PAINEL AGRONÔMICO
FILME PROTETOR CONTRA PRAGAS E DOENÇAS
Um produto eficiente e prático, de fácil aplicação, desenvolvido pela Embrapa Clima temperado (rs), está em fase de
testes e promete facilitar a vida dos agricultores na hora de proteger
suas plantações contra pragas e doenças, além de reduzir o uso de
agrotóxicos. Trata-se de um filme protetor à base de quitosana que
é pulverizado sobre a planta. a tecnologia foi testada inicialmente
em fruteiras de clima temperado como pêssego, maçã, pera, citros
e também feijão. O filme é fotoprotetor, com bloqueio de raios de
luz das faixas UV-B e UV-C, biodegradável e de baixo custo.
O produto tem apresentado resultados promissores na indução
da resistência a doenças e pragas das plantas, com a grande vantagem
de que novas moléculas podem ser adicionadas ao filme para aumentar o seu potencial de atuação. a quitosana é a estrutura molecular
que forma a carapaça de crustáceos como siris e caranguejos.
a aplicação é simples e conhecida pelo agricultor. Utiliza-se
um pulverizador tratorizado que aplica o produto de maneira aérea
sobre a planta, atingindo as folhas, ramos ou frutos. após secagem
rápida, o filme fitoprotetor forma uma película brilhante, flexível e
porosa que mantém íntegras as partes da planta e pode ser ingerida
pelo consumidor, pois não é tóxica. além disso, não há penetração
do biomaterial no fruto.
Diferentemente de outras pesquisas tecnológicas com a
utilização de filmes, até o momento esse é o único produto para
pulverização foliar, em avaliação a campo.
Como a película não bloqueia radiação solar nas regiões do
azul e do vermelho, ela não afeta os processos de fotossíntese e pode
ser usada como recobrimento fotoprotetor de folhas em qualquer
tipo de cultura, desde a convencional até a orgânica. a tecnologia
apresenta ainda resistência à chuva e a temperaturas de até 60°C.
A expectativa é que a utilização desses filmes na agricultura possa aumentar a eficácia dos agrotóxicos, racionalizar seu
uso e manter eficiência no controle de pragas. De acordo com a
pesquisadora Ângela Diniz Campos, uma das responsáveis pelo
desenvolvimento do filme, como a aderência à planta é bastante
resistente, as chuvas não alteram o seu efeito. “Por isso, a necessidade de reaplicações é menor, pois o produto se mantém por até
30 dias aderido à planta”, diz a pesquisadora. (Embrapa Clima
temperado)
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PLANTIO DE MUDA DE CANA PRÉ-BROTADA ELEVA
A PRODUTIVIDADE EM 20%
Um novo método de plantio de cana-de-açúcar desenvolvido
pelo Centro de Cana do instituto agronômico de Campinas (iaC),
em ribeirão Preto, sP, promete melhorar a qualidade do produto
e aumentar a produtividade nas lavouras em até 20%. Conhecido
como sistema de mudas pré-brotadas, ou mPB, a técnica tem como
objetivo produzir cana a partir de mudas de alta qualidade, livres de
doenças e pragas, o que garante taxa de multiplicação muito maior
que através do plantio tradicional.
No método tradicional, a cana-de-açúcar é cortada em
pedaços de 30 a 40 centímetros e enterrada, para que então brote.
segundo o diretor do Centro de Cana do iaC, marcos landell,
enquanto o produtor utiliza de 18 a 20 toneladas de cana por hectare no método comum, o plantio por mPB demanda dez vezes
menos matéria-prima por hectare. “Com essa redução, o produtor
pode utilizar a quantidade que iria para o plantio, para vender nas
usinas, fazer açúcar e etanol. isso reduz o custo do plantio, a partir
do momento que ele pode vender a sobra da cana”, explica landell,
destacando no sistema mPB, as mudas são produzidas em viveiros
e, por isso, também apresentam mais qualidade em termos sanitários
– não carregam consigo doenças e pragas, facilmente disseminadas
no plantio tradicional.
a produtividade da cana a partir das mPBs também é vista
como mais vantajosa em termos de rendimento. Os pesquisadores
estimam que o aumento de produtividade já na primeira colheita
seja de 20%, mas pode chegar a 40%. “Enquanto a taxa de multiplicação de uma cana plantada mecanicamente é mais ou menos
de um para quatro hectares, ou seja, com um hectare de muda você
consegue plantar de três a quatro hectares de cana comercial, com
um hectare de mPB pode chegar a 100 hectares de cana produzida”,
diz landell. (siFaEG)

SUBSTÂNCIAS HÚMICAS DIMINUEM A
BIENALIDADE DO CAFEEIRO
Uma entre tantas tecnologias que ajudam a diminuir a bienalidade da produção do cafeeiro e melhoram a bebida e a peneira
é o uso de substâncias húmicas (sH). as substâncias húmicas
(humina, ácido flúvico e ácido húmico) são consideradas a parte
final da decomposição da matéria orgânica do solo e representam
cerca de 70% do carbono presente no solo.
Os benefícios da suplementação com produtos a base de
substâncias húmicas, principalmente os ácidos húmicos, são inúmeros, entre eles: aumento da CtC e melhora da estrutura física
do solo e, assim, da retenção de água, do enraizamento e da disponibilidade e absorção de nutrientes; melhor equilíbrio hormonal e
metabolismo enzimático das plantas; ação quelatizante e habilidade
em minimizar a toxicidade e salinidade dos fertilizantes nos solos.
É fácil observar no campo que, após a aplicação de substâncias húmicas, o primeiro par de folhas do cafeeiro alcança praticamente o dobro do tamanho do par de folhas anterior e o entrenó
também fica maior. Isso é resultado do melhor aproveitando dos
nutrientes após as adubações. (revista Cafeicultura)
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