Rizipiscicultura
O cultivo consorciado de arroz com peixe, que já vem sendo explorada na China há mais de 1000 anos.

Pesquisas

Princípios

Arroz


Fornece proteção para o
peixe;



Expansão de nichos
→ Renda máxima por área;



Combinações e densidades
ideais dos peixes;



Ameniza a temperatura da
água;





Aprimoramento da
alimentação inicial do peixe;



‘Soca’ do arroz para
engorda final do peixe.

Diversificação da produção
→ maior estabilidade, riscos
reduzidos;
Aproveitamento de interações positivas entre os
componentes
→ maior rentabilidade;





Integração de Azolla para
redução de adubação.



Substituição de superfosfato
por fosfato natural

+
Peixe


Controle de ervas daninhas;



Controle de pragas;



Adubação do arroz.



+
Agricultura nos diques


Áreas bem drenadas;



Água ‘choca’ para irrigação;



Alimentação suplementar
dos peixes.





Diminuição do uso de
insumos externos
→ custos e riscos
reduzidos.



Monitoramento da qualidade
físico-química de água:
ºC, pH, OD, amônio e nitrato;

Outras vantagens



Construído encima de
conhecimentos existentes
sobre arroz e peixe
na população ribeirinha;

Amostragem de plâncton
para futura análise
taxonômica e funcional



Medição das emissões de
CH4 e N2O e da volatilização
de amoníaco;

+ Monitoramento

Boa aceitação de mercado:
bom sabor,
despesca na Páscoa.

+ Modelagem


via ‘Redes de Probabilidade’
(em planejamento )

Pesquisa e Desenvolvimento

Manejo
Sementeira

Instalação

Transplante

Colheita

Soca para o peixe

Qualidade da água

Captação CH4 e N2O

Volatilização de NH3

Ponto de amostragem

Amostras de água

Captura do perifiton
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