PAINEL AGRONÔMICO
Fruticultura integrada com
lavouras e hortaliças

NOVA TÉCNICA AUMENTA A
PRODUTIVIDADE DA SOJA

A Embrapa lançou um novo sistema de produção de agricultura integrada: o Sistema Filho. Trata-se de uma nova modalidade de
Sistema Agroflorestal (SAF) considerada promissora para a agricultura familiar, fruticultores empresariais e até mesmo para a agricultura
urbana. O nome do sistema faz referência às iniciais das palavras Fruticultura, Integrada,
com Lavouras e Hortaliças, as quais designam a sua aptidão.
“Essa tecno
logia tem tudo a ver
com o momento atual
da agricultura, que
busca maior eficiência e rentabilidade
por meio da integração, intensificação
sustentável e diversificação”, afirmou o chefe da Embrapa Cerrados, Claudio Karia. “Com a implantação do sistema, o agricultor
consegue girar mais rapidamente a roda financeira da sua exploração
agrícola e produzir alimentos de maneira contínua. Por exemplo,
o cultivo de feijão pode render a primeira colheita em torno de
90 dias após a implantação das fruteiras”, afirmou Graciolli. Assim,
com a venda desse feijão, o produtor poderá amortizar mais rapidamente o investimento financeiro aplicado na fruticultura e reduzir o
risco inerente às atividades agrícolas.” (Embrapa Cerrados)

O pesquisador Luiz Gustavo Moretti, da Faculdade de
Ciências Agronômicas (FCA) da Unesp, de Botucatu, descobriu
uma nova forma de aumentar a produção e rentabilidade da soja.
A técnica consiste em utilizar, em dois momentos, a bactéria Bradyrhizobium japonicum na soja: (a) na semeadura e (b) aos 50 a
70 dias, quando a planta já estiver em desenvolvimento.
“A primeira inoculação já é uma prática estabelecida e
consolidada durante o plantio, denominada de “inoculação via
semente”, realizada no tratamento das sementes a serem utilizadas.
Já a inoculação em cobertura é uma técnica complementar, que
consiste em uma nova inoculação, realizada em um estádio fenológico determinado. Pulveriza-se novamente a bactéria, com jato
localizado/dirigido ao solo, durante o desenvolvimento da planta,
na perspectiva de que, com uma segunda população de bactérias
ativas haja maior quantidade de nitrogênio disponível para a planta”,
explica Moretti.
“No entanto, é necessário que o solo tenha alta umidade
para que essa bactéria possa ser incorporada. Essa nova nodulação
ficará ativa na fase de enchimento dos grãos, quando é requerida
grande quantidade de nitrogênio, e pode refletir em acréscimos
produtivos de grãos”, alerta.
Para o pesquisador, o potencial econômico desta tecnologia
é excelente, porque o custo do inoculante (bactéria) é mínimo, comparado ao seu retorno na lavoura: por hectare, gasta-se em torno de
20 reais”, conclui. (Unesp Agência de Notícias)

CONCURSO FOTOGRÁFICO DO IPNI – 2017
O International Plant Nutrition Institute (IPNI) continuará, em 2017, a promover o concurso
fotográfico sobre deficiências nutricionais com o objetivo de incentivar a observação de
campo e aumentar a compreensão sobre as deficiências nutricionais nas plantas.
“Esperamos que esse concurso estimule aqueles que trabalham na produção agrícola e
em pesquisas”, disse Dr. Terry Roberts, Presidente do IPNI. “Pesquisadores envolvidos
em trabalho sob condições controladas também são convidados a enviar suas fotos. Nós
encorajamos consultores, agricultores e outros interessados a fotografar e documentar
as deficiências nutricionais nas culturas”.
Os vencedores serão anunciados e notificados no primeiro trimestre de 2018, e os resultados serão publicados no site do IPNI: www.ipni.net.
Fotos e informações adicionais podem ser enviadas até 5 de Dezembro de 2017.
Os prêmios são os seguintes:
1° Prêmio: US$ 250 para a melhor fotografia entre todas as categorias.
1° Prêmio: US$ 150 e 2° Prêmio: US$ 100 para a melhor fotografia dentro de cada uma
das quatro categorias (Nitrogênio, Fósforo, Potássio e Outros Nutrientes).
Além disso, todos os premiados receberão um USB com uma cópia de nossa mais recente
coleção de imagens.
Mais detalhes sobre o concurso são encontrados no endereço: https://www.ipni.net/
photocontest/learn
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Deficiência de fósforo em grão-debico. Foto classificada em primeiro
lugar no concurso de 2016.
Crédito: Dr. Srinivasan Subbiah,
Índia.

INFORMAÇÕES AGRONÔMICAS Nº 158 – JUNHO/2017

