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Atividade realizada 
em Cerro Alegre 
Baixo mobilizou 
produtores de Santa 
Catarina e do Paraná

Técnico ensinou práticas de manejo do solo
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Buscando novos conhe-
cimentos sobre técni-
cas agrícolas, manejo 

de solo e produção sustentá-
vel, cerca de 130 produtores 
de tabaco do Paraná e de Santa 
Catarina estiveram em Santa 
Cruz do Sul na quarta-feira, 
dia 20. Eles participaram do 
Dia de Visita ao Centro de 
Desenvolvimento Agronômi-
co, Extensão e Treinamento 
(ADET), da Japan Tobacco 
Internacional (JTI), localizado 
em Cerro Alegre Baixo. Neste 
ano o evento, que também re-
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Para obter maior aprovei-
tamento de nutrientes pelas 
plantas e redução na perda 
de fertilizantes por condições 
climáticas, os produtores co-
nheceram o sistema de ferti-
lização da lavoura via água, 
chamado de fertirrigação. O 
coordenador de mecanização 
agrícola, Janquiel Zuge de 
Oliveira, expicou que se uti-
liza um adubo hidrossolúvel 
(em pó), seguindo um calen-
dário de aplicações, dividido 
em 30 a 40 vezes. “Vamos 

oferecer a mesma quantia de 
nutrientes colocada em uma 
fertilização “normal”, que 
faz três aplicações na lavoura 
(base e duas coberturas), só 
que de forma mais espaçada”, 
explica. Segundo ele, a partir 
de estudos, percebeu-se que 
a planta absorve todo o fer-
tilizante entre 80 a 90 dias e, 
por isso, resolveram dividir 
esta aplicação em mais doses. 
Assim, a planta absorve essa 
substância em 24 a 30 horas, 
exigindo a aplicações de duas 

vezes na semana, em média. 
“Gosto de pensar que se fizer 
um churrasco com a quantida-
de de carne para uma semana, 
não será possível comer toda a 
carne em uma refeição. Então, 
imagine se fizermos três ferti-
lizações colocando uma dosa-
gem que teoricamente supre 
as necessidades nutricionais 
da planta, mas sem saber se ela 
consegue absorver tudo? Por 
isso, a partir deste calendário 
temos maior controle disso”, 
frisa.

Produtores conhecem sistema de fertirrigação

Produtores acompanharam técnicas usadas em lavouras

cebe visita de agricultores gaú-
chos, tem como tema “Prontos 
para o futuro”, buscando a 
transformação não só tecno-
lógica, mas comportamental 
dos trabalhadores.

Separados em grupos, visi-
taram as estações de trabalho 
da ADET, que se dividem em 
uso, manejo e conservação 
do solo e da água; técnicas 
para a produção do tabaco de 
alta qualidade; agronomia e 
práticas de trabalho na agri-
cultura ALP; cura e qualidade; 
e irrigação e mecanização. Na 
estação que trata sobre solo, 
Augusto e Marcia Seidel, de 
Piên (PR), contam que apren-
deram uma dica importan-
te para aumentar a matéria 
orgânica do solo - elemento 
responsável por dar mais 
eficiência ao adubo. Segundo 
o técnico de pesquisas e de-
senvolvimento Tiago Schuck, 
o segredo é manter a palhada 

sobre o solo, ao contrário do 
que muitos pensam, que seria 
incorporar. Ele afirma que 
se a palhada é incorporada, 
o contato dela com o solo é 
aumentado. “É preciso pensar 
que o microrganismo que de-
compõe a palhada vai acelerar 
a decomposição  desta forma, 
pois ele oxida a palhada - que 
tem carbono - gerando CO2, 
que vai para a atmosfera e vira 
gás. Já se eu mantiver ela sobre 
o solo, a ação do microrganis-
mo é menor, então, um pouco 
disso vira CO2, mas a chance 
de virar carbono orgânico é 
maior, porque a decomposi-
ção é mais lenta”, revela. 

imPoRtÂnciA dE
cUidAR do SoLo
Devido à importância do 

solo para o resultado positivo 
nas lavouras, Tiago frisou aos 
produtores alguns aspectos 
para ficarem atentos em suas 
propriedades, como erosão, 

sistema de preparo e correção 
de acidez no solo. Segundo ele, 
durante o cultivo, muitos agri-
cultores pensam em somente 
explorar o máximo do solo, 
mas esquecem de devolver 
algo para ele. “E por isso o solo 
dá respostas ruins, como neste 
ano com o excesso de chuvas, 

em que as lavouras estão ten-
do problemas com amarelão 
e doenças”, esclarece. Assim, 
alertou que para as plantas 
expressarem seu potencial, os 
fumicultores precisam fazer o 
manejo do solo atentando para 
os aspectos químico, biológico 
e físico. 

Em Santa cruz, fumicultores de 
outros estados aprendem técnicas


