionada pela tomada de força
do trator, que tem a função de sugar a calda
do tanque e enviá-la até os bicos pelas tubulações, normalmente menores do que as dos
atomizadores, pois as pressões de trabalho
na aplicação de herbicida normalmente são
menores (ao redor de 60 a 80 lbs/pol²).
Para manter o sistema todo limpo, item
muito importante na aplicação de herbicida, pois os bicos são muito finos, precisamos de um sistema de limpeza que é composto por um filtro de sucção e um filtro de
linha, com a finalidade de impedir que impurezas ou partículas maiores existentes na
calda passem pelas tubulações e cheguem a
entupir os bicos.
Conta também com um registro que controla a saída do produto podendo liberar o
fluxo e pôr os bicos em funcionamento ou,
ainda, fechar o fluxo e manter o sistema funcionando sem a aplicação da calda, usado
para interromper a aplicação no fim das ruas
ou nas replantas. Possui também um regulador de pressão, componente muito importante, pois ele regula a pressão de serviço
(deve ser verificada com manômetro diariamente), fornecendo a vazão para cada tipo
de trabalho. Também é constituído por man-

Ramiro de Souza Lima Neto

om essa matéria, voltamos a um assunto muito solicitado pelos companheiros
de campo que trabalham nos pomares
de laranja. A manutenção dos equipamentos agrícolas, que podem ser preventivas ou
corretivas, mas que sempre garantem a boa
qualidade nas aplicações.
A aplicação de herbicida é uma prática
utilizada para controlar plantas daninhas que
nascem próximas às laranjeiras, influenciando nas produções dessas árvores. Também é
conhecida como controle químico do mato
e consiste na aplicação de produtos denominados herbicidas, apresentando dois tipos
de ações: controle antes do mato germinar,
ou seja, pré-emergente
pré-emergente; ou após o mato
germinar, chamado pós-emergente
pós-emergente. Em citros nos dois casos, o equipamento utilizado para aplicação é a barra de herbicida ou
barra Bentley como era conhecida devido ao
seu inventor.
Na barra encapada que desliza sobre dois
patins estão fixados os tubos e mangueiras
onde são presos os bicos aplicadores, além
de uma cortina ou saia móvel - na parte posterior da barra, que protege as folhas da saia
das laranjeiras da deriva de gotas. Sua altura
e movimento são controlados por pistão hidráulico e por um conjunto de molas e correntes estabilizadoras.
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gueiras que interligam os componentes e
uma ponteira móvel de material flexível ligada a uma mola, com a função de alertar ao
tratorista do campo de trabalho quando toca
em alguma coisa, já que faz barulho, sem
que force toda barra.

O óleo deve estar sempre limpo e sem mistura de água ou calda. Substituir também,
imediatamente, os retentores, caso apresentem vazamentos;
• Trocar o óleo da bomba a cada 100 horas
utilizando óleo multiviscoso SAE 30;
• Substituir os reparos todo o fim de safra
ou a cada 500 horas;
• Limpar os filtros de linha a cada abastecimento; usando em casos mais extremos de
qualidade de água, uma escova com cerdas
de náilon ou ar comprimido;
• Registros, comando de distribuição e regulador de pressão, nunca podem trabalhar
quando apresentarem vazamentos. Assim,
desmontá-los ao fim de cada safra
safra, verificando se apresentam desgastes principalmente de válvulas e sede de válvulas, e substituir quando esse desgaste for constatado.
Os anéis devem ser lubrificados com vaselina, nunca use graxa ou derivados de óleo,
pois podem danificar as borrachas. Quando
for guardar esse equipamento fechar o registro e soltar toda a pressão de trabalho para
que a mola não perca sua elasticidade;
• Verificação diária das mangueiras
mangueiras, que
não podem estar torcidas ou bloqueadas e
não devem roçar ou tocar em parte alguma,
exceto as abraçadeiras apropriadas. Em caso
de algum vazamento, substituir imediatamente;
• As condições da barra, do sistema hidráulico e das molas devem ser verifica-

das diariamente e substituídos ou reparados caso alguma anormalidade seja encontrada;
• Os bicos devem ser limpos diariamente
ou sempre que houver um entupimento,
utilizando água limpa, detergente neutro,
escova de cerdas de náilon ou ar comprimido. Quando estiverem vazando 10% a
mais do que quando novos, devem ser
substituídos. Nunca utilize arame, gravetos ou canivete para limpar, pois danificam os bicos.

GTACC

• Manutenção preventiva sempre é feita
sem paralisar a rotina de serviços e pode
ser melhor planejada. Assim máquina revisada e lubrificada corretamente dificilmente trará transtorno para o operador, o
que contribuirá para o aumento do rendimento operacional;
• Toda a manutenção deve ser feita com a
máquina parada e motor desligado;
• Engraxar diariamente
diariamente: cardam, engate
do tanque, mancal dianteiro e traseiro, mexedor e macaco quando houver;
• Observar diariamente o chassi (trincas
e fixação dos parafusos);
• Diariamente colocar água no tanque
após o término da aplicação, retirar os bicos e filtros e funcionar a máquina até esgotar a água;
• Sempre usar o “coador”, na boca de
abastecimento do tanque, para reter impurezas no enchimento do mesmo (substituir a tela sempre que se romper);
• O intervalo entre as limpezas periódicas do filtro depende da qualidade da
água, mas recomendamos que a cada
abastecimento sejam feitas uma checagem
e uma lavagem, quando estiver muito sujo,
usar escova com cerdas de náilon ou ar
comprimido;
• Substituir os anéis de vedação dos filtros, caso apresentem vazamentos;
• Diariamente verificar o nível de óleo
da bomba, completando caso necessário.

Ramiro de Souza Lima Neto

Dicas de Manutenção

Ramiro de Souza Lima Neto
Consultor FARM/GTACC
ramiro.farm@netsite.com.br
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LOGÍSTICA

O abastecimento dos pulverizadores
Quase sempre relegado a um segundo plano, o trabalho adequado de abastecimento
dos pulverizadores faz parte da logística e é o início de uma pulverização perfeita

T

oda prática agrícola, para que seja executada com qualidade e eficiência, re
quer organização, conhecimento, controle e segurança
segurança. E é no âmbito desses fatores que estaremos discorrendo neste artigo sobre a operação de abastecimento de
pulverizadores.
Para iniciar a pulverização, teremos que
dispor os produtos e equipamentos necessários para a aplicação, a fim de que não
ocorram contratempos que nos façam perder rendimento. Nesse momento, deveremos
observar os seguintes itens:
• Utilização dos produtos - Deve-se fazer um cálculo das quantidades de produtos
que serão utilizados durante o dia ou durante um determinado período de trabalho.
Por exemplo, o número de bombas (tanques
de 2 mil litros) que serão aplicadas e, de acor24
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do com as doses de cada produto, definir
suas quantidades que serão retiradas do estoque.
• Apoio para os produtos e equipamentos - Normalmente se usa uma carreta agrícola em boas condições de manutenção para
transportar e servir de bancada para os produtos e equipamentos. A carreta deve ser
colocada num local plano e com trava nas
rodas. Se não for esse o caso, pode ser feito
uma bancada de madeira no local de abastecimento, para depositar alguns dos utensílios de modo a não ficarem em contato com
o chão ou com o mato. Serve também para
facilitar as anotações, não se atrapalhar com
as dosagens, manusear tambores ou bombonas com registros etc. Pode-se ainda utilizar estrados (pallets) no chão. Evitar locais
de abastecimento aonde se formem poças

Janeiro / Fevereiro / Março

de água e barro. Dos equipamentos, podem fazer parte: 5 a 6 baldes plásticos de 20
litros para pré-mistura dos produtos, pá de
madeira para usar nos baldes, copos graduados para dosagens ou vasilhas com medidas específicas, por exemplo 1 L, 2 L, 4 kg, 5
kg etc. Não apenas isso, mas também lona
para cobrir os produtos em caso de chuva,
sabão para limpeza das mãos, caixa de ferramentas e peças para reparos rápidos em
tratores e pulverizadores.
Na maioria das vezes, é o próprio tratorista ou operador do conjunto trator/pulverizador, tanque ou caminhão reabastecedor,
que faz o preparo da calda para pulverização e o próprio abastecimento do tanque.
Quando há um número grande de operadores num mesmo ponto de abastecimento,
define-se uma pessoa que ficará responsá-
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LOGÍSTICA

O responsável pelo
abastecimento deve
ter agilidade e
compreender a
importância da
ordem de colocação
dos produtos no
tanque

Segurança e higiene
Para estacionar no local de abastecimento, o tratorista deve colocar o trator de modo
que saia direto para o local de pulverização
sem precisar ficar fazendo manobras com o
tanque cheio. Deve-se começar a colocar os
produtos no tanque do pulverizador quando o mesmo tiver pelo menos um quarto de
água. O pulverizador pode estar com o “agi-
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tador” ligado para fazer a homogeneização
da calda. Procurar deixar um espaço de 10
cm sem calda para que
não haja transbordamento do produto
pela boca do pulverizador, o que pode fazer perder produto e contaminar o local. Usar
as plataformas de abastecimento do pulverizador para facilitar despejar a pré-mistura
no tanque com segurança.
A segurança, a higiene e a limpeza são
importantes nessa operação. No manuseio
dos produtos, não deixar tampas, anéis de
trava das tampas e embalagens jogadas pelo
chão. Aliás, esse material, juntamente com
as embalagens (após realização da tríplice
lavagem) devem ser colocados nas caixas, de
boca para baixo para facilitar o escorrimento de algum líquido que ainda contenham e
depois serem perfurados, inutilizando-os.
Outros tipos de embalagens também deverão ser colocados em local apropriado para
depois serem removidos.
Vale lembrar as Normas Técnicas para
Produção Integrada de Citros, no item 10.4,
que discorre sobre preparo e aplicação de
agroquímicos (mesmo para quem ainda não
faz parte desse programa de produção):
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• Itens obrigatórios: obedecer as recomendações técnicas sobre manipulação de
agroquímicos, conforme legislação vigente;
preparar e manipular agroquímicos em locais específicos e construídos para esta finalidade; operadores devem utilizar EPI – Equipamentos de Proteção Individual.
• Itens proibidos: Manipular e aplicar
agroquímicos na presença de crianças, pessoas alheias à atividade e animais; utilizar
recursos humanos sem capacitação técnica;
descartar restos de agroquímicos e lavar equipamentos em fontes de água, riachos e lagos, conforme legislação vigente.
GTACC

vel especificamente por esse trabalho. De
qualquer forma, ele deve ser orientado (treinado) para isso. Ter agilidade para não deixar outros operadores esperando e perdendo tempo, conhecer alguns detalhes dos produtos com os quais está trabalhando e a respeito de misturas, saber a ordem de colocação dos defensivos no tanque, além de saber ler e escrever, são condições desejáveis.
A fim de facilitar o controle da operação, deve-se dispor os baldes na ordem de
preparo e abastecimento das pré-misturas,
sendo que pode haver uma marcação nesses baldes com os nomes dos produtos. Também deve-se ter uma prancheta, com planilha própria para anotação do número de
bombas aplicadas, produtos que foram usados, número do talhão, data, operadores e
pulverizadores que trabalharam, observações
a respeito do clima (chuva, vento etc).

Aparecido Tadeu Pavani
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Na falta de pontos
de abastecimento
um caminhão
pode melhorar
o rendimento
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PRÁTICA

Uma vida dedicada à citricultura
Seiey K
Kanashiro
anashiro foi um exemplo para os que o conheceram. Exemplo de sucesso conseguido através
do trabalho, numa demonstração contínua de respeito consigo, com a natureza e com a sua comunidade

O

sucesso não se mede apenas pela
produção. Alcança sucesso aquele
que tem dedicação, que exerce com
alegria seus afazeres, que acredita em seu
labor, que oferece emprego, que se dispõe a
ajudar as pessoas através de sua atividade,
que respeita o meio ambiente, que não ofende, que é amigo, que participa. Será esse o
legado a ser herdado por seus familiares.
Seiey Kanashiro faleceu no dia 25 de janeiro de 2007. Era um citricultor muito participativo e sempre dedicado, comparecendo a todos os eventos da área citrícola. Recepcionava muito bem e era muito atencioso com os visitantes que recebia em sua propriedade. Sempre que estava a seu alcance
auxiliava os pesquisadores e consultores em
seus trabalhos de pesquisa, fornecendo área
e equipamentos agrícolas para instalação e
condução dos mesmos.
O GTACC pôde testemunhar a calorosa
recepção que os integrantes do grupo receberam em DATA, quando lá estiveram junto
dos companheiros da Ihara para a execução
de um trabalho de campo. Seiey e dona Ester nos encantaram com uma série de mimos, de quitutes e de sucos feitos por ela,
como os de tamarindo e de amora. Nos encantaram, além do mais, por sua participação no evento técnico, por sua simplicidade
e sabedoria.
A trajetória de Seiey na área agrícola iniciou-se na década de cinqüenta do século
passado, quando junto com seus pais e irmãos arrendou terras para plantios de culturas anuais nas regiões paulistas de Olímpia e Catanduva. Com o passar dos anos,

Seiey Kanashiro e dona Ester

depois de muito trabalho de sol a sol, a família conseguiu adquirir sua propriedade no
município de Olímpia, onde continuou a
plantar culturas anuais e no final dos anos
sessenta, começou a investir nos plantios de
laranja, pois essa cultura estava em franco
desenvolvimento na região. Durante muitos
anos os Kanashiro produziram frutos de mesa
para o mercado e, mais recentemente, como
integrantes do grupo Montecitrus, passaram
a comercializar toda sua produção para produção de suco concentrado.
Com muito trabalho e dedicação os irmãos Kanashiro tornaram-se citricultores respeitados pelas altas
produtividades, boa
qualidade dos frutos
e introdução de novas tecnologias na
cultura. Seiey trabalhava diariamente na
Fazenda Santa Ernestina em Olímpia,
onde formava novos
pomares em plantios
adensados, praticando uma mescla entre
os manejos de pragas
e de solo convencionais e o orgânico, obtendo excelentes resultados e produtividades. Mesmo com
Seiey Kanashiro sempre participou ativamente das reuniões técnicas
todas as dificuldades

do setor agrícola, todo ano ainda fazia plantio de culturas anuais intercaladas aos plantios de citros, sendo o milho a sua favorita.
Tinha uma excelente relação com seus
funcionários, com os pesquisadores, consultores e amigos, pois respeitava e auxiliava no
que fosse possível. Estava sempre acompanhado por dona Ester, sua esposa e companheira, sempre muito prestativa e atenciosa
com todas as visitas que compareciam à sua
propriedade, como pudemos sentir.
Fica o exemplo de ser humano, é evidente, mas também é muito importante lembrar
e enaltecer a compreensão que tinha para
com a experimentação agrícola. Seiey Kanashiro foi um incentivador na busca de resultados. Ele não se acomodava e não aceitava a resposta: “é assim mesmo”. Estava
sempre buscando alternativas e incentivando mudanças. Dizia: “tudo pode ser melhorado”.
Para finalizar, este é um artigo para homenagear o excelente citricultor e amigo
Seiey Kanashiro, um homem de bem, com
idéias e pensamentos a frente de sua época,
que sempre repetia a máxima: “para produzir agricultura não se deve lutar contra a natureza; deve-se respeitá-la, conhecer, observar e interagir com o meio ambiente onde se
trabalha, pois somente assim, com os equilíbrios biológico e ecológico, consegue-se controlar as pragas”.

