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RESUMO – O cultivo de Hortas orgânicas vem se fortalecendo, juntamente com o a preocupação dos 

consumidores em ter um alimento sem resíduos químicos, tornando assim uma atividade importante a 

qual gera renda aos produtores provenientes da agricultura familiar. Objetivou-se com este trabalho 

descrever as visitas técnicas com intuito de caracterizar o manejo de produção de orgânicos por meio de 

auxilio às ocorrências de possíveis anormalidades presentes e esclarecimento das duvidas.  As visitas 

foram realizadas no assentamento Eldorado localizado no município de Sidrolândia no Mato Grosso do 

Sul, em 2019 em três hortas orgânicas. Os produtores são formados por grupos familiares da própria 

comunidade, Nas hortas foram observados os seguintes aspectos: avaliação geral da horta; ocorrências de 

doenças e pragas; presença de insetos considerados desejáveis; avaliação dos vegetais e a produtividade 

dos mesmos. Após a avaliação do técnico responsável observou-se presença de pragas (cochonilhas e 

pulgões), além de alguns vegetais com sintomas de deficiência de nutrientes. Para o controle das pragas 

recomendou-se a utilização de caldas orgânicas preparadas com a utilização de alho, cebola e cravo,com a 

pulverização periódica, evitando o crescimento e desenvolvimento das pragas. Para corrigir a deficiência 

de nutrientes observada nas plantas, além de aumentar a quantidade de adubos não químicos, 

recomendou-se a utilização de compostos orgânicos e a utilização de uma calda feita pela mistura de 

urina de vaca com água suprindo a deficiência de nitrogênio. A produção de vegetais orgânicos é sujeita a 

doenças e ataque de pragas, assim existe uma necessidade de visitas técnicas para orientar e auxiliar os 

produtores, corroborando com aumento na produção e melhor qualidade final, aumentando a renda dos 

produtores. Sendo assim, conclui-se que a produção orgânica é uma importante atividade para a 

agricultura familiar, pois gera renda para essas famílias, melhorando assim a qualidade de vida das 

mesmas.  
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