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Sistema permite controlar 

doença dos citros com menos 
pulverizações de fungicidas 

citros, uma doença que 
provoca a queda dos fru- 

tos e a perda de ale 80% da produção 
quando atinge os pomares de laranja. 

ma de controle que calcula as condi- 
ções favoráveis á ocorrência da doença, 
como chuva, estágio de desenvolvimen- 
to da florada, e indica a época certa 
para pulverização de fungicidas. O soft- 
ware foi desenvolvido na faculdade de 
Ciências Agronômicas da Universidade 
Estadual Paulista (Unesp),em Botucatu, 
sob a coordenação do professor Nilton 
Luiz de Souza, pela engenheira agrôno- 
ma Natália Aparecida Rodrigues feres, 
autora de lese de doutorado sobre o 
novo sistema. 

versidade da Flórida, dos Estados Uni- 
dos, e da Citrovita, empresa do grupo 
Votorantim que possui 3 milhões de 

pés de laranja na região de Itapetininga 
(SP). Os resultados mostram que aoado- 

ores eco- 
nomizam cerca de R$ 2()(),()() por 

tores br; em, gratuitamente, 

ço http: //infotech.ifas.ufl.edu/disc/pfd/. 
"O trabalho começou em 1997" diz 

o professor Souza, que há 30 anos pes- 
gos causs 

Mantas,   loi quando ren 

licitar a colaboração na solução dessa 
doença que ameaçava a produção de 
laranjas em Itapetininga." A podridão 
floral é um problema que atinge várias 
regiões do Brasil, maior produtor mun- 
dial com mais de 1 milhão de hectares 
de árvores plantadas e uma colheita 
que somou 371,3 milhões de caixas de 
laranja na safra 2002/2003. O funso 

aluiu) age em to- 
orasde laranja, in- 

anta Catarina, Rio Grande do 

Sul, Goiás, Rio de [aneiro, Bahia e São 
Paulo, estado responsável por 70% da 
produção brasileira de citros. 

No inicio dos estudos, Natália (cr- 
ava seu mestrado em horticu 

sobre do 
ior furtgos do gênero Colleto- 
■m frutos como abacate, ba- 

nana, goiana, manga, m; 
cuja e morango. Com o 
mestrado, ela se voltou pai 

o mesmo 
1997 e 1998, Souza 

e iMatali;- 

dar o ciclo da doença para saber a 
ir estratégia de controle. Para rea- 
i pesquisa, foi instalada, então, 
.'stação meteorológica para cole- 
dados climáticos de chuva, tem- 
ira e molhamento foliar, que en- 

tar os dados climatu 
peratura e molhame 

a radio pan 

computadorizada. No período de ju- 
nho de 1999 a julho de 2002, Natália 
dedicou-se á pesquisa que resultou no 
Sistema de Previsão e Controle da Po- 
dridão floral dos Citros. Em 1999, ela 
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viajou para os Estados Unidos, onde fez 
estágio de um mês na Universidade da 
Flórida, na cidade de Lakc Alíred, com 
o professor Lavem Wayne "Pele" Tim- 
mer, um c alistas em 

De volta ao Brasil, Natália fez os ex 

laçòes de [tapetininga e nos po- 
mares da flórida. No trabalho, 

a doença era fundamental fazer 

certo. A presença da podridão 
varia de ano para ano, de acordo 
com a coincidência ou não tias 
chuvas durante o 

das plantas. 0 fungo pre 

tias flores paia se reproduzir. 

servados entre quatro e cinco 
dias após a infeçção. "As fontes 

.ulaçao sao as células re 
oras produzidas nas peta 

s doentes, disseminadas para 
as flores sadias poi 
va. No período en oradas, o 

nas tomas e nos 
cálices (a parle tia flor que vai 

dincuitand 

di/ a pesquisadora. "A po 
)voca  lesões de coloração 

rosco aiaraniai 

aos ramos. 
conhecido 

Evolução na análise - 

iies no combate a podridão 

o fungicidí 

à doença. 
is pulverizações de 

Mas nem sempre essa 

sso, em alguns anos, 
iiuaniio i 
disseminação do fungo, as pulveriza- 
ções podem ser exiladas." 

O sistema de controle ile Natália 
baseou-se 

Flórida que indica a necessidade e ó 
momento ideal de aplicação de fungici- 
das. Esse modelo norte-americano leva 
em consideração o número de flores 
infectadas em 20 árvores, a quantidade 
total de chuva nos últimos cinco dias e 
o número de horas de molhamenlo lo- 

Flor de laranjeira: 
fungo provoca lesões nas pétalas 
e queda dos frutos 

liar após 
zado por >s produtores ua ru 

ri/açao", diz a pesquisadora. 
O novo sistema desenvolvido p 

Natália, em parceria com os pesquis 
dores Lavem Timmcr, I loward Becl- 
Soonho Kim, ila Universidade da II 

.Ido   /'<>>'//> 

s nos Morai 

0 PROJETO 

Epidemiologia e Controle 
de Colletotricjwm acutatum, 
Agente Causai da Queda Prematura 
de Frutos Jovens em Citros 

MODALIDADE 

ar de Auxilio a Posei 

COORDENADOR 
Sou/A    Unesrj 

INVESTIMENTO 

R$ 21.538,25 o US$ 8.710,00 

e Fungicide App 

te leva em consideração 

ano, mas 

estagio e a o e a intensidade das iiorauas, o 
icó da doença no pomar, a varie- 
dade dos citros, além de fatores 

ora ile época e favorecem 

go. Após a seleção de todos os 
parâmetros, por meio de jane- 
las de múltipla escolha, o siste- 
ma calcula o valor de risco de 
ocorrência da doença e gera 
uma recomendação para pulve- 

Umidade controlada -   O siste 
ma ia foi testado nos último: 

o-se com o modelo 
onda c com outros tipos 

se  período, se 
lundo a 

foi indicada 

recursos para 
os produtores. V. 

/as na epidemiologia d. 

doença, "fi prei 
chuva e tio nu 

ou ainda, dependendo d. 

ações climáticas dos 

um simples 

ou.ir pode ser estimado 

íos-doutorado no Mis 
o de Xio rauio, onde es- 

nas ilos citros que 
nos Estados Uni 

e da 1'iorn 

ide, onde  prestou  concurso 
ile 2003 e foi escolhida, entre 

0 i.mdidalos, par. 
raneo e lecionar na 
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