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I?NA INCENTIVA DIVERSIFICA??O COM PLANTIO DE MORANGOS
Al?m do caf?, uma op??o que tem rendido bons frutos aos produtores do munic?pio ? o plantio de
morangos
Postado por Assessoria de Comunica??o - ter?a-feira, 18 de Agosto de 2015 as 11:16:47Fonte:
Secretaria de Agricultura e Agroneg?cio ?
Incentivar a diversifica??o agr?cola ? um dos trabalhos realizados pela Secretaria de Agricultura e
Agroneg?cio de I?na, em parceria com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assist?ncia T?cnica e
Extens?o Rural (Incaper), durante todo o ano. Al?m do cultivo do caf?, uma boa op??o para
diversificar e que tem rendido bons frutos aos produtores do munic?pio ? o plantio de morangos.
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Com a colabora??o da fam?lia, h? dois anos o produtor rural Juarez Alves Nogueira come?ou a
cultivar morangos em uma ?rea de 650m? com quatro mil p?s, na localidade C?rrego do Fama. Sua
produ??o mensal ? uma m?dia de 400 quilos. Atualmente, ele vende o seu produto (in natura em
embalagens de 1 quilo e tamb?m como polpa congelada) nas cidades vizinhas e no pr?prio s?tio.
O produtor ressalta que o pre?o baixo da saca de caf? foi o principal motivo para ele investir em
outra cultura. ?Vale a pena diversificar. Acho que o pequeno produtor n?o pode ficar apegado
apenas ao caf?, pois o pre?o varia muito e ?s vezes n?o podemos contar com o dinheiro. J? o
morango ? um dinheiro garantido, todos os dias consigo vender facilmente toda a minha produ??o?,
explicou.
O morango ? cultivado em canteiro com estufa para evitar as pragas e doen?as e para que as
mudan?as do tempo n?o prejudiquem a planta??o. O?engenheiro agr?nomo do Incaper, Matheus
Fonseca de Souza,?ressalta que o sucesso na produ??o se deve ? qualidade do plantio.
?Para o produtor ter sucesso ? necess?rio ele seguir algumas orienta?es como fazer a an?lise de
solo e ter um sistema protegido, como uma estufa. Com isso, n?o ? necess?rio utilizar produtos
qu?micos, o que ir? tornar o morango um produto limpo. Al?m disso, ? necess?rio que o produtor
esteja disposto, pois ? uma cultura muito trabalhosa, por?m muito rent?vel?, explicou Matheus
Fonseca.
Os produtores podem obter mais informa?es e assessoria t?cnica junto ? Secretaria de
Agricultura e Agroneg?cio e o Incaper, localizados na Rua Desembargador Epaminondas do Amaral,
Centro de I?na.
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