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RESUMO  
Com a inovação do cultivo orgânico e hidropônico muitos agricultores estão aderindo 

à plantação de morango suspenso que trás muitos benefícios como, a diminuição de 

pragas agrícolas, a diminuição da mão de obras e ajuda nas colheitas nos tratos 

culturais, principalmente, ajudando os agricultores que apresentavam sérios 

problemas de coluna por terem que trabalhar curvados sobre o cultivo.  
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ABSTRACT 

With the innovation of organic and hydroponic cultivation many farmers are adhering 

to the suspended strawberry plantation which brings many benefits such   as the 

reduction of agricultural pests, the reduction of the hand of works and aid in the 

harvests in the cultural dealings, mainly, helping the farmers who presented serious 

spinal problems because they have to work bent over the crop.                          
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INTRODUÇÃO 

O morango é um fruto de uma planta da família Rosaceae, a mesma das rosas, 

maçãs, peras e cerejas. O termo morangueiro e designada a várias espécies de 

plantas herbáceas rasteiras, estoloníferas do gênero fragaria. Essas plantas são 

nativas das terras temperadas da Europa, mas hoje em dia elas estão em todas as 

partes do mundo (PINTO et al ,2008).1 
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Com muitas pragas que hoje em dia estão se desenvolvendo, muitos agricultores 

acabam utilizando o método de uso dos agrotóxicos para acabar com esses insetos, 

sem levar em conta, em muito caso, dos efeitos negativos que tais produtos podem 

causar a saúde humana (RESENDE, 2004). São mais de 400 venenos e várias 

pulverizações semanais, nas épocas de florações fazendo que os tais produtos 

químico estejam presente no fruto e possam causar serias doenças que agem no 

sistema imunológico (SANTOS, 2004).          

Em busca de soluções sustentáveis para o cultivo do morango, sem o uso de 

agrotóxicos, muitos agricultores aderiram à plantação de morangos suspenso por 

trazer muitos benefícios como a redução do uso de defensiva e menor incidência de 

doenças e pragas. 

 

 

OBJETIVO      

O principal objetivo desse trabalho foi mostrar a importância do cultivo orgânico do 

morango atendendo aos novos níveis de exigência dos consumidores que cada vez 

mais buscam produtos que fazem bem a saúde e buscam alternativas para consumo 

de produtos sem agrotóxicos. 

 

 

METODOLOGIA  

A seguinte pesquisa foi realizada no município de Mauá da Serra PR teve inicio no 

dia 10/03/2018 com término previsto em 20/04/2019, visando avaliar dois tipos de 

cultivos de morangos. O cultivo de morango hidropônico e o cultivo de morango no 

solo convencional.  

As mudas que foram utilizadas no cultivo do morango em solo foram plantadas em 

vasos aonde foram utilizados matéria orgânica e humos para o crescimento. Foram 

escolhidas 10 mudas quais estavam mais saldáveis serem transportadas nos tubos 

de PVC aonde essas mudas permaneceram até o momento da colheita.  

Na fase de cultivo hidropônico foram escolhidas 10 mudas quais estavam mais 

saldáveis para ser transportada no tubo PVC. As mudas prontas foram lavadas suas 

raízes e colocado nutrientes da base nitrato de calcio+ferro, aonde essas mudas se 

desenvolvem. 



 

 

 

RESULTADO 

A parte aérea de cada planta foi separada das raízes para serem pesadas 

separadamente em balanças. Portanto, foram consideradas somente as folhas.                  

Morangos cultivados no sistema suspenso tem um aumento de massa fresca da 

parte aérea pelo alto teor de nitrogênio que as soluções nutritivas são compostas. 

Nesta etapa observou que as folhas do morango cultivadas no cultivo suspenso 

apresentam melhor desenvolvimento das folhas tanto no peso quanto no 

comprimento, esse resultado foi possível porque os nutrientes usados nesta 

pesquisa trazem grande desenvolvimento da parte aérea das plantas afetando 

diretamente as folhas, aonde o resultado foi possível para a pesquisa (RUSCHEL, 

1998). 

O cultivo suspenso é muito eficiente na produção do morango, além das plantas não 

sofrerem com o uso de agrotóxicos, trás muitas vantagens na produção e melhor 

qualidade das folhas (MONTEZANO, 2002). 

Dentre os fatores que influenciaram no desenvolvimento desses novos métodos de 

cultivo a alta taxa de fotossíntese e o fato de que as plantas cultivadas em água 

apresentam todos os nutrientes minerais necessários para o seu desenvolvimento 

da planta. 

 

 

Conclusão  

As cultivares comporta-se de forma diferente quanto às características agronômicas 

avaliadas. O morango suspenso pode trazer vantagem para os agricultores; como o 

crescimento mais rápido, maiores produtividades; diminuição da incidência de e 

pragas.   

O morango suspenso cresce a cada dia mais no Brasil e no mundo, trazendo grande 

importância para a população e tornando essa técnica cada vez mais eficiente e 

mais utilizada, se tornando grande aliada dos produtores de morango.  
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