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Detalhes da Ação
Resumo do Produto:

 O objetivo deste trabalho será caracterizar crescimento e desenvolvimento do gladíolo, também conhecida
como palma-de-santa-rita, na região do Alto Vale do Itajaí, SC e difundir os resultados gerados para estimular a
produção da cultura entre os produtores rurais da região. Os trabalhos serão desenvolvidos em três etapas: Na
primeira será realizado o cultivo do gladíolo a campo em áreas do Instituto Federal Catarinense – campus Rio
do Sul com cultivares de gladíolo de ciclo precoce, intermediário e tardio em diferentes épocas de plantio e
condições de manejo do solo; Na segunda etapa será realizado dia de campo em áreas de cultivo do gladíolo no
IFC – Campus Rio do Sul, para difusão dos resultados para comunidade da região; Na terceira etapa será
acompanhado o cultivo e o desenvolvimento do gladíolo em propriedades rurais do município de Rio do Sul, SC
para iniciar o processo de consolidação do cultivo do gladíolo na região. Para avaliação do crescimento de
plantas a campo serão analisadas as variáveis de número de folhas, área foliar, massa seca e estatura em
diferentes estádios de desenvolvimento. Em termos de desenvolvimento de plantas serão avaliados aspectos
fenológicos, caracterizando-se os estádios vegetativos e reprodutivos. Além disso, serão realizadas análises de
qualidade de hastes florais. A simulação da data ótima de plantio será realizada com a utilização do modelo
Phenoglad. Com base nos resultados será possível prever a data de ocorrência dos principais estágios
fenológicos da cultura do gladíolo, principalmente a duração da fase plantio-florescimento em diferentes épocas,
sistema de manejo do solo e para cultivares com distinta duração de ciclo para determinar a data ótima de
plantio do gladíolo para as diferentes datas de colheita na região do Alto Vale do Itajaí, SC. O conhecimento
gerado será útil no planejamento do manejo e dos tratos culturais da cultura, além de auxiliar o produtor no
planejamento da melhor época e manejo do solo para plantio dos cormos de modo a ter hastes florais para a
colheita nas épocas de pico de consumo de gladíolo no mercado. Com os resultados de experimentos de campo
será gerado conhecimento sobre a aptidão do plantio e a definição da melhor época de cultivo do gladíolo para
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a região do Alto Vale do Itajaí, visando a produção de hastes florais com qualidade e inserir a cultura como
forma de diversificação da propriedade rural, especialmente as pequenas. O dia de campo no IFC e o
acompanhamento do cultivo em propriedades rurais de Rio do Sul será elaborado e realizada pelos discentes
envolvidos com o projeto junto com o coordenador. Para o dia de campo serão mobilizados produtores rurais da
região e representantes de entidades do setor como a EPAGRI, Secretaria da Agricultura e Sindicato Rural, além
dos estudantes do curso de Agronomia e curso Técnico em Agropecuária e Agroecologia do campus Rio do Sul.
A participação destes estudantes no dia de campo é de fundamental importância, pois sendo na sua maioria
originados dos municípios de contemplam a região do Alto vale do Itajaí, podarão auxiliar na divulgação dos
resultado nos seus municípios.Para tal atividade serão realizados a produção de matérias para veiculação nas
redes sociais, de folders e programação para divulgação do evento. Os discentes envolvidos terão de preparar
toda a estrutura necessária para preparo do dia de campo além de executarem o dia de campo, usando para
isso ferramentas aprendidas em disciplinas como extensão rural, especialmente a ferramenta de comunicação,
floricultura, manejo de plantas, entre outras. O objetivo do projeto é verificar a viabilidade do cultivo do
gladíolo na região e difundir essa informação, para isso, os alunos serão preparados para desenvolverem
habilidades que envolvem a pesquisa para instalação e execução do experimento, de extensão para divulgação
e incentivo da cultura, utilizando para isso ferramentas apreendidas durante o curso, ou novas concebidas no
decorrer dos trabalhos.
Palavras-Chave:

 Gladiolus x grandiflorus Hort., Phenoglad, palma-de-santa-rita
Justificativa: 

 O Brasil tem área e potencial para ser autossuficiente na produção de flores, no entanto, existem muitas
deficiências técnico-científicas e econômicas que inviabilizam o potencial produtivo nas principais regiões
produtoras. O limitado conhecimento da complexidade das interações clima-planta pode levar a estratégias de
manejo inapropriadas, determinando diminuição da produtividade, degradação do solo e surgimento de insetos
e patógenos resistentes. Dessa forma, o detalhamento das observações científicas por meio de conhecimento
básico das relações clima-planta no cultivo de gladíolo é essencial para auxiliar em tomadas de decisão e
planejamento agrícola, a fim de conduzir o sistema de produção a um ponto de equilíbrio entre a exploração
econômica e a sustentabilidade produtiva. Trabalhos dessa natureza são fundamentais para o desenvolvimento
de futuras pesquisas relacionadas com zoneamento agrícola de riscos climáticos adotado pelo MAPA,
melhoramento genético, manejo da irrigação e conservação do solo. Além de contribuir para o desenvolvimento
de políticas agrícolas voltadas a agricultura familiar. O projeto gerará conhecimento e informações que serão
usadas no meio acadêmico, formando recursos humanos qualificados para atuar na melhoria do sistema
produtivo da cultura do gladíolo auxiliando na difusão do conhecimento gerado para a comunidade regional
onde o IFC esta inserido. Além disso, o projeto visa inserir a cultura do gladíolo como fonte extra de renda aos
produtores da região, especialmente os de pequeno porte, classificados como agricultores familiares. Para isso
serão utilizadas estratégias de acompanhamento da produção em propriedades rurais da região, planejamento
e execução de dia de campo e cultivo e cultivo em áreas do IFC. O Estado de Santa Catariana, em especial no
Alto Vale do Itajaí, predominam pequenas propriedades rurais, as quais podem ter na floricultura, a opção de
diversificação de suas atividades agrícolas. O cultivo de flores, adaptadas as condições edafoclimáticas da
região, poderá representar uma significativa fonte de renda e incentivo para a permanência do agricultor na
propriedade rural. Em um primeiro momento é que a cultura se torne uma fonte extra na propriedade rural,
para que talvez, no futuro, possa substituir parcialmente ou totalmente a cultura do tabaco, e auxiliar na
melhoria da qualidade de vida dos produtores e reduzir os impactos ao meio ambiente.
Resumo: 

 O objetivo deste trabalho será caracterizar crescimento e desenvolvimento do gladíolo, também conhecida
como palma-de-santa-rita, na região do Alto Vale do Itajaí, SC e difundir os resultados gerados para estimular a
produção da cultura entre os produtores rurais da região. Os trabalhos serão desenvolvidos em três etapas: Na
primeira será realizado o cultivo do gladíolo a campo em áreas do Instituto Federal Catarinense – campus Rio
do Sul com cultivares de gladíolo de ciclo precoce, intermediário e tardio em diferentes épocas de plantio e
condições de manejo do solo; Na segunda etapa será realizado dia de campo em áreas de cultivo do gladíolo no
IFC – Campus Rio do Sul, para difusão dos resultados para comunidade da região; Na terceira etapa será
acompanhado o cultivo e o desenvolvimento do gladíolo em propriedades rurais do município de Rio do Sul, SC
para iniciar o processo de consolidação do cultivo do gladíolo na região. Para avaliação do crescimento de
plantas a campo serão analisadas as variáveis de número de folhas, área foliar, massa seca e estatura em
diferentes estádios de desenvolvimento. Em termos de desenvolvimento de plantas serão avaliados aspectos
fenológicos, caracterizando-se os estádios vegetativos e reprodutivos. Além disso, serão realizadas análises de
qualidade de hastes florais. A simulação da data ótima de plantio será realizada com a utilização do modelo
Phenoglad. Com base nos resultados será possível prever a data de ocorrência dos principais estágios
fenológicos da cultura do gladíolo, principalmente a duração da fase plantio-florescimento em diferentes épocas,
sistema de manejo do solo e para cultivares com distinta duração de ciclo para determinar a data ótima de
plantio do gladíolo para as diferentes datas de colheita na região do Alto Vale do Itajaí, SC. O conhecimento
gerado será útil no planejamento do manejo e dos tratos culturais da cultura, além de auxiliar o produtor no
planejamento da melhor época e manejo do solo para plantio dos cormos de modo a ter hastes florais para a
colheita nas épocas de pico de consumo de gladíolo no mercado. Com os resultados de experimentos de campo
será gerado conhecimento sobre a aptidão do plantio e a definição da melhor época de cultivo do gladíolo para
a região do Alto Vale do Itajaí, visando a produção de hastes florais com qualidade e inserir a cultura como
forma de diversificação da propriedade rural, especialmente as pequenas. O dia de campo no IFC e o
acompanhamento do cultivo em propriedades rurais de Rio do Sul será elaborado e realizada pelos discentes
envolvidos com o projeto junto com o coordenador. Para o dia de campo serão mobilizados produtores rurais da
região e representantes de entidades do setor como a EPAGRI, Secretaria da Agricultura e Sindicato Rural, além
dos estudantes do curso de Agronomia e curso Técnico em Agropecuária e Agroecologia do campus Rio do Sul.
A participação destes estudantes no dia de campo é de fundamental importância, pois sendo na sua maioria
originados dos municípios de contemplam a região do Alto vale do Itajaí, podarão auxiliar na divulgação dos
resultado nos seus municípios.Para tal atividade serão realizados a produção de matérias para veiculação nas
redes sociais, de folders e programação para divulgação do evento. Os discentes envolvidos terão de preparar
toda a estrutura necessária para preparo do dia de campo além de executarem o dia de campo, usando para
isso ferramentas aprendidas em disciplinas como extensão rural, especialmente a ferramenta de comunicação,
floricultura, manejo de plantas, entre outras. O objetivo do projeto é verificar a viabilidade do cultivo do
gladíolo na região e difundir essa informação, para isso, os alunos serão preparados para desenvolverem
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habilidades que envolvem a pesquisa para instalação e execução do experimento, de extensão para divulgação
e incentivo da cultura, utilizando para isso ferramentas apreendidas durante o curso, ou novas concebidas no
decorrer dos trabalhos.
Palavras-Chave:

 Gladiolus x grandiflorus Hort., Phenoglad, palma-de-santa-rita
Metodologia: 

 Os trabalhos serão realizados em três etapas. A primeira será a implantação do experimento em áreas de
campo do Instituto Federal Catarinense – Campus Rio do Sul, pertencente à região do Alto Vale do Itajaí, SC
(latitude 26º 12’ 51’’ S, longitude 49º 38’ 35’’ W e altitude de 693,7 m). O clima, segundo classificação de
Köppen, é do tipo Cfa, subtropical úmido com verões quentes e sem estação seca definida (ALVARES et al.,
2013). A temperatura média anual de Rio do Sul é de 18-19 °C. O solo é do tipo folhelhos e argilitos cinza-
escuros, com associações do tipo Podzólico Vermelho-Amarelo e Cambissolos (EMBRAPA, 2004). O gladíolo será
cultivado em dois sistemas de cultivo: em canteiros onde há revolvimento intensivo do solo (convencional) e
em cultivo mínimo. As plantas serão cultivadas em fileiras pareadas com espaçamento entre fileiras de 40 cm e
20 cm entre plantas em ambos os sistemas de cultivo. Os experimentos serão realizados durante primavera-
verão de 2019 e outono-inverno de 2020. Na primavera-verão os plantios serão realizados visando a colheita
das hastes florais para o dia de campo no Mês de outubro e no outono-inverno para o dia das mães e dia dos
namorados . Nos experimentos de campo será utilizado cultivares de gladíolo com duração de ciclo diferente,
sendo de ciclo precoce, de ciclo intermediário e de ciclo tardio. Os cornos das diferentes variedades de gladíolos
serão adquiridos de fornecedores comerciais de Holambra, São Paulo e armazenados em geladeira até o plantio.
O delineamento experimental será inteiramente casualizado em cada sistema de cultivo (convencional e
mínimo), época de plantio (outubro e dias das mães e namorados) e cultivar, sendo cada tratamento
constituído por doze repetições, e cada repetição será uma planta marcada na área central de cultivo (no total,
serão plantados 25 cormos para cada tratamento). Para cada cultivar, época de plantio e sistema de cultivo,
serão coletadas as variáveis de crescimento e desenvolvimento de plantas. Quanto ao crescimento serão
avaliados semanalmente o número de folhas, a área foliar e a estatura de plantas marcadas. A área foliar será
realizada a partir de medidas de comprimento e largura de todas as folhas de cada planta marcada. Com esses
dados será utilizada a metodologia de cálculo de área foliar proposta por Schwab et al. (2015). Também serão
realizadas coletas para quantificação de massa seca em diferentes estágios de desenvolvimento ao longo do
ciclo das cultivares. A massa seca será realizada a partir de coleta de seis plantas não marcadas de cada
cultivar em cada estágio de desenvolvimento. As plantas serão colocadas em envelopes e secas em estufa de
ventilação forçada por 6 dias a 65°C ou até peso constante. Será realizada a determinação do índice de clorofila
com auxilio de um clorofilômetro portátil em folhas completamente expandidas e sadias no estádio de início de
florescimento (R2). Quanto ao desenvolvimento das plantas, o ciclo da cultura do gladíolo será dividido em três
fases: a fase da brotação dos cormos, que vai do plantio até a emergência (PL-EM), a fase vegetativa que vai
da emergência da cultura ao início do espigamento (EM-R1) e a fase reprodutiva, do início do espigamento ao
final do florescimento (R1-R5). Serão caracterizados os seguintes estágios, conforme descrito em Schwab et al.
(2015): data média de emergência, considerado quando 50% das plantas encontram-se visíveis acima da
superfície do solo; período vegetativo que será realizada pela contagem semanal do número de folhas e de área
foliar de 12 plantas por tratamento; e período reprodutivo, que será feito pelo acompanhamento da data de
ocorrência dos seguintes estádios reprodutivos (R): R1.0= início do espigamento; R1.2= espigamento
completo; R2= primeiros três botões florais da parte inferior da espiga mostram a cor; R3= primeiro florete
com anteras visíveis; R3.4= metade dos floretes abertos; R3.5= primeiro florete senescente; R3.6= metade
dos floretes senescentes; R4= último florete aberto. Os estádios R2 e R3 são considerados como ponto de
colheita das hastes de gladíolo para mercados próximos e distantes do local de comercialização,
respectivamente. Nesses estádios será realizada a medida do comprimento total da planta e da espiga e o
diâmetro da espiga, para que possa ser feita a classificação conforme as normas de Veilling-Holambra (2013).
Os dados coletados referentes ao crescimento e desenvolvimento das plantas serão submetidos à análise de
variância, e ao teste de comparação entre as médias dos tratamentos ao nível de 5% de probabilidade (Tukey:
p<0,05). O modelo PhenoGlad será utilizado para simular o desenvolvimento das plantas de gladíolo para o Alto
Vale do Itajaí, e indicar a data ideal de plantio. A data ideal de plantio será considerada o dia simulado para o
ponto de colheita, que corresponde ao estágio R2 (SCHWAB et al., 2015), considerando três dias antes do dia
da mães (segundo domingo de maio), do dia dos namorados (12 de junho) e do dia de campo (outubro). Uma
vez simulada a data de plantio para cada grupo de maturação, os dados de campo servirão de base para
verificar a adaptação da cultura para a região o Alto Vale do Itajaí, SC. Na segunda etapa será realizado a
divulgação dos dados entre os produtores rurais e demais representantes do setor agrícola (Secretaria
Municipal da Agricultura, Epagri, Sindicato dos trabalhadores Rurais, alunos do curso técnico em Agropecuária e
Agroecologia e do curso superior em Agronomia, entre outros ...) por meio da realização de dia de campo na
área experimental do IFC – Campus Rio do Sul. O dia de campo será realizado no mês de outubro simultâneo a
semana acadêmica do curso de agronomia. A terceira etapa será o auxilio e acompanhamento de cultivo de
gladíolo junto a produtores rurais de Rio do Sul e região em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura
do município. Em Rio do Sul a propriedade da Sra Hilda Ricobom e XXXXXX já foram selecionadas e os
produtores irão realizar o plantio do gladíolo para que o seu desenvolvimento possa ser acompanhado para as
datas de finados de 2019 e dia das mães de 2020. Espera-se que com o dia de campo outros produtores
também venham a participar do projeto. Também será dada toda assistência técnica necessária para o cultivo
desta espécie tendo como subsídio os dados gerados neste trabalho, bem como com base nos cultivos
anteriores já realizados de em áreas do IFC (como teste). Também será realizado o acompanhamento das
vendas das hastes florais como forma de verificar in loco a aceitação das flores pelos consumidores.
Referências: 

 ALEXANDROV, V. A.; HOOGENBOOM, G. The impact of climate variability and change on crop yield in Bulgaria.
Agricultural and Forest Meteorology, v. 104, p. 315-327, 2000. ALVARES, C.A.; STAPE, J.L.; SENTELHAS, P.C.;
GONÇALVES, L.de M.; SPAROVEK, G. Köppen's climate classification map for Brazil. Meteorologische Zeitschrift,
v.22, n.6, p.711-728, 2013. BECKER, C.C. Data de plantio de gladíolo para comercialização em dois picos de
consumo no clima atual e em climas futuros no Rio Grande do Sul utilizando o modelo PhenoGlad. 122p.
Dissertação mestrado, Programa de Pós-graduação em Engenharia Agrícola, UFSM. 2017. CHEN, J.; FUNNELL,
K. A.; MORGAN, E. R. A model for scheduling flowering of a Limonium sinatum x Limonium perezii hybrid.
HortScience, v.45, n.10, p.1441-1446, 2010. EMBRAPA. Solos do Estado de Santa Catarina. Boletim de
pesquisa e desenvolvimento. Embrapa solos, n.46, 2004. 475p. EPAGRI/CIRAM. Zoneamento Climático do
Gênero Gladíolo - 2004/2005. Disponível em:. Acesso em jun 2014. FERREIRA, R.L.F.; NETO, S.E de.; SILVA,
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S. da S.; ABUD, É.A.; REZENDE, M.I. de F.L.; KUSDRA, J. Combinações entre cultivares, ambientes, preparo e
cobertura do solo em características agronômicas de alface. Horticultura Brasileira, v.27, p.383-388, 2009.
FISHER, P. R.; LIETH, J. H. Variability in flower development of Easter lily (Lilium longiflorum Thunb.): model
and decision-support system. Computers and Electronics in Agriculture, v.26, p.53-64, 2000. GROSSI, M. C.;
JUSTINO, F.; ANDRADE, C. de L.T.; SANTOS, E. A.; COSTA, L.C. Modeling the impact of global warming on the
sorghum sowing window in distinct climates in Brazil. European Journal of Agronomy, v.51, p.53-64, 2013.
IBRAFLOR. Instituto Brasileiro de Floricultura. Boletim Ibraflor. São Paulo, 2016. Disponível em: JUNQUEIRA, A.
H.; PEETZ, M. S. Mercado interno para os produtos da floricultura brasileira: características, tendências e
importância socioeconômica recente. Revista Brasileira de Horticultura Ornamental, São Paulo, v.14, p.37-52,
2008. JUNQUEIRA, A. H.; PEETZ, M. S. O setor produtivo de flores e plantas ornamentais do Brasil, no período
de 2008 a 2013: atualizações, balanços e perspectivas. Revista Brasileira de Horticultura Ornamental, São
Paulo, v. 20, p.115-120, 2014. KIELING, A.S.; COMIN, J.J.; FAYAD, J. A.; LANA, M.A.L.; LOVATO, P.E.L. Plantas
de cobertura de inverno em sistema de plantio direto de hortaliças sem herbicidas: efeitos sobre plantas
espontâneas e na produção de tomate. Ciência Rural, v.39, n.7, p.2207- 2209, 2009. MADEIRA, N.R. Avanços
tecnológicos no cultivo de hortaliças em sistema de plantio direto. Horticultura Brasileira, v.27, n.2, p.4024-
4031, 2009. ROSSETTO, R.; SANTIAGO, A. D. Árvore do conhecimento cana de-açucar: Cultivo mínimo. Ageitec
- Agência Embrapa de Informação Tecnológica. Disponível em: . SCHWAB, N.T., STRECK, N.A., BECKER, C.C.,
LANGNER, J.A., UHLMANN, L.O., RIBEIRO, B.S.M.R. A phenological scale for the development of Gladiolus.
Annals of Applied Biology, v.166, p.496-507, 2015. SOLER, C. M. T. et al. Determining optimum planting dates
for pearl millet for two contrasting environments using a modelling approach. Journal of Agricultural Science,
v.146, p.445-449, 2008. SOUZA, M., COMIN, J.J., LEGUIZAMÓN, E.S., KURTZ, C., BRUNETTO, G., MÜLLER
JÚNIOR, V., VENTURA, B., CAMARGO, A.P. Matéria seca de plantas de cobertura, produção de cebola e atributos
químicos do solo em sistema plantio direto agroecológico. Ciência Rural, v.43, p.21-7, 2013. STRECK, N.A.;
WEISS, A.; XUE, Q.; BAENZIGER, P.S. Improving predictions of developmental stages in winter wheat: a
modified Wang and Engel model. Agricultural and Forest Meteorology, v.115, n. /4, p.139-150, 2003. STRECK,
N.A.; LAGO, I.; ALBERTO, C.M.; BISOGNIN, D.A. Simulação do desenvolvimento da batata cultivar Asterix em
cinco cenários de mudanças climáticas em Santa Maria, RS, Brasil. Bragantia, Campinas, v.65, n. 4, p.693-702,
2006. Streck, N. A.; BELLÉ, R.A.B.; BACKES, F. A. A.L.; GABRIEL, L.F.; UHLMANN, L.O.; BECKER, C.C.
Desenvolvimento vegetativo e reprodutivo em gladíolo. Ciência Rural, Santa Maria, v. 42, n. 11, p.1968-1974,
nov. 2012. SHILLO, R.; HALEVY, A.H. The effect of various environmental factors on flowering of gladiolus. I.
Light intensity. Scientia Horticulturae, v.4, n.2, p.131-137, 1976a. SHILLO, R.; HALEVY, A.H. The effect of
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Membros da Equipe
Nome Categoria Função Departamento Situação Início Fim
HILDA MARIA
CAVILHA RICOBOM EXTERNO COLABORADOR(A) 01/08/2019 31/07/2020

VANDREIA
RICOBOM
TEIXEIRA

EXTERNO COLABORADOR(A) 01/08/2019 31/07/2020

ALEXANDRA
GOEDE DE SOUZA DOCENTE COORDENADOR(A) LABFIV/RSL Ativo

Permanente 01/08/2019 31/07/2020

VICTÓRIA MARIA
SANT'ANNA
REYNALDO

DISCENTE ALUNO(A)
VOLUNTARIO(A) 01/08/2019 31/07/2020

FERNANDA
GONÇALVES
BROGGIATTO

DISCENTE ALUNO(A)
VOLUNTARIO(A) 01/08/2019 31/07/2020

DAVID PIRES DE
AZEREDO NETO DISCENTE ALUNO(A)

VOLUNTARIO(A) 01/08/2019 31/07/2020

FATIMA
ROSANGELA DE
SOUZA SARAIVA

TÉC ADM EM
EDUCAÇÃO COLABORADOR(A) SECLAB/RSU Ativo

Permanente 01/08/2019 31/07/2020

LAERCIO DE
SOUZA

TÉC ADM EM
EDUCAÇÃO COLABORADOR(A) NEP/RDS Ativo

Permanente 01/08/2019 31/07/2020

MARCIO
RAMPELOTTI

TÉC ADM EM
EDUCAÇÃO

AUXILIAR
TÉCNICO SECLAB/RSU Ativo

Permanente 01/08/2019 31/07/2020

EDUARDO
AFFONSO JUNG DISCENTE Aluno Bolsista 01/08/2019 31/07/2020

Discentes com Planos de Trabalho
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Nome Vínculo Situação Início FimNome Vínculo Situação Início Fim
Discentes não informados

Ações das quais o PROJETO faz parte
Código - Título Tipo

Esta ação não faz parte de outros projetos ou programas de extensão
Objetivos / Resultados Esperados

Objetivos Gerais Quantitativos Qualitativos
Acompanhar o crescimento e o desenvolvimento do gladíolo na região do Alto
Vale do Itajaí, a partir da data ótima de plantio simulado pelo aplicativo
Phenoglad em diferentes sistemas de cultivo.

Proporcionar a experiência da extensão e ensino aos alunos do Curso de
Engenharia Agronômica, bem como o treinamento de metodologias a serem
empregadas no desenvolvimento do projeto, envolvendo a escrita, a pesquisa
bibliográfica, o planejamento e a execução das atividades do projeto

Auxiliar com assistência a implantação dos primeiros cultivos com a cultura em
propriedades rurais no município de Rio do Sul

Acompanhar a comercialização das hastes florais pelos produtores rurais nas
feiras-livres do município de Rio do Sul

Caracterizar a cultura como fonte alternativa viável de renda, especialmente
para os pequenos produtores rurais. Caracterizar a região do Alto Vale do Itajaí
quanto à aptidão climática para o cultivo do gladíolo;

Divulgação dos resultados para os produtores rurais, estudantes dos cursos
técnicos em Agropecuária e Agroecologia, curso de Agronomia e demais
profissionais da área agrícola e toda sociedade.

Caracterizar a qualidade das hastes florais de plantas de gladíolo em diferentes
sistemas e locais de cultivo na região do Alto Vale do Itajaí.

Cronograma
Descrição das atividades desenvolvidas Período

Orçamento Detalhado
Descrição Valor Unitário Quant. Valor Total
MATERIAL DE CONSUMO

Veículo com combustível para acompanhamento do plantio de
gladiolo em áreas do IFC e propriedades rurais de Rio do Sul. R$ 50,00 8.0 R$ 400,00

Bulbos de gladiolos - já adquiridos de outros projetos. R$ 0,90 200.0 R$ 180,00

Rolo de Fita Plástica para tutoramento - já disponível de outros
projetos R$ 30,00 3.0 R$ 90,00

SUB-TOTAL (MATERIAL DE CONSUMO) 211.0 R$ 670,00

 

Consolidação do Orcamento Solicitado
Descrição PROEX/Campus (Interno) Outros (Externo) Total Rubrica
MATERIAL DE CONSUMO R$ 670,00 R$ 0,00 R$ 670,00

Arquivos
Descrição Arquivo
Projeto assinado

Aceite de artigo revista pesquisa agropecuaria brasileira

Orçamento Aprovado
Descrição PROEX/Campus (Interno)
MATERIAL DE CONSUMO R$ 0,00

Lista de departamentos envolvidos na autorização da proposta
Autorização Data Análise Autorizado
RIO DO SUL - LAB FISIOLOGIA VEGETAL NÃO ANALISADO

 
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2019 - UFRN - jboss-sigaa-

02.sig.ifc.edu.br.sigaa02


