
“Procuramos experimentar para ver o 
que produz mais”, resume Astor Fagundes, 
que também apostou em aumentar a área 
destinada ao plantio direto na lavoura da 
família. De 15 a 20 mil pés, agora são cerca 
de 100 mil pés neste sistema, com cobertura 
de inverno e verão. “Com o plantio direto 
conseguimos manter a produção equili-
brada, melhorando a produtividade, além 
das vantagens ao solo”, externa o produtor. 
Por falar em solo, essa passou a ser uma 
preocupação da família. Astor conta que 
passou a fazer a correção do solo todos os 
anos para identificar carências e reduzir, ao 
máximo, as deficiências na hora de produzir.

Com tudo isso, a safra da família Fagun-
des tem sido diferente?

Ele garante que sim. Com menos custos 
na hora de produzir e mais qualidade no 
produto final, o resultado não poderia ser 
outro a não ser maior lucratividade. Dessa 
forma, será possível investir mais na proprie-
dade e pesquisar. O próximo objetivo Astor 
já tem em mente: implantar a fertirrigação. 
“Quem quer ficar no campo tem que inves-
tir”, resume. Além do tabaco, que responde 
por 95% da renda familiar, na propriedade 
é cultivado milho para silagem, há criação 
de animais e cultivo de verduras para a 
subsistência. 

Junto da esposa Graziela, Astor sabe 
que ainda é cedo para planejar o futuro 
da filha, Larissa, de um ano e nove meses. 
Mas sonhar com o futuro dela na sucessão 
da propriedade, pode. “Não tem porque 
adquirirmos tudo isso se não tivermos a 
quem deixar. O futuro a Deus pertence, mas 
ficaríamos felizes se ela tocasse adiante”, 
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este modelo de estufa é desenvolvimento da JTi, e o 
primeiro protótipo foi instalado no Centro de Desen-
volvimento Agronômico, Extensão e Treinamento da 
JTi – adeT – em 2015.  “a estufa continua em ativi-
dade, com resultados médios de redução de 43% 
no consumo de lenha e 39% na emissão de CO2 na 
atmosfera, quando comparado às tradicionais estu-
fas encontradas. Em relação aos modelos existentes, 
a redução da mão de obra para a colheita e cura do 
mesmo volume plantado é da ordem de 50%”, expli-
ca o gerente do adeT, mauro Luiz Feuerborn.

comenta o casal, assim como Astor seguiu 
o caminho do pai, Elestor, e fez crescer o 
negócio da família. “A gurizada na roça hoje 
em dia não quer fazer o que nossos pais e 
avós faziam. Querem trator, mecanizar. E 
está mais fácil conseguir isso”, frisa o jovem 
produtor, descrevendo o acesso facilitado 
a financiamentos, tecnologia e pesquisa, 
incentivando os jovens a optarem pelo 
campo. 


