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Agroecologiaé a juri'ção_dos ,conheCimentos, sejam'
acaâêmicbsou populé\res" que dão base a uma' produção
sustentável. É ela que orienta 'a produção orgân~,ca,por
exemplo, 'e dá boas ·dicas para a redução do uso de
,agroquímiéos~,:na agricultura.- É ,de' reconhecida
\importância, .tendo sido 'ref'etid? pelas nà,ções unidas
comá' o caminho para eliminação da fome no mundo e
para o desenvolvime:vto sustentável da agricl,lrtura. '
,. 'Assim,, a qgroecologia'
é essencial para' aqueles que
.,
querem produzir de formàorgânica.
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Princípios da agroecologia e práticas da agriCultura ecológica
- Pela agroecologia se percebe' que não' há como ter práticas idênticas
para s~tuações -diferentes. Por isso o agricultor se rege por princípios que
. definem as práticas. São' eles:
,- Solo vivo. Estimular a vida do solo é fundamental. A vida no solo é que,
o torna fofo, permÍtirido o crescimento das plantas. Algumas práticas:
~adUbação verde: plantas deixadas comer finalidade de melhorar o solo
- adubação'
orgânica:
adição de
.
composto, biófertilizantes,
estercos bem
curtidos OU estercos sobre palha são medidas
para aumentar a vitalidade do solo.
- adubação mineral: adição de pó de
roch? que fornece nutrientes para as piantas e
para os Illicroorganismos do solo, estimulando
a vida-no solo. Cinzas e calcário em pequenas
quantidades tarrlbémpodem ser usados.
- manter o solo protegido do,so~e da chuva com uma cob~rtura vegetal
através da deposição de palha, plantio
.
I direto, cultivo mínimo, etc.
,

. Biodiversidade. Busca-se aumentar ao máximo o número de espécies
vegetais e, por conseqüência, de animais. Importante para promover o
controle biológico de parasitas. Para aumentar a biodiversidade da
propriedade, sugere-se:
_
- o convívio com espécies nativas de plantas e animais. Deixar faixas de
vegetaçãó espontânea nos arredores.
/
'
- collhecer os inços que podem e devem ser poupados e manejar o,s mais
agressivos.'
'
.
- trabalhar- com consorciação de
espécies de plantas
companheiras.
Podemos consorciar espécies na mesma
área ou em faixas. Fazer um planejamento
da escolha das espécies, espaçamentos e
~poca de semeadura e transplante, dando
preferência para culturas de hábitos e
arquiteturas diferentes, co~o folhosas, de
frutos e grãos ou raÍzes.
,
- cultivar plantas benéficas, como flores, plantas refrescantes p,a,rao
verão ou quebra-ventos.

Manejo ecológico de parasitas. Estimular a autodefesa das
plantas e animais, através de nutrição equilibrada,- e proporcion.ar a
ocorrência natural de controle biológico de parasitas, com o incremento
dabiQdiversidade.
Em situações excepcionais, usar caldas ou prepavados
.
.
naturais ou introdução de biocontroladores vivos. Também a homeopatia
tem se constituído em uma, éxc~lente opção para o tratamento de
parasitas.

Controle biológico da lágarta do cartucho do milho com Trichograma, (vespinha)
)

· Trabalho com 'obse~vaçã() e visão de conjunto. A observação do
produtor é muito importante na produ.ção ecológica. Aspectos como
controle da umidade do solo, insolação,'ventos, etc. são fundamentais e
mudam muito dàs meses de verão para os meses de inverno. Recursos
existentes na propriedade e na comunidade sempre- são preferíveis aos
adquiridos de longas distâncias. Na produção animal, promover o
conforto ,e respeitar comportQ.mentos próprios da espécie tende a
aumentar a produtividade. E a organização para a produção, colheita e
comercialização vão dar a possibilidade do incremento na eficiência do
. trabalho ..

ContandQ'
com esses
co'nhecimentos,o
agricultor
,poderá,
IErvar uma vida
triplamente
mais' saudável:
evitará contaminações pela
- redução ou. eliminaç,ão de
tóxicos na sua propriedade; i~á .
'~e alimentar com produtos de
qualidade superior, mais 'ricos'
em vitaminas, proteínas e minerais; e terá satisfação em
saber que também repassa aoconsulylidor' um al~menJo
mais' saudável 'e apoia naconstruç~o
de uma nova
' '
sociedade para to~os.

Articulação'deAgroecologiá

dõVàle do Taquari - AAVT

,
'A Articulação de Agroecologia do Vale do Taquari é uma rede de
,entidades
que' apoiam a Agroecologia em nossa região. São tmtidades de
representação dos 'produtores, institutos de pesquisa e ensino e organizações de
apoio aos agricultores e consumidores. Atualmente é formada pelas seguintes
entidades: Associação'Agroindustrial
de Forquetinha ~Agrofor,·Associação de
Mulheres Colinenses - A.lWC,'Associação Ecobé, Cefl,tro de Apoio ao Pequeno
Agricultor - CAPA, Comissão Pastoral da Terra - CPT, EMATER'/RS - ASCAR,
. Grupo de Produtqres Ecologistas de Forqueta, Secretaria de Agricúltura de
Arroio ..do Meio~' Secretaria de Agricultura
de Colinas, Sindicato do~
Trabalhadores Rurais de Arroio do Meio, Sindicàto dos Trabalhadores Rurais de
Colinas, U!RGS e UflWATES.
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