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ATEMOIA – COM PREÇO 15,5% MENOR ÉPOCA E IDEAL PARA SABOREAR 

ESTA FRUTA 

 De polpa branca, macia e doce, ela ainda é considerada uma fruta exótica para muitos 

consumidores. Mas a atemoia, originária do cruzamento da fruta-do-conde com a cherimoia, 

vem nos últimos anos ganhando espaço no mercado. E aqueles que a consideram cara devem 

aproveitar a época atual, já que o preço médio da fruta caiu 15,5%, de 1 a 20 de junho em 

relação ao mesmo período de maio. Em relação ao mesmo período de junho de 2015, a fruta 

está com preço 6,4% menor. O preço médio da atemoia no atacado, no mês de junho atual, 

ficou em R$ 4,96/kg no atacado, frente a R$ 5,87/kg do mesmo período de maio, e R$ 5,30/kg 

em junho de 2015. Além da boa oferta, o aumento da participação dos municípios mineiros na 

oferta da fruta contribuiu para redução dos preços no atacado. Em junho de 2015, Minas 

Gerais foi responsável por 78,2% do total ofertado. Já em 2016, esse número saltou para 

83,7% (Fonte: Jornal Entreposto).   

 

AMEIXA DESIDRATADA 

    O Chile é um dos principais produtores e exportadores de ameixa desidratada. Embora a 

produção  tenha sido menor nos últimos dois anos, caindo das usuais 100 mil ton para  41 e 70 

mil ton, devido a problemas climáticos, o Chile ainda tem presença importante no setor, pois 

os preços aumentaram e alguns países concorrentes, como os Estados Unidos também tiveram 

queda na produção. O Chile exporta 97 % de sua produção de ameixa desidratada, e arrecada 

cerca de 200 milhões de dólares por ano. um setor com grande concorrência entre os países 

produtores, a situação atual tem beneficiado o pais vizinho. (Fonte-Portalfruticola.com) 

 colocar uma foto da internet.   

 

Fonte: http://www.lavioletera.com.br/ 
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8º SEMINÁRIO REGIONAL DE UVA ORGÂNICA, EM SÃO MARCOS- RS 

 

 

Foi realizado o 8º Seminário Regional da Uva Orgânica, no dia 21 de julho, no salão 

paroquial, em São Marcos. A promoção foi da Emater/RS-Ascar, Centro Ecológico de Ipê e 

Prefeitura de São Marcos, com apoio da Embrapa Uva e Vinho. A programação do evento, 

contou com palestras sobre produção de mudas de qualidade, cultivo sucessivo de plantas de 

cobertura do solo, compostos biológicos na melhoria da qualidade do solo e controle 

biológico em videiras, ministradas por profissionais da Embrapa, Emater/RS-Ascar, Centro 

Ecológico e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RS (Ifrs Bento 

Gonçalves), além de relato de experiência local. O almoço foi com cardápio orgânico. Na 

Tarde de Campo, na propriedade da família Guzzon, onde os participantes acompanharam as 

estações de cultivo sucessivo de plantas de cobertura do solo, aplicação e resultados dos 

compostos biológicos no solo e poda de outono. Em São Marcos, o cultivo da uva é a 

atividade agrícola mais importante do município e a produção orgânica vem ganhando 

espaço. Na safra 2016/2017, estão sendo cultivados 32 hectares de uva orgânica, por 15 

famílias. A produtividade média esperada é de 18 toneladas (t) e a produção total de 570 t 

(Fonte: Emater/RS). 
 

 

Fonte: Luiz Carlos Donadio 
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CONTROLE DO TAMANHO DE PLANTAS CÍTRICAS 

Eduardo Sanches Stuchi 

EngºAgro,EECB,Bebedouro-SP 

            O controle do tamanho das plantas tem importância na medida em que favorece algumas 

operações do cultivo e a implantação de pomares com densidade de plantio superior às praticadas 

atualmente, permitindo, consequentemente, maior exploração da área disponível. Há que considerar 

também os aspectos de melhoria nas condições de trabalho e segurança para pessoas nas operações de 

colheita e tratos fitossanitários, bem como o menor risco de disseminação do cancro cítrico devido à 

diminuição do uso de escadas na colheita. São claras as vantagens de instalar pomares com densidades 

superiores, notadamente a maior produção inicial numa mesma área. Entretanto, pode ocorrer o sobre 

cruzamento das plantas na idade adulta, causando problemas para a realização dos tratos culturais e da 

colheita. Para incrementar ainda mais as densidades de plantio, é necessário encontrar formas de 

controle do tamanho das plantas. Dada a importância do tema, muitos trabalhos foram executados em 

todo o mundo; sua dispersão dificulta um estudo mais detalhado do assunto; por isso, neste trabalho de 

revisão, procurou-se ser o mais abrangente possível e a reunião dos mesmos. O tamanho das plantas é 

determinado por: variedade, porta-enxerto, condições de solo e práticas fitossanitárias, poda e outros 

tratos culturais que influenciam o vigor e o hábito de crescimento. Também o clima exerce grande 

influência. Em climas secos, como o da bacia mediterrânea, do oeste dos Estados Unidos e regiões 

similares, os cítricos produzem folhas um pouco menores e mais espessas, entrenós curtos e copas 

mais compactas que em regiões mais quentes e úmidas como as dos estados do golfo do México, do 

Sudeste do Brasil e regiões tropicais úmidas. As espécies e variedades comerciais de cítricos alcançam 

normalmente alturas compreendidas entre 4.5 e 12-15 m em árvores de 25-35 anos de idade. A planta 

é mais compacta, e a espessura das folhas, tanto maior quanto mais seco e frio for o clima. O número 

total de raízes e a profundidade da zona explorada pelo sistema radicular influenciam o tamanho das 

árvores e a produção. Há uma correlação positiva entre o peso de raízes nos 90 cm superficiais do solo 

e a produção. Há também uma correlação positiva entre o desenvolvimento das raízes e o da copa. Em 

solos argilosos, o sistema radicular dos cítricos é menos denso e bastante menos fibroso e, por 

consequência, o porte das árvores desenvolve um potente sistema radicular, com raízes numerosas 

bem distribuídas e fibrosas, o que faz com que as plantas adquiram grande tamanho. Quanto menor a 

profundidade do solo, menores o porte e o desenvolvimento das plantas, em consequência do 

deficiente desenvolvimento do sistema radicular, por falta de espaço para sua expansão. Os cítricos 

cultivados em solos de pouca fertilidade também são de menor porte. O efeito do porta-enxerto no 

hábito de crescimento é de menor importância, mas tem grande influência na época de maturação e na 

conservação dos frutos na árvore. Entretanto, acredita-se que o porta-enxerto possui, possivelmente, 

grande influência no controle do tamanho das árvores. As variedades, por suas características 

genéticas, têm comportamento próprio e independente do efeito do clima, mas sofrem a influência do 

cavalo em que são enxertadas. Entre todas as variedades, apenas a tangerina ‘Clausellina’ desenvolve 

copas reduzidas e, em determinadas circunstâncias, a Satsuma. Pomelos e limoeiros alcançam grande 

desenvolvimento, enquanto as laranjeiras e tangerineiras podem ser classificadas como de tamanho 

intermediário. ‘Navelina’ e ‘Clementina’ apresentam menor desenvolvimento que ‘Navelate’, 

‘Valência Late’, ‘Washington Navel’ e ‘Salustiana’. A idade do material de propagação tem também 

grande influência no tamanho das plantas: as originadas com material de origem nucelar são mais 

vigorosas que as propagadas com material envelhecido. Foi constatado que quanto mais alto se 

efetuava o enxerto, mais baixas eram as plantas e menor a produção aos 10 anos de idade. As alturas 

de enxerto de laranja ‘Valência’ em citrange ‘Troyer’ e tangerina ‘Cléopatra’ ensaiadas foram: 

5;15;30;45;60 e 90 cm e o enxerto a 15-30 cm considerou-se mais adequado. Os resultados estão de 

acordo com os encontrados pelos autores em uma ampla revisão sobre o tema. Também chegaram a 

conclusões parecidas. 
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Foto:Eduardo Sanches Stuchi 

 

 

 

 

 


