A tendência em todo o mundo é por uma procura cada vez maior por alimentos naturais. Cultivar o próprio
alimento, livre de pesticidas e aditivos, é investir em qualidade de vida. Por isso, para muitas pessoas colher a
fruta do pé é fundamemental. Principalmente quando o pomar fica no quintal da propriedade. Seguem
algumas orientações para que você possa ter seu próprio pomar.

Escolha o local
Na implantação do pomar, observe alguns pontos importantes:
- local próximo da casa e protegido de ventos,
- exposição ao sol,
- solo bem drenado e profundo.

Escolha as espécies de frutíferas
Procure orientação técnica para saber quais as espécies de frutíferas que se adaptam à propriedade. Escolha
variedades de frutíferas que possibilitem um maior período de colheita durante o ano.
Frutas de clima temperado (precisam de frio): pêssego, maçã, pera, ameixa, uva e figo.
Frutas de clima subtropical: laranja, limão, bergamota, abacate e caqui.
Frutas de clima tropical (não toleram geadas): abacaxi, mamão, maracujá, goiaba e banana.

Cuidados com as mudas
A qualidade da muda é fundamental para o sucesso do pomar, por isso, procure adquirir somente de viveiristas
credenciados. Uma boa muda deve ter as seguintes características:
- estar livre de moléstias,
- ter bastante raiz,
- ter calo de enxerto bem cicatrizado,
- bom vigor de desenvolvimento (altura, diâmetro do tronco, desenvolvimento dos galhos e coloração das
folhas adequadas).

Espaçamento
A variação do espaçamento entre as frutíferas deve ser respeitado, pois as espécies têm necessidades
diferentes.
Abacaxi

0,40 x 0,80

Ameixa

5,00 x 4,00

Banana

3,00 x 3,00

Caqui

7,00 x 4,00

Citros

6,00 x 3,00

Figo

2,00 x 4,00

Goiaba

6,00 x 5,00

Kiwi

5,00 x 5,00

Maçã

5,00 x 4,00

Pera

7,00 x 4,00

Pêssego

5,00 x 4,00

Uva

2,00 x 2,50

Calendário de colheita
Fruta

Mês

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.

Abacaxi
Ameixa
Banana
Bergamota
Caqui
Figo
Goiaba
Kiwi
Laranja
Maçã
Pera
Pêssego
Uva

Plante certo

- Plante as mudas em junho ou julho.
- Distribua bem as raízes na cova, evitando que fiquem dobradas.
- Coloque terra até a cobertura total das raízes e pise ao redor da muda para compactar o solo.
- Coloque estacas para firmar a muda .
- Adote práticas conservaconistas em caso de área inclinada.

Atenção!
A origem genética do material enxertado deve ter a fiscalização de órgãos oficiais. Solicite nota fiscal da
compra da muda discriminando o nome das variedades.

Lembre-se!
O quebra-vento é a maior segurança do pomar. Para est fim, use pinus, capim cameroom, cipreste, bambu,
entre outras.
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- O plantio correto proporciona o bom desenvolvimento das plantas.

