


   . Algas 

 

   . Deficiência nutricional 

 

   . Doenças 

 

   . Pragas 



O SEGREDO É FOCAR “NÃO 

NOS PROBLEMAS”, mas sim: 

 

   .Estruturas utilizadas 

   .Manejo do sistema  

   .Higiene 

   .Inimigos naturais, chás...  

   .Variedades adequadas 



1º) EVITAR ALGAS 
  

(não combina com hidroponia) 



ALGA  = LODO 
 

•Sufocamento das raízes 

•Consome os nutrientes 

•Consome o oxigênio da água 

•Dificulta a drenagem 

•Atrai a Mosca Minadora da 
Raiz (um dos piores insetos da 

agricultura) 

• Etc... Etc... Etc... 



ALGA PRECISA:   
Água + Nutrientes + Luz Dica: PINTAR O TUBO 

ALGA 

Tubo 
transparente 



Transparente 

Canal aberto 

Prepare-se: o 
caos vem aí!!! 



Canal opaco 

Coletor fechado 

Tubo de esgoto pintado 
de alumínio 



2º) EVITAR Deficiência Nutricional 
  
•As plantas ficam fracas, sem defesas; 
•Passam a atrair pragas e patógenos; 
•Estressam com qualquer adversidade; 
•Acumulam e transpiram açúcar. 



QUEIMA DO MIOLO: Deficiência de Ca ou B 

                                            “TIP BURN” 

Comum nas 
alfaces Lisas e 
Americanas  



Americana 

Lisa 
“tip burn” 



Dica 1: testar 
diferentes 
cultivares!!! 

Lisa X Lisa Y 

Lisa X 

Lisa Y 
“tip burn” 



Dica 2: esticar 
cortina após dias 
nublados!!! 

“tip burn” 



.Solução mais 
aguada de dia, 
facilitando o 
transporte de 
Ca na planta 

Dica 3: há quem 
instala bóia 
deixando a água 
entrar durante o 
dia. 

“tip burn” 



Dica 4: há quem pulveriza, 
semanalmente (no verão): 
 
.Nitrato de cálcio: 0,5g/L 
.Ácido bórico: 0,3g/L 

“tip burn” 



“tip burn” 

Dica 5: no tomate, basta 
trocar a cultivar 



Dica 6: mesmas 
recomendações, mas o 
Morango sempre terá 
elevado índice de tip burn 

“tip burn” 



A queima ocorre na lateral 
(não queima o miolo) 

Deficiência de K 



K K 

K 

K 
K 

K 

K K 

a) Plantas passadas do ponto 
de colheita, detonam o K da 
solução nutritiva 



Acredite!!! 

Alface 

passada 

do ponto 

0,0g K na 

solução 

nutritiva 

Caos absoluto… 

pois é o nutriente 

mais exigido. 



Caso específico da alface: 

Se tem pulgão, 
certamente houve 
deficiência de K 

Trocar a solução por 2-3 vezes. 
 
“E colha na hora certa... Mané!!!” 

Falta K 



3º) PLANTAS REPELENTES 
  

(ou atrativas) 



LabHidro testou dezenas de 
plantas repelentes: 

Citronela 

.Pouca efetividade. 

.Jamais impediu pragas. 



DOENÇAS 



4º) ERWÍNIA (doença bacteriana) 

  
(ocorre no inverno) 

Gosta de: 
Umidade, pouca 
ventilação,...  



Ao fazer a colheita “sente que 
ela está melada... gosmenta!!!” 

Erwínia 



Erwínia 

Caule oco, e cheiro 
de podre 



Erwínia Veja que ocorre 
em um pé de 
cada vez 

Portanto, basta 
retirar os 1os pés 
doentes  



Erwínia 

CONTROLE em caso de elevada infestação: 
 
.retirar plantas mais infestadas; 
 
.colher plantas ainda novas (2-3 pacote); 
 
.colher uma sim uma não (mais espaço); 
 
.lavar mãos e bacias  



5º) REQUEIMA (doença fúngica) 

 
      (ocorre no inverno) 
  

Gosta de: 
Umidade, pouca 
ventilação,...  



REQUEIMA (Phytophthora infestans):  
O “terror” do tomate no inverno 
(frio e umidade) 

Requeima 



Ramos secam em poucas horas 

Requeima 



CONTROLE com SILÍCIO: 
estancou o avanço da 
doença.  

Requeima 



CONTROLE: 
Silicato de potássio NO RESERVATÓRIO DA SOLUÇÃO 
a cada 7 ou 10 dias. 

Silicato de Potássio: 5 a 10mL/1.000L 
(ou Silamol) 

Requeima 

DOSE TOMATE, pepino, morango...: 

Silicato de Potássio: 0,5 a 1mL/1.000L  
(ou Silamol) 

DOSE ALFACE,  folhosas...: 



6º) OÍDIO (doença fúngica) 

 
 (ocorre em clima seco) 
  

Gosta de: 
Baixa umidade 
do ar 



Antes de 
pulverizar leite 

Dia 02/09/2004 

O PODER DO LEITE (ou SORO)!!! 

Oídio 



Depois de 
pulverizar leite 

Dia 07/09/2004 

Oídio 



LEITE: ameniza ou 
controla o OÍDIO 

Dia 08/09/2004 

Oídio 



Pulverização com Leite. 
 
.15% leite + 85% água 

ALGUMAS FORMAS 
CASEIRAS DE CONTROLAR 
O OÍDIO: 

Umedecer o chão da estufa. 
(aumenta a umidade do ar) 

Oídio 



Oídio na Alface 

Não pulverizar leite 
na alface. 
 
(fica suja, escura) 

Oídio 



Oídio na Alface 

Oídio 



 

CONTROLE: 
.aumentar a umidade do ar; 
 
.trocar de cultivar. 
 

Oídio 



Brasil Central 
(baixíssima UR do ar) o 
produtor molha o chão 

Evitar molhar a planta 

Microaspersor 
debaixo da 
bancada 

Oídio 



CURIOSIDADE: 
Tipo de joaninha que indica a 
presença de Oídio 

Oídio 



Localidade úmida 
(matas, altitude...) é 
difícil de ocorrer Oídio. 

Oídio 



MEDIDAS MAIS PROFUNDAS 
para controlar o Oídio: 

Alterar a formulação de Nutrientes: 
 
•Mais potássio (resistência) 
 
•Menos nitrogênio 
 
•Pitada semanal de silicato de 
 potássio (1mL/1.000L) 

Oídio 



7º) MÍLDIO & SCLEROTÍNIA 
 
 (doenças fúngicas) 
 
                 (ocorrem no inverno) 

  

Gosta de: 
Umidade, pouca 
ventilação,...  



MÍLDIO é comum na: 
 
• RÚCULA 
• Alface AMERICANA 

Míldio 



Quase ninguém sabe, 
mas sempre começa 
nas mudas!!! 

Míldio 



Lâmpada 40w 
incandescente 

CONTROLE LabHidro: Após semeadura 
as placas semeadas “dormem” 1 dia 
em local com baixa UR 

Míldio 

UR = umidade relativa do ar 



Câmara de germinação, por apenas 24h 
Míldio 

Dimmer 



Local protegido 
Enxuto 
Limpo 
Inclinado  
Com lâmpadas 

MATERNIDADE 
Míldio 



SCLEROTÍNIA: 

Ataca caule e 
raiz 

Sclerotínia 



Nunca mais tivemos no 
LabHidro, depois que passamos 
a cuidar mais das MUDAS: 
.Câmara de germinação (UR) 
.Maternidade 

Sclerotínia 



Míldio/Sclerotínia 

TecsaClor ou DióxiPlus: 1mL/L 
         (na fase de muda, cada 3 a 7 dias) 
          Sempre à noite 

DOSE NA RÚCULA/agrião: 

CONTROLE, no caso de iniciar infestação: 
 
Pulverização com Cloro especial (Dióxido de cloro) 



8º) CERCOSPORIOSE (fúngica) 
 
          (ocorre no inverno) 

  

Gosta de: 
Umidade, pouca 
ventilação,...  



CERCOSPORIOSE 

.não deixar respingar 
chuva nas alfaces. 
(mudas principalmente) 

 
.nem regar por cima. 

Cercóspora 



INSETOS 



9º) CHÁ DE MACELA  
      (Achyrocline satureioides) 



Muito EFETIVA SOMENTE para: 
 
 
.Traça das crucíferas 

 
 
.Mosca minadora da Folha 
  

Macela 



Faz o chá. 
Em vez de tomar... pulveriza!!! 
(mas a estufa tem que ser aberta pra ir embora) 

5 g/L 

Macela 



Traça das crucíferas: “Plutella sp” 

.Faz o chá de macela, 
como se fosse tomar; 
 
.Pulveriza nas folhas. 

Ação de repelência 

5 g/L 

Macela x Plutella 



Fase adulta 

Macela x Plutella 



Fase adulta 
(espalha ovos) 

Larvas 
(são as que 
causam danos) 

Macela x Plutella 



“A mariposa Plutella adora uma luz” 
 
DICA: colocar água com detergente 
embaixo da lâmpada, à noite. 
(dica efetiva para estufas com telas nas laterais) 

 

Luz x Plutella 



Mosca minadora DA FOLHA: (Liriomyza sp) 
Macela x Liriomyza 

Adulto raspa a folha 



Larva abre galerias sob 
a epiderme da folha 

Macela x Liriomyza 



Faz o chá. 
Em vez de tomar... pulveriza!!! 
(mas a estufa tem que ser aberta pra ir embora) 

5 g/L 

Macela x Liriomyza 



Liriomyza 

SINTOMA DE FORTE 
ATAQUE 



Colocamos a tampa virada para cima 

FORMA DE COMPROVAR QUE A 
MAIORIA DOS INSETOS SE ATIRAM NO 
CHÃO PARA EMPUPAR 

Liriomyza 



As larvas caíram sobre a tampa ao 
se atirar no chão: 

Liriomyza 



Portanto, é bom criar barreiras para 
interromper o ciclo dos insetos. 

Piso x Liriomyza 



Ráfia de solo 

Piso x Liriomyza 



10º) CONTROLE DE PULGÃO 
 
 .Na alface 
 .Na rúcula 
 .No morango 



ALFACE 

PULGÃO somente ataca a alface 
quando a planta está mal nutrida 
(geralmente é K) 

Pulgão na alface 



.Trocar a solução 2-3 vezes; 
 
.Rever se está manejando bem a solução; 
 
.Se os adubos estão corretos. 

Pulgão na alface 



PULGÃO ADORA RÚCULA 
Pulgão na rúcula 



CONTROLE: 

Óleo de Nim pulverizado (sempre à noite) 

Pulgão na rúcula 

DOSE: 
Testar  1mL/L 
            2mL/L 
(esperar 1-2dias se 
vai queimar a folha) 



PULGÃO ADORA MORANGO 
Pulgão no morango 



Dá para fazer controle com inimigo 

natural, pois a planta fica muitos 

meses ali. 

Pulgão no morango 



Coloca ovo 
dentro dele 
(matando-o) 

Inimigo natural do 
pulgão: 

Microvespa x Pulgão 



Pulgão mumificado 
(morreu, pois contém o ovo 
da microvespa) 

Microvespa x Pulgão 



Colocar na estufa folhas com 
pulgão mumificado. 
 
Vai eclodir centenas de vespinhas. 

Microvespa x Pulgão 



11º) MOSCA MINADORA DA RAIZ 
 
 .Mosquinha “Fungus gnats” 
  
 .Mosquinha “Shore Fly” 
  



LODO!!! 



LODO!!! 



Fungus gnats 

Shore fly 



CONTROLE: 
-Eliminação de pontos 
com algas e vazamentos; 
 
-MATERNIDADE: enxuta, 
com tela sob as espumas 
e bem inclinada; 
 
-Ráfia de solo. 
 

LARVAS que atacam as raízes: (Mosca minadora DA RAIZ) 



A larva da mosca 
PERCORRE o canal 
COMENDO A RAIZ 



12º) TRIPES 
 
 .Inseto minúsculo (TERRÍVEL) 
  



TRIPES: o “terror” das alfaces 

Tivemos perda total 
durante 10 anos 





Tripes 



Tripes: danos (folha prateada, raspada) 





Transmite VIROSE  “Vira-cabeça” 

DANO INDIRETO DO TRIPES 



Vira-cabeça: em alface americana 



ERA UMA VEZ... mais uma perda total 

MAS, por que 
estas estão 
intactas?!!! 



Esta Bancada não foi atacada!!! Por que? 



RESPOSTA: COR PRATA (alumínio) 

DESCOBERTA 
LabHidro 



Teste COM pintura e SEM pintura 

Detonada 

Intacta 





FitPel 

FITA ALUMINADA 



Outra DESCOBERTA sobre o tripes: 

Alguém esqueceu 
a tampa escorada 
na bancada 



Funcionou como 
RAMPA para o 
Tripes 













CONCLUSÃO: o tripes chega na 
bancada caminhando!!! 

Não é voando, 
nem saltando!!! 



Empresa Promip 

Empresa BioControl 

COLA  
ENTOMOLÓGICA 

Zumbra 



CONTROLE 100%: 
.passar cola 
entomológica nos pés 
das bancadas 

Efeito: 
curativo e 
preventivo 



Eu gosto de colocar 
a fita colorida para 
saber onde vou 
passar a cola!!! 

Cola 

Fita 



13º) ÁCAROS 
 
 .Pragas (quase invisível) 
  



ÁCARO: infestação intensa 

PEPINO 



Controle com 
ácaro 
PREDADOR 
(inimigo natural) 

PEPINO 
PHYSALIS 



TOMATE 

Frasco com ácaro 
PREDADOR 
(inimigo natural) 



MORANGO 

Controle com 
ácaro PREDADOR 
(inimigo natural) 



14º) IRRIGAR POR CIMA?!!! 

 
 .Doença na certa!!!!!!!!!!!! 
  



MATERNIDADE: com bandejas de isopor 

É BOM EVITAR: 
  

.Molhamento do chão; 
  

.Molhamento das folhas. 



CORRETO: 
Bandejas irrigadas por baixo 
e sem molhar o chão. 

MATERNIDADE INCLINADA 



15º) PYTHIUM  (fungo da raiz) 

 
(dizimou hidroponias pelo mundo) 

  



As raízes FICAM 
escuras e “MELADAS” 



PYTHIUM: antigo “terror” dos hidroponistas 

As folhas de baixo 
AMOLECEM. 



As plantas, praticamente, 
não crescem. 



Raiz totalmente 
enfraquecida, rala e frágil 



Acabamos com o Pythium 
para sempre com a 
INDIVIDUALIZAÇÃO DAS 
BANCADAS 

Boa Noticia!!! 



Julho de 2005: 
Momento histórico. 
Uma nova era na hidroponia. 



Após 3 anos de luta... foi 
possível ver alfaces 
saudáveis. 



A mão-de-obra que antes era 
utilizada para salvar plantas... 
agora é para MELHORIAS!!! 



Tempo e ânimo para 
sofisticar o Berçário 



Agora, a preocupação 
é apenas sofisticar. 



RECADO: “não valorize doenças e pragas” 
 

PENSE APENAS EM: 

• Higiene 
• Boa nutrição 
• Bom manejo 
• Boas estgruturas 




