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MODERNIZAÇÃO: SEM DÚVIDA!
MAS SEMPRE FUNDAMENTADA NA CIÊNCIA
Luís Ignácio Prochnow

A

agricultura normalmente é vista pela sociedade
como um setor atrasado em matéria de modernidade,
mas isto tem se modificado à medida que técnicas
mais avançadas vão sendo incorporadas à rotina das fazendas em
todo o mundo. Entre outras inovações tecnológicas, celulares estão
se tornando populares, com aplicativos que ajudam na tomada de
decisão, drones já estão sendo utilizados para ajudar no manejo
do solo e das plantas, e novas máquinas estão se popularizando,
tornando a vida do homem do campo melhor e mais eficiente. É
fato, ainda, que em um mundo globalizado é possível saber como
o alimento é produzido. Por meio de um código QR, por exemplo,
os consumidores podem obter informação sobre as maçãs, o arroz
ou o frango que eles compram nos supermercados. A revolução
tecnológica é um processo sem volta. Quando utilizada corretamente, a tecnologia torna-se uma aliada do homem na produção
agrícola, constituindo-se em inovação de impacto positivo.
Certamente, necessitamos de modernização no sentido de
cumprirmos a difícil missão de convenientemente produzir alimento suficiente para a população e, ao mesmo tempo, proteger o
ambiente. Não existe dúvida sobre isso, mas também não podemos

esquecer que a incorporação de tecnologia no campo deve ser feita
de acordo com os princípios agronômicos adequados. Produtos,
maquinário, formas de manejo, e outras tecnologias oferecidas ao
agricultor devem ser fundamentadas na Ciência. As máquinas, por
exemplo, devem ser desenvolvidas não somente com o objetivo de
obter maior eficiência operacional (produzir mais em menor tempo
possível), mas devem também respeitar as condições do solo, da
planta e os conceitos agronômicos adequados.
A história é rica em exemplos de apostas tecnológicas que
fracassaram devido à tomada de decisão errada, sendo necessário
voltar atrás e resgatar os conceitos fundamentais e as técnicas
racionais e adequadas do cultivo das plantas. Portanto, quando se
deseja construir algo novo deve-se utilizar sempre um atalho, por
respeito aos conceitos já comprovados. Será mais produtivo para
todos e ganharemos tempo! Vamos sempre adotar e seguir a mensagem primordial da Ciência, que deve monitorar o progresso. No
caso dos fertilizantes, isto significa, entre outras técnicas, divulgar
e seguir os princípios fundamentais do manejo 4C. A prática de se
aplicar a fonte correta, na dose correta, no local correto e na época
correta é obrigatória para se fazer a agricultura de forma bem feita.
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