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No que isso tem refletido?
“Na tranquilidade para atender a cada 

etapa da produção com menos custo e 
mais lucratividade”, garante Junkherr.

NO CAMPO
O preparo do solo merece atenção 

na propriedade da família, que man-
tém toda a lavoura em plantio direto, 
trazendo uma série de benefícios para 
a qualidade da terra. As mudas são pre-
paradas em canteiro padrão, utilizando 
pedra brita, bandeja plástica ao invés 
de isopor, kit boia e cercamento, o que 
otimiza o espaço, pois aumenta a capaci-
dade de mudas disponíveis nas unidades 
produtoras, auxilia na sanidade e reduz a 
incidência de doenças nas mudas.

Para completar, Joel está entre o time 
de produtores que já possui sistema de 
fertirrigação, que garante maior eficiên-
cia do uso da água e dos fertilizantes, 
aumento de produtividade e redução 
de mão de obra. Assim, a quantidade 
calculada é dissolvida e os canos e as 
mangueiras fazem o serviço. O inves-
timento trouxe ainda mais agilidade 
ao trabalho no campo, estabilidade ao 
produtor, aumento de qualidade, sem 
contar na qualidade de vida. “Sobrou 
tempo para tomar o chimarrão enquanto 

a fertirrigação faz o serviço”, diverte-se 
Junkherr.

Outro investimento que reflete, e mui-
to, na lucratividade por causa da redução 
de custos está no processo de cura do 
tabaco colhido.

ESTUFAS LL
Depois que Joel investiu nas estufas 

com ar forçado, as chamadas LL, sem 
mais precisar precisava recorrer aos 
modelos convencionais, a mão de obra, 
o tempo e a lenha utilizados são outros. 
Os produtores eliminam etapas, como 
o processo de costura das folhas. As te-
cedeiras e os  barbantes no processo de 
colheita e cura podem ser aposentados. 
É menos tempo e mão de obra. No siste-
ma de folha solta, a cura é feita de forma 
mais homogênea e o equipamento per-
mite melhor controle de temperatura e 
umidade, com muita economia de lenha. 
Joel possui cinco estufas no modelo LL. 
Se fosse no convencional, para dar conta 
de sua produção, teria que ter 10, calcula 
ele. “Aumentei a produção sem aumentar 
o trabalho”, atesta Joel, que tem cerca 
de 13% a mais na produtividade ao fazer 
uso destas tecnologias, o equivalente a 
400 quilos por hectare, segundo cálculo 
da Souza Cruz.

...Mais do que um exemplo,
uma inspiração

Quando começou na ativi-
dade, há cerca de 30 anos, Joel 
Junkherr, ao atingir a maioridade, 
cultivava com o pai 15 mil pés 
de tabaco. Ao lado da esposa, 
Alexandra, que também iniciou 
seguindo os passos do pai, o 
produtor integrado da Souza 
Cruz é modelo pela inovação, 
pelos investimentos em tec-
nologia e pelo olhar voltado à 
gestão da propriedade e na sus-
tentabilidade. Mas também por 
ser inspiração. Daqueles 15 mil 
pés cultivados tempos atrás, a 
família que vive na localidade de 
São José da Reserva, em Santa 
Cruz, passou para 270 mil pés de 

tabaco a cada safra. A média dos 
produtores integrados à Souza 
Cruz gira em torno de 45 a 50 mil 
pés plantados, ilustra o gerente 
Territorial de Produção Agrícola 
da empresa, Felipe Hayashi. 

O crescimento da produção 
de Joel é reflexo de uma série de 
investimentos e da inquietação 
de quem não quer parar de cres-
cer. E com isso, incentivou o filho, 
Gustavo, 19 anos, a seguir seus 
passos. Formado como técnico 
agrícola, o jovem e a namorada, 
Greice, sabem bem o que que-
rem. Com acesso facilitado às 
tecnologias, ele resume: “jamais 
pensei fazer outra coisa, daqui 

eu não saio”.
Joel possui o que Felipe cha-

ma de propriedade modelo para a 
fumageira, muitas vezes sediando 
visitas e encontros técnicos. E 
isso não ocorre à toa. O produ-
tor de tabaco é referência em 
planejamento da safra, em parte 
de campo e em qualidade. A 
trajetória, sem dúvida, foi cons-
truída com muito trabalho, mas 
“era bem mais difícil produzir 
15 mil pés do que é hoje os 270 
mil, porque era mais trabalhoso”, 
resume Junkherr, referindo-se à 
tecnologia empregada. 

Uma delas está no planeja-
mento e na sustentabilidade, con-

siderando que 100% dos contra-
tos já são assinados via digital. O 
controle de produção, de custos e 
investimentos, é feito pelo orien-
tador e o produtor em parceria, 
através do programa Propriedade 
Sustentável, o que permite admi-
nistrar o agronegócio de forma 
eficiente. “O produtor precisa ser 
empreendedor rural”, alerta Joel, 
que planeja, no papel, cada etapa 
da safra, desde a análise do solo, 
o preparo da palha no plantio di-
reto, a semeadura, o transplante 
para a colheita de forma escalo-
nada. O filho, por sua vez, faz o 
monitoramento com os recursos 
digitais.

Mais do que um produtor,
um empreendedor...
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Estufa LL

Canteiro padrão Lavoura no plantio 
direto e fertirrigação

Filho e pai 
mostram, 
na prática, 
sucessão no 
agronegócio


