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Agroecologia em Rede

Seu Chico e dona Maria do Socorro mo-
ram na comunidade de Massapé, em Queimadas
(PB), numa região produtora de fava. Desde os
anos 1970, muitas pragas e doenças passaram a
atacar os plantios, prejudicando a produção. Esti-
muladas pelos serviços oficiais de extensão rural,
muitas famílias passaram a usar venenos químicos.
Porém, em vez de ser uma solução, o uso dos ve-
nenos gerou novos problemas de desequilíbrio
ambiental, além de provocar doenças e até a mor-
te de alguns agricultores. A partir desses resulta-
dos negativos, seu Chico começou a fazer testes
misturando calda de angico com calda de fumo e
percebeu que essa receita poderia controlar as pra-
gas da fava, principalmente um besouro conheci-

A experiência de seu Chico Galdino: calda de
angico para controle de pragas da fava
http://www.agroecologiaemrede.org.br/experiencias.php?experiencia=592

do localmente por manhoso. Ele ensina que para fa-
zer a calda de angico é necessário deixar dois quilos
de folhas maceradas de molho em 20 litros de água,
durante dez dias. Para preparar a calda de fumo, ele
junta meio quilo de folhas e as deixa de molho em
cinco litros de água, também por dez dias. Depois
coloca um quilo de açúcar para que o extrato se fixe
às folhas. Na aplicação, ele mistura meio litro de cal-
da de fumo com 16 litros de calda de angico. Aplica
a mistura de cinco em cinco dias na época da florada
entre cinco e seis horas da manhã. As sobras da calda
de angico podem ser guardadas em garrafas de plás-
tico bem vedadas por até três meses. Seu Chico acon-
selha ainda a não usar essa calda em hortaliças por-
que deixa um gosto muito forte nas folhas.

Seu Chico apresenta a calda de angico


