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Demandas para as Pesquisas
Relacionadas aos Aspectos Fitotécnicos

Adelise de Almeida Lima

Jaqueline Rosemeire Verzignassi

Elma Machado Ataíde

Hércules José de Oliveira

Givanildo Roncatto

O
 grupo de trabalho visou definir demandas de pesquisa,

desenvolvimento e inovação (P&DI) em maracujazeiro,

estabelecendo uma escala de prioridades e com isso permitir

a junção de esforços de pesquisadores e instituições na solução de problemas

e desafios existentes na cadeia produtiva do maracujazeiro, sendo possível,

desta forma, um ganho considerável em tempo, com maior eficiência no uso

dos recursos humanos, financeiros e da infra-estrutura existente nas instituições

de (P&DI) com soluções interdisciplinares e interinstitucionais, envolvendo

diferentes áreas do conhecimento.

Melhoramento e recursos genéticosMelhoramento e recursos genéticosMelhoramento e recursos genéticosMelhoramento e recursos genéticosMelhoramento e recursos genéticos

Intensificação de estudos dirigidos à seleção de variedades definidas de

maracujazeiros amarelo, roxo e doce, incluindo o desenvolvimento de híbridos

adaptados a diferentes agroecossistemas resistentes/tolerantes às principais

doenças e insetos-praga, com elevada produtividade e destacada qualidade

de frutos. Incluem-se, aqui, estudos na área de biologia molecular objetivando

a caracterização da variabilidade genética disponível. Nesse sentido, cabe

ressaltar a preocupação com os recursos genéticos que devem ser priorizados

no tocante a sua preservação, caracterização e avaliação.
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Fi tossanidadeFi tossanidadeFi tossanidadeFi tossanidadeFi tossanidade

Manejo integrado e monitoramento sistemático de insetos-praga com

destaque para a broca-do-fruto, broca-da-haste, abelhas e mosca do botão

floral, assim como o manejo de plantas infestantes devendo ser estimulados

estudos baseados em manejo integrado, objetivando o entendimento das

interações existentes em dado agroecossistema, de modo a diminuir a

dependência e o uso indiscriminado de produtos químicos convencionais

empregados no controle de tais plantas. No manejo integrado de doenças

que ocorrem tanto na parte aérea quanto no sistema radicular, causadas por

fungos, bactérias e vírus, destaque deve ser dado a doenças do sistema

radicular e ao vírus do endurecimento do fruto e ao definhamento precoce

(pinta verde).  Nesse contexto, ênfase deve ser dada a ações interdisciplinares

e interinstitucionais, envolvendo particularmente as áreas de fitossanidade e

melhoramento genético, visando ao desenvolvimento de variedades

resistentes a tais agentes bióticos. Torna-se ainda muito importante o registro

de produtos para controle fitossanitário  tanto químico quanto para uso

alternativo.

Solos e nutrição de plantasSolos e nutrição de plantasSolos e nutrição de plantasSolos e nutrição de plantasSolos e nutrição de plantas

Pesquisas relacionadas a recomendações de adubação e calagem

devem ser intensificadas, voltadas à resposta às indagações do produtor,

incluindo quantidades, épocas, fontes e modo de aplicação de nutrientes,

bem como dos efeitos da nutrição na qualidade dos frutos e da adubação

verde.

Irri gaçãoIrrigaçãoIrrigaçãoIrrigaçãoIrrigação

São demandados estudos envolvendo necessidades hídricas, tensão

ótima de umidade no solo e lâminas ideais de irrigação, em conformidade

com o estádio de desenvolvimento das plantas e com as condições

edafoclimáticas locais.
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Manejo e tratos culturaisManejo e tratos culturaisManejo e tratos culturaisManejo e tratos culturaisManejo e tratos culturais

Intensificação de pesquisas relacionadas à propagação vegetativa,

condução da planta, podas, polinização e plantios consorciados.

Pós- colhei taPós- colhei taPós- colhei taPós- colhei taPós- colhei ta

Pesquisas devem ser intensificadas em relação ao ponto da colheita:

(maturação, in natura e indústria), tratamento para conservação pós-colheita e

aspectos físico-químicos (teor de sólidos solúveis, acidez e rendimento

industrial).

EconomiaEconomiaEconomiaEconomiaEconomia

Realização de estudos sobre tendências e potencialidade de

mercados, não só  interno como também  externo, sazonalidade, fatores

determinantes na formação de preços e estudos sobre a cadeia produtiva.

Tratando-se de uma fruteira cultivada predominantemente em pequenos

pomares, em média de 1,0 a 4,0 ha, é de suma importância desenvolver

estratégias de pesquisa relacionadas à realidade dos agricultores de base

familiar, visando ao aumento da produtividade, com qualidade e custos de

produção reduzidos.
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