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Seminário realizado 
na Linha Borges de 
Medeiros discutiu 
agricultura sustentável 
para produzir melhor 
e com menos custo

Jair Borba destacou a importância de nutrir o solo 
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As entidades agrícolas 
de Vera Cruz querem 
provocar os produto-

res rurais a saírem da zona de 
conforto e motivar o entendi-
mento sobre o solo, seu equi-
líbrio, sua saúde, para poder 
produzir mais e melhor, além 
de reduzir custos. Por isso, foi 
realizado na sexta-feira, na 
propriedade de Lucas Schu-
bert Costa, na Linha Borges 
de Medeiros, o 1º Seminário 
de Solos da Agricultura Fa-
miliar de Vera Cruz, numa 
parceria entre a regional do 
Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais, Coopervec, Secretaria 
de Desenvolvimento Rural, 
Senar, Emater/RS-Ascar e 
Sicredi. Alunos do Instituto 
Crescer Legal participaram 
da dinâmica à tarde.

Foi o técnico agrícola e 
estudante de Agronomia Jair 
Matos de Borba, que atua na 
regional da Fetag em Ijuí, que 
coordenou o debate sobre 
agricultura sustentável, fo-
cando em agroecologia, agri-
cultura ecológica, orgânica e 
biodinâmica para serem apli-
cadas na agricultura familiar 
e de grande porte, seja em 
lavouras, hortas ou pomares, 
incluindo o controle biológico 
de pragas e doenças.

“Vamos dar comida para 
a terra, para a terra devolver 
para a gente”, frisou Borba, 
enfatizando que é preciso 
alimentar o solo para que seja 
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Na opinião do presidente do STR local, Cristian 
Wagner, muitos agricultores querem entender mais 
sobre análise de solo, o que é obrigatório para finan-
ciamento em custeio de lavoura, por exemplo. “Mas 
queremos mostrar como fazer a terra produzir melhor 
e com menos custo, facilitando a vida dos nossos 
agricultores”, disse. O agrônomo Alberto Evangelho 
Pinheiro, da Emater de Vera Cruz, reforçou que o 
tema sempre é atual, especialmente por valorizar o 
resgate de manejos que visam a sustentabilidade. A 
técnica agrícola da Secretaria do Desenvolvimento 
Rural e que é assessora da Coopervec, Brenda Silva, 
completou: “a terra sofre desgaste com os plantios e 
isso precisa ser entendido”.
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“Solo sadio, planta sadia” TROCA-TROCA
O prazo para pedidos 
ao Programa Troca-Tro-
ca de Sementes, para 
milho e sorgo da safra 
2019/2020, foi prorroga-
do até esta quarta-feira, 
26, pela Secretaria da 
Agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento Ru-
ral (Seapdr). O motivo 
é o período em que o 
sistema ficou fora do 
ar. As entidades devem 
fazer a solicitação no 
site do Fundo Estadual 
de Apoio ao Desenvol-
vimento dos Pequenos 
Estabelecimentos Rurais 
(Feaper), observando o 
limite de quatro sacas 
de milho ou de sorgo por 
agricultor. O programa 
conta este ano com R$ 
7.358.472,67 para sub-
sidiar 28% dos valores 
financiados.

VALORES PARA SAFRA
|Milho híbrido - Valor 
total (sem subsídio do 
Estado): R$ 160/saca
Valor que será pago pelo 
agricultor (com descon-
to do subsídio de 28% do 
Estado) = R$ 115,20/saca
Data de pagamento: 30 
de abril de 2020
|Tecnologia transgênica 
do milho híbrido - Valor 
que será pago pelo agri-
cultor pela tecnologia 
transgênica: R$ 220/saca
Pagamento: após fe-
chamento dos pedidos, 
será emitido boleto para 
a entidade, que deverá 
ser pago antes do início 
da entrega das sementes 
(prevista para primeira 
quinzena de julho).
Valor que será pago pelo 
agricultor pela parte hí-
brida (com desconto 
do subsídio de 28% do 
Estado): R$ 115,20/saca
Data de pagamento: 30 
de abril de 2020
Valor total pago pelo 
agricultor pelo milho 
híbrido transgênico (tec-
nologia transgênica + 
parte híbrida): R$ 220,00 
+ R$ 115,20 = R$ 335,20/
saca.
| Sorgo - Valor total (sem 
subsídio do Estado) = R$ 
136,00/saca
Valor que será pago pelo 
agricultor (com descon-
to do subsídio de 28% do 
Estado): R$ 97,92/saca
Data de pagamento: 30 
de abril de 2020.

AVISOS

Manejo foi demonstrado aos participantes do seminário e alunos do Crescer Legal

possível trabalhar as partes 
química, física e biológica de 
maneira equilibrada, a fim 
de nutrir adequadamente 
as plantas cultivadas. E essa 
alimentação se dá com coisas 
da própria natureza, sem quí-
mica, diz o técnico agrícola. 
“Solo sadio, planta sadia, 
seres humanos saudáveis”, 
resumiu. Entre as dicas para 
os agricultores, o reforço ao 
plantio direto, em meio à 
palha, técnica que pode ser 
empregada tanto em grandes 
áreas de cultivo como em pe-
quenas propriedades.

O plantio direto na palha 
apresenta diversas vantagens 
com relação ao preparo con-
vencional, no que se refere 
a maior sustentabilidade da 
produção agropecuária, com 
um menor custo de preparo 
do solo, maior infiltração e 
armazenamento de água, 
drástica redução da erosão e 
assoreamento de mananciais 
de água, entre outros.

Este sistema de plantio, 

utilizando a cobertura de 
palha no solo, é utilizada 
por Lucas Schubert Costa em 
parte de sua horta. Ele é um 
exemplo de trabalhador que 
saiu da cidade para retor-
nar ao campo e, há cerca de 
dois anos, a família passou 
a apostar na produção de 
hortaliças sem agrotóxicos, 
além do cultivo de frutíferas. 

A importância desse tipo de 
evento para ele é simples e 
cristalina: “é através do solo 
que eu consigo produzir sem 
veneno”, frisa Lucas, que 
além do plantio direto utili-
za adubos líquidos naturais. 
Ele aguarda a certificação de 
produção orgânica para dar 
um passo maior no cultivo 
e na ampliação de mercado.
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