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a Fazenda Santa Rita, em Piracicaba (SP), está uma propriedade onde se cultiva alface e
folhosas (rúcula e chicória) no substrato de areia com fertirrigação no sistema
de gotejo. Esta estufa foi projetada por
Luís Milner, agrônomo e dono da propriedade, que viveu nove anos em Israel
se aperfeiçoando na área de irrigação.

Novidade
A Fazenda tem 5.000 metros quadrados e produz rúcula, chicória, alface crespa e americana e tomate cereja. Todo o
seu cultivo é feito em canaletas e/ou valeta, contendo areia grossa sobre uma manta de plástico. A irrigação utilizada é por
gotejo, com fertirrigação e uso de sais. O
próprio agrônomo ‘monta’ sua formulação nutricional para reduzir os custos em
relação às formulações comerciais.
Os equipamentos de irrigação são
todos de Israel, dotados de toda a tecnologia local. Para o calor de Piracicaba
nos meses de fevereiro e março, conseguiu obter produtividade satisfatória
na rúcula e alface crespa em condições
de estufa. No tomate cereja, entretanto, enfrentou dificuldades com a murcha bacteriana, possivelmente devido a
substrato contaminado.
Ainda neste sistema, Luís Milner lança mão de práticas da agricultura orgânica, como Dipel (TB), silicatos e, às vezes, inseticidas quando a infestação de
pragas aumenta.

Como surgiu a idéia
A idéia da hidroponia em areia surgiu de Israel, onde Luís Milner se especializou em irrigação localizada e manejo em substratos. Segundo ele, os
benefícios proporcionados por essa
técnica são produtos limpos, boa homogeneidade e maior controle nutricional, já que a areia é inerte e permite
assim maior controle sobre as plantas.

Custo
O custo desse plantio no sistema hidropônico em areia é de aproximadamen-

te R$ 60,00 por m², incluindo todos os
equipamentos (estufa, irrigação, fertirrigação e o substrato). “Ainda não temos informações sobre o custo-benefício dessa técnica, já que estamos produzindo há
dois meses somente, mas este sistema
permite cultivos mais rápidos, com menos perdas e maior qualidade”, comenta.
Além de sua propriedade, Luís Milner
conhece esse plantio apenas em Israel.
A área plantada é de 1800 m². “Nós
reutilizamos a água drenada, otimizando
assim recursos (água, fertilizantes e
energia) e preservamos mais os nossos
lençóis freáticos, já que não poluímos
com fertilizantes”, diz.•
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