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HOMENAGEM PÓSTUMA

MARTIN HOMECHIN

Nós da Universidade Estadual de Londrina queremos fazer nossa homenagem ao
Professor Dr. Martin Homechin, que faleceu no dia 03 de novembro de 2009 aos 63 anos
de idade. Graduado em engenharia agronômica pela Fundação Faculdade de Agronomia
Luiz Meneghel - Bandeirantes (PR) em 1976. Mestre em agronomia pela Escola Superior
de Agricultura “Luiz de Queiroz” – Universidade de São Paulo-Piracicaba, com disserta-
ção: Avaliação da patogenicidade de três isolados de Cylindrocladium clavatum em
Pinus caribaea e P. oocarpa no ano de 1980. Doutor em agronomia pela ESALQ/USP-
Piracicaba (SP) – Tese: Potencial de isolados brasileiros de Trichoderma harzianum para
controle de Rhizoctonia solani em 1987.

Trabalhou como pesquisador no Instituto Agronômico do Paraná - IAPAR (1975-
1976) e na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, no Centro Nacio-
nal de Pesquisa de Soja – Londrina, PR (1976-1989).

Atualmente era professor associado da Universidade Estadual de Londrina (UEL/
PR), Centro de Ciências Agrárias – Departamento de Agronomia no período de 1989 -
2009.

Atuava como Fitopatologista na área de: controle biológico, sobrevivência de pató-
genos de solo, doenças de grandes culturas, manejo integrado de mofo branco, manejo
de área de produção agrícola e florestal, micotoxinas, e patologia de sementes. Além de
muitas orientações na área de fitonematoides, visando o comportamento de materiais
frente ao parasistismo, identificação de nematóides em sistemas agrícolas de produção
e manejo integrado de nematóides com ênfase no controle biológico.

No período de sua docência, contribuiu na formação de recursos humanos, atuando como orientador de várias dissertações,
teses e trabalho de conclusão de curso, defendidas no âmbito da UEL.

Nós orientados, em nome de todos os professores e alunos da Universidade Estadual de Londrina queremos lembrar a sua
memória, demonstrar o nosso carinho, agradecer os seus ensinamentos e dizer o nosso muito obrigado.

“Adeus Martin Homechin... Sua lembrança jamais será esquecida por aqueles que um dia conheceu o seu carisma e profissiona-
lismo. Seu nome sempre estará presente na vida dos fitopatologistas, pela sua grande contribuição na sua amada profissão”.

Orientados de pós-graduação: Idenize Pedrina Orsini, Thiago Zanoni Bagio e Ciro Hideki Sumida.


