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RESUMO

O projeto extensão foi realizado no município de Ituiutaba para auxiliar agricultores de olerícolas na elaboração de planos de ação. Muitos produtores não conseguem manter no

mercado qualidade, quantidade e constância nas produções dessas espécies vegetais, o que desanimam. Esse resultado se dá pela aplicação incorreta de recursos, pela falta de

informação, de conhecimento e também por não haver planejamento. O objetivo é incentivar pequenos agricultores a utilizar os conceitos de produção integrada em seus projetos

dentro da propriedade, aumentando seus conhecimentos sobre métodos alternativos de controle de pragas de baixo custo e seguros. Informações básicas como preparo do solo,

adubação, plantio e controle de pragas foram apresentadas facilitando uma produção com níveis mínimos de custos de produção e eficiente. Parceria com o Sindicato dos

Produtores Rurais foi estabelecida a vinte comunidades, somente seis participaram. Visitas foram realizadas para conhecimento da área, da infraestrutura e dos problemas

enfrentados. Foram coletadas amostras de solo e de partes vegetativas, para serem analisadas em laboratório. Os problemas encontrados e diagnosticados foram relacionados a

doenças como Oídio em Quiabo e abóbora, ferrugem em abóbora, nematoides como Meloidgyne sp, Pratylenchus sp e Criconemela em alface, salinha, quiabo, abóbora, tomate,

pimenta e jiló e pragas como mosca branca em couve e tomate e pulgão em pimenta. Um laudo foi entregue a cada produtor relatando as pragas e doenças, com recomendação

de alguns extratos vegetais e produtos químicos seletivos de baixo custo, que não apresentavam resíduos tóxicos, com pequeno período de carência para serem usados em

controle integrado, oferecendo para a região consumidora, alimentos de qualidade e com responsabilidade. 
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