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JOSÉ DE ARIMATHÉIA

Um dos palestrantes convidados
da V Semana Acadêmica do

Curso de Agronomia, o professor La-
ércio Zambolim (Universidade Fede-
ral de Viçosa - UFV) veio falar da
importância do equilíbrio nutricional
nas plantas, para ajudar a evitar doen-
ças como a ferrugem. Porém,
extrapolou os aspectos estritamente
técnicos e defendeu todo um modelo,
que passa pelo planejamento e gestão
adequados, por parte do produtor, e
uma visão holística na atuação do
engenheiro agrônomo.

O professor explica que a nutrição
ajuda as plantas a tolerar doenças, ou
seja, aumenta sua resistência. Mas uma
planta bem nutrida não significa neces-
sariamente que seja resistente. Depen-
de da doença e, principalmente, do
equilíbrio de nutrientes. Doenças como
a ferrugem podem aparecer em plantas
com alto teor de nitrogênio (N), por
exemplo, se não houver um equilíbrio
com a quantidade de potássio (K), cál-
cio (Ca) e magnésio (Mg). Estes três
elementos contribuem para o aumento
da resistência dos tecidos das plantas
às doenças em geral. Para o pesquisa-
dor, é comum o produtor aplicá-los em
quantidade inferior ao necessário, por
desconhecimento ou por economia.

Aí entra, segundo ele, um planeja-
mento e gestão corretos, que leve em
conta estes e muitos outros fatores,
como o tipo e o PH do solo (ácido ou
alcalino), relevo, umidade, insolação,
regime de chuvas, entre outros.

Zambolim conta que doenças
como a ferrugem da soja são extre-
mamente importantes, pois podem
causar uma perda de até 70% da
produção, e as maiores áreas de
cultivo são as que habitualmente so-
frem as maiores perdas. Os peque-
nos produtores, diz o professor, con-
seguem controlar melhor os fatores
envolvidos, mas os grandes não dão
conta. Ele explica que, normalmen-
te, os produtores cooperados têm
assistência e erram menos. Mas

Agronomia com visão holística
Pesquisador de Fitopatologia da Universidade Federal de Viçosa destaca a importância do planejamento

e gestão da produção agrícola, assim como uma formação holística do engenheiro agrônomo

aqueles não associados a uma coo-
perativa costumam ter mais perdas.

Há vezes também, acrescenta o pes-
quisador, que o próprio produtor acaba
não escolhendo uma variedade mais
resistente e optando por outra com
mais aceitação. Novamente entra o
agrônomo, para orientar o produtor e
avaliar os riscos de uma cultura menos
adaptada ao local.

Outros exemplos são a mancha de
olho pardo e a ferrugem cafeeira, do-
enças que atacam pés de café bem
nutridos, mas com nutrição desequili-
brada. “O produtor deve acompanhar
todas as fases da produção, fazer aná-
lise de solo e pelos menos duas análi-
ses foliares e, se for necessário, cha-
mar o agrônomo para correção, o que
em alguns casos pode acontecer tarde
demais”, comenta o pesquisador. Em
termos leigos, vale o antigo ditado: “é o
olho do dono que engorda a criação”.

O conhecimento técnico também
existe. “O Brasil não deve a ninguém
quando se trata de culturas tropicais”,
comenta Zambolim. Mas para aumen-

tar a produtividade, é preciso colocar
em prática tais conhecimentos, mas
dentro desta visão holística. Mas e as
escolas de Agronomia neste contex-
to? Para o professor, ainda são muito
cartesianas, fragmentam demais os
conhecimentos. Com isso, surge às
vezes a necessidade de o agrônomo
buscar esta visão numa formação com-
plementar e multidisciplinar. Ele
exemplifica: nem sempre a Genética,
por  exemplo,  obtém resultados
satisfatórios na criação de resistência
das plantas, e aí pode ser necessário
um controle químico (uso de fungicida).
“O engenheiro agrônomo deve ter uma
visão holística, interrelacional, saber
sempre que medidas pontuais podem
não resolver o problema do produtor.
Por isso insisto: antes de cultivar, é
preciso planejar”, conclui.

“O PRODUTOR DEVE
ACOMPANHAR TODAS
AS FASES DA
PRODUÇÃO, FAZER
ANÁLISE DE SOLO E,
SE FOR NECESSÁRIO,
CHAMAR O
AGRÔNOMO PARA
CORREÇÃO, O QUE EM
ALGUNS CASOS PODE
ACONTECER TARDE
DEMAIS”

Zambolim defendeu um modelo que passa pelo planejamento e gestão adequados

Na matéria “Mais 15 docentes concluem Doutorado” (Notícia 1346, 11-05, p. 6), o título
correto da tese da Profa. Denise Dal-Cól é “A escrita e o corpo em psicanálise e sua
implicação nos fenômemos psicossomáticos”, no Instituto de Psicologia da UFRJ.
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