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RESUMO – A agricultura orgânica é um sistema de produzir alimentos mais saudáveis 
comprometido com a saúde e tem como princípio desenvolver uma atividade que seja 
economicamente viável, lucrativa, ecologicamente correta com a fauna e flora e socialmente 
justa. Sem utilização de agrotóxicos e adubos químicos, este tipo de cultura visa desenvolver 
uma produção de qualidade com baixo custo e menor impacto ambiental. O trabalho objetivou 
avaliar as plantas daninhas do cultivar Camino Real, de morango orgânico. O experimento foi 
conduzido na chácara do Mel, propriedade do Sr. Arthur Fuchs, localizado na Colônia 
Maracanã a 12 km da cidade de Castro - PR. As plantas daninhas foram avaliadas no período 
de novembro/2012 à abril/2013. Até o momento, os dados permitiram afirmar que as plantas 
daninhas, mais comumente encontradas, são o trevo branco (Trifolium repens L.),  trevo (Oxalis 
oxyptera Progel), poaia branca (Richardia brasiliensis Gomes) e a tiririca-de-flor-amarela 
(Hypoxis decumbens L. ). Estas espécies competem com a plantação de morango em espaço e 
nutrientes, acarretando danos e perdas na produtividade. O estudo foi realizado dentro de 
estufas, sobre um sistema de armação de madeira em uma espécie de bancadas, onde dentro 
de bolsas plásticas enchidas com solo, e nutrientes orgânicos, ocorreu a plantação das mudas, 
com sistema de irrigação. As espécies daninhas foram eliminadas na forma de sementes, 
utilizando–se solo livre e com baixa infestação de plantas daninhas. Assim, é reduzido o banco 
de sementes no solo. Em seguida, foi feita a implantação das mudas de morango. A eliminação 
das plantas daninhas está sendo feito de uma forma alternativa com controle mecânico 
semanalmente por meio do arranque, por meio de efeito físico, com o auxilio de equipamentos 
como enxada e faca. Com estas medidas, espera-se um melhor desenvolvimento da cultura 
orgânica com maior número de flores e melhor qualidade dos frutos. 
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