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Soja orgânica
Para o
Baixo Amazonas
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Égua maninho, tu acredita
que eles acham que só dar
cultivar soja de maneira
tradicional?

Telesoé? Mas olha já!,
vê esses benefícios aí
que eu já vou te passar
mais dicas

● Custo de Produção ✅

….

● Livre de agroquímicos ✅

● Promoção a saúde e bem
estar ✅

Mas o que é Um
orgânico?

Olha Cumpadre,
a lei diz isso pra
gente!

LEI 10.831, DE 23 DE DEZEMBRO
DE 2003.
Art. 2⁰
Considera-se produto da agricultura orgânica ou
produto orgânico, seja ele in natura ou processado,
aquele obtido em sistema orgânico de produção
agropecuário ou oriundo de processo extrativista
sustentável e não prejudicial ao ecossistema local.

Do convencional ao orgânico
Para a conversão do cultivo convencional ao orgânico
são necessárias bases científicas consistentes e
capazes de serem reproduzidas. Nesse sentido, o
desenvolvimento de novos fertilizantes mais
sustentáveis é de fundamental importância, assim
como a busca por insumos com base em recursos
naturais renováveis, tais como as substâncias
húmicas produzidas a partir de compostagem.

Art. 3⁰
Para sua comercialização, os produtos orgânicos deverão ser
certificados por organismo reconhecido oficialmente, segundo
critérios estabelecidos em regulamento.

Procure uma
ATER para
mais
informações

PRINCIPAIS TÉCNICAS DA
AGROECOLOGIA

Rotação de Culturas ✅
Adubação Verde ✅

Se você já planta de maneira
convencional vai ter que seguir
alguns pressupostos da
agroecologia para fazer uma
mudança de forma gradual para o
seu novo modo de cultivo.

Adubo Orgânico ✅
Nada de Agroquímicos e nem Transgênicos! 🚫🚫🚫

Manejo do Solo com Plantio direto e
incorporação de matéria orgânica ✅

Nos sistemas de base ecológica pode ser usada qualquer cultivar de soja, desde
que não seja transgênica. Na escolha da cultivar deve-se levar em conta o objetivo
da produção e as condições da propriedade para essa produção, observando o ciclo
da cultivar, a cor do hilo e a reação a doenças. Cultivares de ciclo precoce são
indicadas para facilitar o manejo da ferrugem asiática e dos percevejos. A cor do
hilo é importante no caso de produção voltada para alimentação humana, nesse
caso deve-se preferir cultivares que possuam hilo claro (amarelo ou marrom-claro).
Não se tem notícia de materiais crioulos de soja, mas há cultivares comerciais com
resistência a algumas doenças e essas devem ser preferidas. A Embrapa Soja
desenvolveu cultivares especiais para alimentação humana. Elas possuem o hilo
claro e o sabor suave.

Tu já ouviu falar em
Fixação Biológica de
Nitrogênio?

Não existem só
bactérias ruins, pelo
contrário! Muitas nos
ajudam como no caso
dos Rizóbios

Fixação Biológica de Nitrogênio FBN
A soja é capaz de se associar a bactérias
benéficas ("rizóbios") para receber o
nitrogênio que precisa. Essas bactérias
podem ser introduzidas no cultivo pelo uso
de inoculante na semente, que é o produto
que carrega essas bactérias. Essas
bactérias formam nódulos nas raízes das
plantas, onde captam o nitrogênio do ar e
o transformam numa forma assimilável
pela planta.
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Armazenamento

Foto: Pinterst

Uma bombona (tambor plástico) é ideal para
armazenar as sementes e protegê-las dos ratos
e das pragas de armazenamento. Caso as
sementes não sejam suficientes e sobre espaço,
é necessário acender uma vela ou tampinha com
álcool e, em seguida, vedar bem.
A bombona deve ser tampada para que o fogo
queime o ar. Assim, o caruncho não sobrevive.
Se a quantidade de sementes for menor,
podem-se armazená-las em latão ou garrafão.
Este deve ser fechado com uma rolha ou espiga
e depois vedado, com cera de abelha derretida.
Podem-se usar também garrafas plásticas
cheias até a boca, para não haver entrada de ar.
Foto: Sobrevivencialismo

ARMAZ/VALIDADE

Não se esqueça de
anotar na embalagem a
validade e a data do
armazenamento!

Não é necessário utilizar
corantes (agrotóxicos) para
conservar as sementes!
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Certificação
Para ser considerado orgânico, o alimento deve conter
um selo de garantia emitido por uma empresa
certificadora. Esse selo indica que o produto foi
cultivado dentro dos mais rigorosos critérios de controle
de qualidade. Um produto certificado permite identificar
a região onde foi produzido, quais os produtores
envolvidos na produção e saber se foram seguidas as
diretrizes internacionais de certificação orgânica.
Normalmente, o custo da certificação é pago pelo próprio
produtor.
Ao optar pelo sistema orgânico, o produtor deve
procurar orientação junto à assistência técnica
especializada ou à própria entidade certificadora.
Produto certificado é garantia de qualidade para o
consumidor e garantia de remuneração diferenciada para
o produtor.

Com produtos certificados
todo mundo sai ganhando!! Tu
pode ter uma remuneração
diferenciada e o consumidor a
certeza de um produto de
qualidade na mesa!

Então não perca tempo
quando começar e
procure uma
certificadora!!

Certificadoras:

Associação de Agricultura
Orgânica:
http://aao.org.br/aao/
Instituto Biodinâmico:

Att. 8:
As pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou
privado, que produzam, transportem, comercializem ou
armazenem produtos orgânicos ficam obrigadas a promover a
regularização de suas atividades junto aos órgãos
competentes.

Rua Amando de Barros, 2275 Centro CEP 18602-150 - Botucatu
- SP - Brasil
+55 (14) 3811-9800

Juntos podemos
fortalecer a
agroecologia na nossa
região!

COMPARTILHE!
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