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Agropecuária tem o
melhor índice do PIB

Casa Branca deverá receber Curso
de Turismo Rural do SENAR

Diversos setores da prefeitura de

Casa Branca têm trabalhado para que

a zona rural do município, Lagoa

Branca e Venda Branca se fortaleçam

cada vez mais. Desta forma, para que

os produtores rurais se especializem

e criem novas oportunidades de ne-

gócio, o Departamento de Turismo e

o Sindicato Rural, em conjunto com

o Serviço Nacional de Aprendizagem

Rural (SENAR), pretendem oferecer

gratuitamente um Curso de Turismo

Rural.

“Acreditamos que este curso irá

fomentar nosso potencial turístico,

oferecendo novas ferramentas aos

produtores, o que contribuirá signi-

ficativamente com o desenvolvimen-

to econômico de nossa cidade, para

Medida visa fomentar potencial turístico do município, oferecendo novas ferramentas aos produtores

que ela se firme

como a ‘capital esta-

dual da jabuticaba’.

Daí a importância da

participação maciça

dos proprietários ru-

rais”, disse a diretora

de Turismo, Mariana

N e p o m u c e n o

Angelini Saran.

De acordo com

ela, o principal ob-

jetivo da atividade será despertar o

interesse dos produtores e demais

pessoas ligadas ao campo, a desen-

volverem projetos e atividades que

possibilitem o turismo rural em suas

propriedades.

Os cursos promovidos pelo

SENAR, especificamente na área de

Turismo Rural, costumam abordar

temas interessantes como, a ascen-

são do turismo rural, oportunidade

de empreendimento, identidade e

cultura, gestão de empreendimento,

pontos de vendas e produtos

artesanais, meios de hospedagens,

atividades turística em áreas natu-

rais, atendimento aos clientes,

gastronomia, entre outros assuntos.

O Produto Interno Bruto

(PIB) da agropecuária, que é a

soma das riquezas geradas pelo

setor, cresceu 3,9% em 2011 so-

bre o mesmo período do ano an-

terior. Em valores correntes,

chegou a R$ 192,7 bilhões. O

percentual ficou acima do PIB da

economia que, em igual perío-

do, cresceu 2,7%, segundo da-

dos do IBGE divulgados nes-

ta terça-feira, 6 de março. Os

dados mostram ainda que no

período, a indústria cresceu

1,6% e os serviços 2,7%.

Na avaliação do coordena-

dor de Planejamento Estraté-

gico do Ministério da Agricul-

tura ,  Pecuár ia  e  Abastec i -

mento (Mapa),  José Garcia

Gasques, o bom desempenho

do PIB da Agropecuária refle-

te os resultados positivo de

produtos  como o  a lgodão,

café, cana-de-açúcar, milho e

soja. Também deve ser con-

siderada a evolução dos pre-

ços agrícolas que foram favo-

ráveis no ano passado.

O  quarto  t r imest re  de

2011 foi  o  melhor do ano,

com cresc imento  do  P IB

Agropecuário de 8,4%, ante

1,4% do PIB brasileiro. A va-

riação da indústria foi nega-

tiva (0,4%) e do segmento de

serviços o crescimento foi pe-

queno (1,4%). Para Gasques,

o aumento da produtividade

na agricultura e os bons de-

sempenhos de produções es-

pecíficas, como laranja, man-

dioca,  fumo e fei jão foram

preponderantes  para  esse

desempenho no trimestre.
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19ª Hortitec será entre os dias 20 e 22 de junho
Ano passado exposição reuniu aproximadamente 370

empresas e contou com mais de 25.500 visitantes
Considerada a maior feira de cul-

tivo protegido e culturas intensivas

da América Latina, a 19ª Hortitec (Ex-

posição Técnica de Horticultura, Cul-

tivo Protegido e Culturas Intensivas)

traz este ano um mix ainda maior de

expositores, que apresentarão as úl-

timas novidades em instalações,

equipamentos, insumos e demais

tecnologias para flores, frutas, hor-

taliças, florestais e demais culturas

intensivas. O evento será entre os

dias 20 e 22 de junho no Pavilhão de

Exposições de Holambra.

Empresas das áreas de tecnologia

agrícola, ferramentas, estufas, emba-

lagens, vasos, telas, defensivos, ferti-

lizantes, irrigação, sementes, mudas,

bulbos, substratos, climatização,

biotecnologia, assessoria técnica e

em comércio exterior, literatura e

produtos importados já confirmaram

presença e garantem movimentar o

mercado com muitas novidades.

O nível técnico do público que vi-

sita a Hortitec, composto essencial-

mente por clientes atuais e potenci-

ais das empresas expositoras, é o

maior diferencial do evento. Como

somente a visita quem tem real inte-

resse no setor, a Hortitec acabou por

se tornar passagem obrigatória para

produtores e profissionais de

agribusiness interessados em conhe-

cer as tendências do mercado, tro-

car experiências, fazer e programar

negócios.

História

A Hortitec surgiu do ideal de um

grupo de empresários, que sentia a

necessidade de ter no Brasil um even-

to nos moldes das principais exposi-

ções no exterior, onde os participan-

tes pudessem ter contato com em-

presas expositoras, conhecendo as

necessidades do setor e realizando

negócios.

Com o passar dos anos, a Hortitec

ampliou a sua atuação, passando a

contar com expositores dos setores

de horticultura e fruticultura. Em

2011, em sua 18ª edição, participa-

ram aproximadamente 370 empresas

e 25.500 visitantes.

Mais informações

Site: www.hortitec.com.br
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Um grupo de coordenadores do Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

esteve recentemente nas dependências da Asso-

ciação dos Batataticultores da Região de Vargem

Grande do Sul (ABVGS), do Complexo Frigorífico

dos Batataticultores da Região de Vargem Gran-

de do Sul (CFBVGS) e da Cooperativa dos

Batataticultores da Região de Vargem Grande do

Sul (Cooperbatata). A visita teve como objetivo

principal conhecer as instalações destas institui-

ções e também e toda a estrutura para produção

de mudas, semente básica de batata e melhora-

mento genético do engenheiro agrônomo e pes-

quisador Pedro Hayashi.

O encontro teve a participação do dr. Gilson

Cosenza, da Coordenação Geral de Apoio

Laboratorial (CGAL); dr. Agwagner Dutra Alarcão,

da Divisão de Certificação e Fiscalização de Se-

mentes; dr. Neumar Francelino, coordenador de

sementes e mudas; além do gerente geral Natali-

no Shimoyama e o diretor Edson Ansano, ambos

da Associação Brasileira da Batata (ABBA).

As entidades vargengrandense foram represen-

tadas pelo pesquisador e produtor Pedro Hayashi,

que é presidente da ABVGS e diretor da ABBA;

Lenoir dos Santos, gerente da ABVGS; Fábio Bedin,

gerente do CFBVGS; Renê D. Garcia Duarte, ge-

rente geral da Cooperbatata e a engenheira

agrônoma Alessandra Ferreira, gerente de quali-

dade e responsável pelo Laboratório de Análise

de Virose em batata semente da cooperativa.

Anteriormente este mesmo grupo esteve em

reunião em Campinas juntamente com o setor

da cadeia produtiva – onde a ABVGS sempre es-

teve presente, representando os produtores lo-

cais ao longo dos anos – para praticamente fina-

lizar, após muita discussão e vários encontros, as

leis que irão reger a produção, comercialização e

armazenamento de batata semente no Brasil.

“Com o bom desempenho do grupo e também

com o bom senso dos nossos legisladores, acre-

ditamos que, finalmente chegamos a um acor-

do”, destacou Lenoir.

Laboratório busca credenciamento

Durante a visita, a equipe do MAPA ficou im-

pressionada com a organização da ABVGS,

CFBVGS e da Cooperbatata e a seriedade como

é conduzido os trabalhos das entidades e tam-

bém nas pesquisas de Hayashi com a produção

e melhoramento genético da batata.

Na ocasião, os representantes do Ministé-

rio da Agricultura conheceram o Laboratório

de Analises de Virose em batata semente. “Até

então nossos visitantes só conheciam por

meio de fotos e informações que nós da

ABVGS e da Cooperbatata expomos em

Brasília durante as várias reuniões que acon-

teceram ao longo dos últimos anos”, expli-

cou o gerente da associação.

Todas as reuniões foram para o pedido do

credenciamento do laboratório junto ao MAPA.

“Recebemos os auditores do CGAL que no seu

relatório deram parecer favorável para o

credenciamento do laboratório. Mas infelizmen-

te, quando saiu a publicação no Diário Oficial, ob-

tivemos somente o reconhecimento por parte do

Ministério. No entanto, o nosso objetivo é real-

mente ter o credenciamento e, com certeza, va-

mos conseguir”, afirmou.

Um laboratório reconhecido pode efetuar os

testes para diagnóstico, porém, não emite um lau-

do oficial sobre o resultado obtido para os coope-

rados e demais produtores, uma vez que a

Cooperbatata não produz batata semente. Já com

o credenciamento, o laboratório vargengrandense

poderá fazer isso. “Acreditamos que com esta visi-

ta, houve uma aproximação real entre as partes.

As coisas deverão correr de uma forma melhor,

uma vez que o pessoal de Brasília ficou impressio-

nado com estrutura e profissionalismo que temos

e como na cadeia brasileira da batata somos refe-

rência para o todo o seguimento”, concluiu Lenoir.

Encontro: Fábio Bedin, a engenheira agrônoma Alessandra, dr. Gilson, Renê, Lenoir, dr. Neumar, Edson
Ansano, dr. Agwagner, Natalino Shimoyama e agachado o engenheiro agrônomo e pesquisador Pedro Hayashi
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A produção total de laranja no Es-

tado de São Paulo atingiu 384,87 mi-

lhões de caixas no ano safra 2011/

12. Este número corresponde a um

aumento de 19,5% em relação à ob-

tida no ano agrícola anterior. Desse

volume estima-se que a produção

comercial tenha atingido 375,74 mi-

lhões de caixas. Os dados fazem

parte do levantamento final do ano

safra 2011/12 do Instituto de Econo-

mia Agrícola (IEA) e da

Coordenadoria de Assistência Técni-

ca Integral (CATI), vinculados à Se-

cretaria de Agricultura e Abasteci-

mento. O estudo também registra

9,13 milhões de toneladas conside-

radas não-comerciais e relacionadas

a perdas no processo de produção e

na colheita, não computados na pro-

dução comercial.

A região do Escritório de Desen-

volvimento Rural (EDR) de Barretos

lidera a produção paulista de laran-

ja, com 41,54 milhões de caixas de

40,8 kg, acréscimo de 25,2% sobre o

ano safra 2010/11. Em segundo lu-

gar aparece a região de Araraquara,

com 31,46 milhões de caixas (aumen-

to de 28,6%), seguida de São João da

Boa Vista, com 31,39 milhões (mais

21,3%). Destacam-se ainda as regi-

ões de Jaboticabal, com 28,59 milhões

de caixas (mais 30,4%); Mogi Mirim,

com 26,90 milhões (mais 15,4%); Li-

meira, com 25,57 milhões (mais 7%);

e Bauru, com 22,53 milhões de cai-

xas (mais 12,4%).

Os dados do levantamento foram

obtidos pelo método subjetivo, que

consiste nas informações fornecidas

pelos técnicos das casas de agricul-

tura em cada um dos 645 municípi-

os paulistas.

Arrancadeira de Batata
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O município de Casa Branca,

na região de São João da Boa Vis-

ta, é o maior produtor de laranja

do Estado, com 12,40 milhões de

caixas. A cidade possui um total

de 6,90 milhões de pés, dos quais

6,23 milhões em produção.

De acordo com o Levantamen-

to Cadastral das Unidades de Pro-

dução Agropecuária (LUPA) do

Estado de São Paulo, em segun-

do lugar na região está Aguaí, que

possui 3,50 milhões de pés em

produção. Já na terceira posição

aparece Tambaú, com 3,20 mi-

lhões de pés, seguido de

Mococa com 1.70 milhões. “A

citricultura da região tem de-

senvolvido muito tecnicamente

e com a produção de frutos de

ótima qualidade, tornando uma

das mais importantes atividades

econômicas, gerando empregos

e renda”, relata o engenheiro

agrônomo João Batista

Vivarelli, responsável pelo Escritó-

rio de Desenvolvimento Rural (EDR)

de São João da Boa Vista.

“Apesar dos citricultores terem

enfrentados ciclos de crises, e a exi-

gência de altos investimentos, com

gastos significativos principalmente

no controle de pragas e doenças, a

atividade tem se mantido firme. Des-

ta forma, reconhecemos a dedicação

e a perseverança que os citricultores

da nossa região têm exercidos, tra-

zendo com isto orgulho para a eco-

nomia da região”, destaca.
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O Produto Interno Bruto (PIB) do
agronegócio da região de São João da
Boa Vista é o segundo mais importan-
te do Estado do Estado de São Paulo,
sendo bastante diversificado devido às
condições de solo, relevo, clima e ou-
tros fatores mais. E o reflexo positivo
disso está na citricultura. “Nossa região
esta consolidada como uma das mais
importantes produtoras de laranja do
Estado de São Paulo, sendo assim a
citricultura contribui de forma represen-
tativa na geração de emprego e ren-
da”, explica o engenheiro agrônomo
João Batista Vivarelli, responsável pelo
Escritório de Desenvolvimento Rural
(EDR) de São João da Boa Vista.

Devido a esta relevância, a
Coordenadoria de Assistência Técnica
Integral (CATI) tem oferecido vários pro-
dutos e serviços aos citricultores da re-
gião. Entre as ações, Vivarelli destaca
a prestação de assistência técnica aos
produtores, estimulando o uso de prá-
ticas agrícolas sustentáveis. “Com isso,
contribuímos para o desenvolvimento
rural sustentável, assegurando produ-
tos de qualidade e melhores condições
de vida para a população rural”, desta-
cou.

A CATI, através do Departamento de
Sementes, Mudas e Matrizes (DSMM),
disponibiliza à agricultura paulista mu-
das de espécies florestais nativas, fru-
tíferas e frutíferas comerciais, com ga-
rantia de qualidade genética, fisiológi-
ca e sanitária.

Vivarelli destaca ainda o apoio pres-
tado pela Coordenadoria nas campa-
nhas de prevenção e controle das prin-
cipais doenças e pragas que atacam os
citros.

Financiamentos
O Fundo de Expansão do

Agronegócio Paulista (FEAP) oferece fi-
nanciamento, subvenção ao seguro e
apóia os produtores rurais paulistas.
Para os citricultores, as principais linhas
de crédito são:

- Fruticultura: o financiamento des-
tina-se à implantação ou renovação de
pomares de frutas tropicais,
subtropicais e temperadas.

- Produção de mudas cítricas em
ambiente protegido: os itens
financiáveis são a construção de vivei-
ros telados com área mínima de 715
m² e de sementeiras de 100 m², além
de equipamentos de irrigação por

gotejamento e material para a produ-
ção de mudas.

Os produtores de laranja também
podem participar do Programa Pró-Tra-
tor, onde o Governo do Estado oferece
a oportunidade de financiar tratores de
última geração a juros zero.

Outros serviços
A CATI também é responsável pelo

preenchimento da Emissão da Decla-
ração de Aptidão (DAP). Através des-
te documento, os agricultores fa-
miliares obtêm financiamentos
do Pronaf e outros programas
de políticas públicas.

Além disso, outro servi-
ço prestado é o recebi-
mento da Declaração de
Conformidade da Ati-
vidade Agropecuária
do produtor inte-
ressado sobre o
licenciamento
ambiental.
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Casa Branca pretende desenvolver
arborização urbana com jabuticabeiras

Prefeitura quer executar projeto com o apoio da iniciativa privada.
Objetivo é caracterizar a cidade como a “capital estadual da jabuticaba”

Casa Branca é conhecida popular-

mente como a “capital estadual da

jabuticaba”. E para fazer jus a este

título, o prefeito dr. Roberto

Minchillo pretende executar com o

apoio da iniciativa privada, o Projeto

de Arborização Urbana com Jabuti-

cabeiras.

A proposta é plantar mudas de

jabuticaba – com tamanho e idade

produtiva – em praças públicas, ave-

nidas de acesso à cidade e aos distri-

tos, nos arredores de prédios públi-

cos, ao longo das principais ruas do

centro e nas rotatórias. O objetivo é

caracterizar Casa Branca com o seu

bem maior, a jabuticabeira, a qual é

retratada até mesmo no brasão e no

hino da cidade.

O primeiro passo para a

concretização deste projeto já foi

dado pelo Departamento de Turis-

mo que conseguiu colocar no papel

o pensamento de dr. Minchillo, ilus-

trando através de fotos, como serão

as ruas, praças e avenidas da cidade

em um curto espaço de tempo.

“Nossa intenção é angariar parcei-

ros, sejam eles empresários, comer-

ciantes locais ou cidadãos comuns.

O importante é demonstrar todo o

nosso amor por Casa Branca, trans-

formando-a verdadeiramente na ‘ca-

pital estadual da jabuticaba’”, disse

entusiasmado o prefeito.

Informações

Para conhecer mais detalhes do

projeto, basta acessar o site da pre-

feitura de Casa Branca

(www.casabranca.sp.gov.br) ou

contatar o Departamento de Turismo

através do telefone (19) 3671-4659.Jabuticabeira é retratada no brasão do município e no hino da cidade
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Os tratos culturais básicos como a amontoam são os
mesmos em orgânicos e convencionais

Com aplicação de estercos e tortas, os campos de batata
orgânicos devem “fechar” o solo diminuindo a

infestação por ervas daninhas

Alguns produtos agrícolas são severamente castigados pela mídia como sendo a fonte de toda contamina-

ção por agrotóxicos ingeridos pela população. Talvez este seja um dos fatores que impedem um consumo

maior de frutas, legumes e verduras. Certamente os cultivos feitos por produtores conscientes, assessorado

por técnicos responsáveis, os produtos que são colocados no mercado estão dentro dos padrões exigidos

mundialmente. Para comprovar este fato, pesquisas recentes têm mostrado um grande passo na redução dos

resíduos de agrotóxicos contidos nos produtos amostrados nos grandes mercados do país. Entre os produtos

de destaque, a batata.

Admitindo que os produtos agrícolas do nosso mercado estejam dentro das especificações exigidas em

níveis de contaminação por agroquímicos, existe o consumidor de produto orgânico que não abre mão de

consumir produtos certificados que não tiveram nenhum tipo de aplicação de fertilizantes, inseticidas, herbicidas

ou qualquer outro produto químico no processo de produção. Não são tão exigentes quanto ao padrão e

reconhecem que em determinadas épocas do ano a qualidade diminui, mesmo assim continuam a consumir.

Mesmo com o preço bem mais alto que os produtos convencionais este tipo de consumidor é fiel.

Quando falamos de cultivo de batata sem fertilizantes químicos, sem inseticidas e fungicidas que são utili-

zados para a cultura, há sempre a questão: é possível?

É bem claro que ainda não temos um “pacote” pronto para a produção de batata orgânica, mas é possível

produzir de maneira satisfatória com que temos disponível no mercado. Além dos insumos, adubos orgânicos

e sementes o conhecimento da cultura é indispensável para ter sucesso nesta atividade. A agricultura orgânica

exige muito mais cuidados e aplicação do conhecimento que os cultivos convencionais. Conhecer a fisiologia

da cultura, bem como saber as diferentes características de cada variedade a ser plantada é fundamental para

uma boa produção.

Antes de iniciar nesta atividade é preciso entrar em contato com órgãos certificadores de orgânicos, pois,

para obtenção de um certificado é preciso cumprir uma série de exigências, que vão desde o histórico da área

até uma lista de produtos que possuem selo ou aprovação para seu uso nesta atividade. Outro ponto impor-

tante, ou melhor, imprescindível, é contatar empresas que possam comprar o produto, estipular o padrão de

classificação e se possível estabelecer um preço, mesmo antes da colheita. Não podemos esquecer que todo

mercado funciona da mesma maneira, lei da oferta e procura. Certamente no mercado de orgânicos a batata

juntamente com outros produtos tem sempre uma procura maior que a oferta.

Depois de resolvido o grande dilema da comercialização e certificação, é o momento de organizar e plane-

jar a produção.

Variedades
Como já mencionado, conhecer a variedade que vamos trabalhar é vital para o sucesso do nosso empreendi-

mento. Mesmo no cultivo convencional é comum ter lavouras com grandes frustrações por manejar erradamen-
te a variedade. Sempre digo que mudar de variedade de batata é como mudar de espécie botânica.

Variedades para cultivo orgânico devem ter certas características como segue, ser precoce na tuberização, ter
um sistema radicular bem desenvolvido, maior tolerância possível a requeima (P. infestans) e alternaria. Estes
são itens básicos, mas outras características também são sempre bem vindas. Não ser tão atrativa a insetos, ter
resistência a viroses, boa aparência dos tubérculos e boas qualidades culinárias. Certamente estas características
todo bom produtor procura, entretanto no cultivo orgânico não temos a possibilidade de recorrer aos inúmeros
fungicidas e inseticidas que existe no mercado para literalmente “salvar a lavoura”.

As variedades brasileiras oriundas de vários programas de melhoramento genético nacional são as mais
indicadas. Mas é possível encontrar produtores orgânicos plantando variedades importadas (Monalisa, Baraka,
Caesar, Cupido, Ágata) com diferentes resultados, mas certamente sem ter muita idéia do que vai produzir. Se o
plantio é feito em época que há chances da ocorrência de requeima, certamente as chances de perder toda a
lavoura são grandes, e isto ás vezes ocorre.

As variedades que tem se mostrado bons resultados no cultivo orgânicos são: BRS Ana, Cristal, Eliza da
EMBRAPA, Itararé, Aracy do Instituto Agronômico de Campinas. Todos estes materiais tive a oportunidade de
acompanhar em cultivo orgânico, muitas com testemunha de variedades importadas. Todas estas variedades

possuem um potencial para atingir acima de 27.000 kg/há.

Definida a variedade a ser plantada devemos escolher a época de plantio e o terre-

no a ser plantado. O produtor de batata convencional tem certa aversão das correções

de solo e calagens, por receio de sarna comum. No cultivo orgânico não há como não

fazer a devida correção. Sem ela não há como a planta desenvolver bem seu sistema

radicular e ter os nutrientes disponíveis. O solo deve estar devidamente corrigido e

com saturação de bases (V%) acima de 65%. Na adubação podem ser usados vários

tipos de estercos, compostos, resíduos industriais (torta de filtro, torta de mamona,

farinha de carne, farinha de osso), cinzas, pó de rochas e complementado com fosfato

natural ou termo fosfato. É importante que se conheça a origem destes materiais e

certificar que não contenham resíduos de produtos químicos ou substancias proibida

na agricultura orgânica.

O material que servira como adubação deve se em parte aplicado a lanço e parte

no sulco de plantio. É preciso se precaver de possível fermentação se colocado materi-

al cru em grandes quantidades, se a fermentação ocorrer pode causar a morte da ba-

tata semente que estiver neste ambiente. O ideal que o volume maior destes materi-

ais que poderão fermentar, seja aplicado antes, e se possível irrigar para que sejam

processados pelos micro-organismos do solo e não oferecer riscos de apodrecimento

das sementes. Aplicação no sulco de plantio dar a preferência por material inertes

(fosfatos naturais, cinzas) ou compostos que já passaram pela ação de micro-organis-

mos.

Na agricultura moderna, devemos ter em mente que o solo deve ser utilizado de

maneira não perder suas propriedades físicas químicas e biológicas. Para garantir que

este solo seja utilizado de maneira sustentável, devemos ter o cuidado de não utilizar

de batata semente sem origem conhecida. Se por acaso houver o ingresso de murcha

bacteriana neste solo, ele será inviabilizado para o plantio de batata e de outras

solanáceas. O uso de batata semente certifica poderia ser a recomendação, mas por

todas as dificuldades burocráticas que vivemos neste momento a batata semente cer-

tificada não existe no momento em alguns estados da federação. Esperamos que estes

problemas sejam resolvidos, ou pelo menos voltar para o que fazíamos anos atrás. A

saída é recorrer a produtores sérios de batata semente.

Após o plantio, cuidado especial deve ser dado para o controle de ervas daninhas.

Com um solo devidamente equilibrado e com a aplicação de matéria orgânica, as er-

vas infestam rapidamente a lavoura, estabelecendo concorrência com as plantas, com-

petindo em luz e dificultando a aplicação de caldas. Um método que funciona bem é o

uso de lança chamas na emergência das ervas e pré-emergência da batata. Cultivos

também dão bom resultado, mas devemos ter o cuidado ao usar cultivadores quando

as plantas estiverem maiores, pois pode provocar danos ao sistema radicular e favore-

cer a entrada de bactérias.

O princípio da agricultura orgânica é estabelecer o equilíbrio. Quem está acostu-

mado com as lavouras convencionais e faz uma visita a uma lavoura orgânica vai se

surpreender. Em um local isolado, próximo de matas, é possível encontrar uma gran-

de quantidade de insetos nunca vistos no cultivo convencional, a maioria deles age

como parasitas ou predadores. Insetos pragas estão por toda lavoura, mas não cau-

sam danos. É possível encontrar picadas de mosca minadora, mas dificilmente vamos

observar minas e galerias. Quando deparamos com surtos de lagartas devorando nos-

so batatal convencional e aplicamos todo tipo de inseticida e muitas vezes pensamos

que ao invés de matá-las estão cada vez mais fortes, devemos parar e refletir sobre a

maneira que manejamos nossas lavouras e tentar responder por que nas lavouras

orgânicas dificilmente vão ser desfolhadas pelas lagartas.

O contato com a agricultura orgânica é uma grande oportunidade para a reflexão e

fazer perguntas para nós mesmos, estamos fazendo o correto, há outras maneiras de

conduzir as nossas lavouras?

Escolhendo a época de plantio e o terreno a ser plantado
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Mamão brasileiro
é destaque na

Alemanha

A produção de mamão

do Brasil esteve presen-

te na 20ª edição da Fruit

Logistica, realizada entre

os dias 8 e 10 de feverei-

ro, em Berlim, na Alema-

nha. A feira destaca o se-

tor de frutas frescas de

todo mundo e, anual-

mente, recebe mais de 60

mil visitantes, sendo um

importante palco para

apresentação de produ-

tos ao comércio interna-

cional.

A Associação Brasilei-

ra dos Produtores e Ex-

portadores de Papaya

(Brapex) esteve represen-

tada no evento pelo seu

vice-presidente, Rodrigo

Martins. Segundo ele, o

resultado da feira para o

setor foi bastante positi-

vo. “Foi um sucesso. A

oportunidade que as fei-

ras internacionais propor-

cionam de conversar com

potenciais clientes do se-

tor mamoeiro em um úni-

co momento é muito vá-

lida. Podemos descobrir

os pontos que necessita-

mos melhorar para con-

quistar novos mercados e

o que estamos no cami-

nho certo”, afirmou.

Bactéria ameaça safra de café
em São Sebastião da Grama

A safra do café está próxima.

A colheita começa em maio e

deve ir até setembro. Os pés de-

veriam já estar carregados e com

bastantes folhas para nutrir o

grão.  Mas uma doença está

comprometendo severamente a

produção.  Causada por uma

bactéria, a praga é conhecida

como mancha aureolada e tem

deixado os produtores rurais

cada vez mais preocupados.

De acordo com o engenheiro

agrônomo Marcelo Palimeri, a

doença já atacou 80% da lavou-

ra na região. Segundo ele, o frio

intenso no inverno e a falta chu-

va no período de vegetação, en-

tre setembro e novembro, dei-

xaram as plantas expostas.

Quando infectados, os pés de

café parecem que acabaram de

passar pela colheita. “A doença

causa inicialmente uma lesão

amarelada nas folhas. Ela ataca

folhas, ramos e desce atacando

os frutos, deixando a planta va-

zia”, explicou Palimeri.

Em regiões montanhosas,

como é o caso de São Sebastião

da Grama e Caconde, a utiliza-

ção de máquinas para pulveriza-

ção da praga fica prejudicada.

O produtor Pedro Gomes tem

23 mil pés de café. Ele esperava

colher pelo menos trezentas sa-

cas de 50 quilos para este ano.

Mas por causa da praga, acredi-

ta que colherá metade do que

tinha estimado. “Fica difícil para

colher o café, a mão de obra é

muito cara e dependemos so-

mente do trabalho de bóias-fri-

as. Não tem como dar lucro. Ha-

verá só prejuízo mesmo. Se em-

patarmos, estaremos conten-

tes”, disse o cafeicultor. (G1)

Mancha aureolada atingiu cerca de 80% da lavoura da região.
Colheita começa em maio e está deixando produtores preocupados

Doença causa lesão amarelada nas folhas

Pedro Gomes acredita que colherá metade do que tinha estimado
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Cooxupé a maior exportadora de café em 2011
Pelo terceiro ano consecutivo, a

Cooperativa Regional de Cafeiculto-

res em Guaxupé (Cooxupé) alcançou

o primeiro lugar em exportações de

café verde. As informações foram

divulgadas pelo Conselho dos Expor-

tadores de Café do Brasil (Cecafé) no

dia 10 de janeiro.

De acordo com o levantamento, a

cooperativa embarcou 2.465.736 sa-

cas de café arábica e alcançou o topo

do ranking dos exportadores. O su-

perintendente de mercado externo Jo-

aquim Libânio Ferreira Leite destaca

a importância dessa conquista. “Esse

é um marco histórico. Nenhum expor-

tador brasileiro havia alcançado es-

ses números antes”, afirmou.

Para ele, o fato da Cooxupé ser

uma cooperativa formada por peque-

nos produtores (80%) e alcançar o pri-

meiro lugar por três vezes é realmen-

te fruto de um grande esforço con-

junto de toda a organização.

A SMC – empresa exportadora da

Cooxupé – embarcou 178.876 sacas

que somadas aos números da coope-

rativa, totalizam 2.644.612 sacas ex-

portadas. “Um número que só foi pos-

sível graças ao trabalho dos colabo-

radores e a confiança dos nossos co-

operados”, comenta o presidente

Embarques da Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé cresceram 31,97% em relação a 2010
Carlos Alberto Paulino da Costa.

Comparando com as exportações

da Cooxupé de 2010 – quando atin-

giu 1.868.339 sacas –

 houve um aumento de 31,97%. O

café arábica respondeu por 82% das

vendas do país, enquanto o solúvel

por 9,9%, o robusta por 8% e o torra-

do e moído por 0,2% das exportações.

Segundo o Cecafé, a receita do

país com a exportação de café foi 3,6%

superior a registrada em 2010 e atin-

giu US$ 8,706 bilhões. O porto de San-

tos embarcou 77,2% do café. O porto

de Vitória ficou em segundo, com

14,5% do total e o porto do Rio de Ja-

neiro embarcou 6,2% do café brasi-

leiro.

Estrutura

Neste ano, a Cooxupé completa-

rá 80 anos de cooperativismo e 55

anos em atividades de recebimen-

to, processamento e comercialização

de café. Atualmente conta com cer-

ca de 12 mil cooperados e 1.900 co-

laboradores , recebendo café produ-

zido em mais de 200 municípios lo-

calizados nas regiões do Sul de Mi-

nas, Alto Paranaíba (Cerrado Minei-

ro) e Vale do Rio Pardo, no Estado

de São Paulo.
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A Coordenadoria de Assistên-

cia Técnica Integral (CATI), atra-

vés do Escritório de Desenvolvi-

mento Regional de São João da

Boa Vista, promoveu no dia 6 de

fevereiro uma reunião para criar

um Grupo Regional de Trabalho

em Ovinocultura. O encontro

ocorreu no Sítio Picadão, em São

João da Boa Vista, e teve como

convidado o criador de ovinos

Isaias Valim, atual vice-presiden-

te do Conselho Municipal de De-

senvolvimento Rural.

Medida visa promover o fortalecimento e o desenvolvimento da cadeia produtiva de ovinos na região

CATI cria grupo de trabalho com ovinocultura

A formação deste grupo visa

promover o fortalecimento e o de-

senvolvimento da cadeia produ-

tiva de ovinos. Desta forma será

possível oferecer suporte técnico

e logístico para que os criadores

da região possam se organizar, ca-

pacitar, tornando a atividade

mais competitiva regionalmente,

através realização de eventos pe-

riódicos como palestras, cursos,

reuniões, visitas técnicas, exposi-

ções, workshop, sempre ministra-

dos por técnicos especializados.

O Escritório de Desenvolvimen-

to Regional possui cadastrado em

seus municípios de cobertura 25

criadores de ovinos, com um re-

banho superior a 3.500 cabeças

distribuídas em animais de elite

e rebanho comercial. Diante dis-

so, a Coordenadoria acredita que

dentre estes pares possa ser for-

malizados grupos de compra e

venda de animais e insumos, dan-

do sustentabilidade e

potencializando os ganhos com a

atividade.

O primeiro evento foi progra-

mado para o mês de março, quan-

do será efetivada a organização

do Grupo de Trabalho e definida

de forma participativa as priori-

dades a serem trabalhadas.

Mais informações

EDR São João da Boa Vista

Fone: (19)3623-3723

Engenheiros agrônomos respon-

sáveis: João Batista Vivarelli e Valdo

Prado Nunes

E-mail: edr.sjbvista@cati.sp.gov.br

Proposta do grupo é fortalecer e desenvolver a cadeia produtiva de ovinos Na região existem 25 criadores cadastrados no EDR


