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O que é adubação orgânica

É a prática de colocar no terreno os resíduos orgânicos, como: esterco,
urina e restos de animais, palhas, capins, lixo, serragem, restos de culturas
e capinas, cama de estábulos ou galinheiros, bagaços, ou farinha de ossos
e farinha de carne, entre outros, que se transformam em húmus.

 

Vantagens da adubação orgânica

O húmus tem a propriedade de diminuir a perda de cálcio, magnésio e
potássio pelas lavagens do solo.

A matéria orgânica tem as seguintes vantagens:
- Libera nutrientes para as plantas.
- Facilita a absorção de nutrientes pelas plantas.
- Aumenta a capacidade do solo em armazenar nutrientes.
- Melhora a estrutura do solo.
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- A adubação orgânica diminui o gasto com adubo mineral.
Exemplo: 10 toneladas de esterco fresco de bovinos 
correspondem a 50 kg de uréia, 50 kg de superfosfato triplo e
50 kg de cloreto de potássio.

O uso somente de adubos orgânicos não resolve o problema
para garantir ou aumentar a fertilidade dos solos. A adubação
mineral e a adubação orgânica se completam. Nenhuma delas
isoladamente satisfaz as exigências nutricionais das culturas.

Sem a matéria orgânica, o solo se torna estéril,
improdutivo.Evite o uso de fogo em suas terras. Restos de

lavoura, palhadas ou ervas daninhas podem ser
incorporadas ou servir de cobertura do solo.

 

.

 

Adubos orgânicos comercializados

a) Torta de algodão

É também utilizada como alimento para o gado. Custo muito elevado.

b) Torta de mamona

É importante adicionar a torta de mamona com antecedência mínima de 30
dias do plantio, para que a fermentação desse material não prejudique as
sementes ou mudas.

c) Farinha de chifres e cascos.

d) Esterco de galinha

É muito mais rico do que o esterco de curral.

Esses estercos devem ser fermentados nas esterqueiras. A finalidade da
fermentação é produzir o húmus.

Alguns cuidados com as esterqueiras:

As esterqueiras devem ser cobertas, para evitar a perda de nitrogênio e ter
um piso impermeabilizado e inclinado para um raio de coleta do líquido
pardo (chamado de purina) que escorre do esterco em fermentação.

As camadas na esterqueira devem ser molhadas com água. O esterco
estará bem fermentado quando a purina se mostra bem escura e, ao se
pegar na mão um pouco da massa, não se nota mais muita palha.

É comum juntar na preparação do composto as cinzas aos adubos
fosfatados. 

e) Vinhaça

É também conhecida por vinhoto ou garapão e é um subproduto do álcool
ou da aguardente. Uma tonelada de cana moída dá, aproximadamente,
800 litros de vinhaça. É um material rico em potássio e nitrogênio, mas
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pobre em fósforo. 

 

.

Como aplicar adubos orgânicos

Tortas:
Devem ser distribuídas dentro do terreno. Misturar um pouco com a terra e
deixar o sulco meio aberto para que a fermentação aconteça.

Esterco de curral:

Deve ser distribuído a lanço, numa dose média de 30 toneladas por
hectare. Em seguida, deve-se fazer uma aração e uma gradagem, para
que o material seja bem incorporado ao solo.

No caso de cafezais e pomares, joga-se o esterco ao redor do pé da
planta, incorporando-o aos primeiros centímetros do solo.

Composto

É aplicado da mesma forma que o esterco de curral.

Obs.: A mistura dos outros adubos e o plantio devem ser feitos 30 dias
depois da aplicação da torta.

 

.

 

O que é uma adubação verde

É uma prática que melhora o solo com incorporação de plantas cultivadas.

 

 

Vantagens da adubação verde

Aumento da matéria orgânica do solo .
Aumento de nutrientes no solo.
Diminuição da acidez do solo e de alumínio tóxico.

Quando se usam adubos verdes, devem-se cortá-los com
arado ou grade de disco antes que produzam sementes. Nesse
estado, acontece a decomposição rapidamente no solo. Como
a quantidade de matéria orgânica fresca adicionada ao solo é
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muito grande, é conveniente esperar 20 dias antes de fazer o
plantio seguinte.

 

 

Classificação da adubação verde quanto a sua utilização

a) Adubação verde exclusiva de primavera/verão:

É o plantio e incorporação no solo de leguminosas, no período de outubro
a janeiro. 

Espécies mais utilizadas :a mucuna, o feijão-de-porco, o guandu, as
crotalárias, o labe-labe e o caupi.

Vantagens: grande produção de massa verde e incorporação de
nitrogênio. Destaca-se também a proteção ao solo durante o período de
chuvas. 

O problema é que as áreas agrícolas ficam ocupadas. Uma saída para isso
é a rotação de áreas, ou seja, a divisão da propriedade em glebas,
reservando uma por ano para o plantio de leguminosas e as restantes para
culturas comerciais.

b) Adubação verde exclusiva de outono/inverno :

É o cultivo de leguminosas durante a entressafra de culturas comerciais de
verão. 
Principais espécies : a aveia-preta, o azevém, mucuna-preta, crotalária, o
nabo forrageiro, os tremoços, as ervilhacas, a serradela e a gorga. A época
de semeadura varia de março a junho.

Vantagem : possibilidade de usar essa forragem na alimentação animal.

c) Adubação verde consorciada com culturas anuais:

A leguminosa é semeada na entrelinha da cultura comercial. Entre os
exemplos, temos a cultura de milho com feijão-de-porco, caupi,
mucuna-anã, guandu ou labe-labe.

A adubação verde pode ser intercalada a culturas perenes também, só que
a leguminosa não pode ser muito agressiva e deve ser plantada após o
segundo ano de plantio da cultura perene. 

Exemplos : pomares de bananeiras consorciadas com feijão-de-porco, soja
perene, crotalárias, cudzu, caupi, mucunas; laranjeiras ou limoeiros
consorciados com soja perene, siratro, guandu, mucunas, calopogônio.

Vantagens : controle da erosão e a redução de mato.

b) adubação verde em faixas:

É o plantio da leguminosa em uma faixa da área cultivada, permanecendo
o resto da área com a cultura comercial. Nos anos seguintes, as faixas são
plantadas em outra parte do terreno e assim por diante.
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c) Adubação verde perene :

É o plantio em áreas degradadas de espécies como guandu, indigófera e
leucena, 

Vantagem: servem de alimento para o gado. 

O uso somente de adubos orgânicos não resolve o problema de
garantir ou aumentar a fertilidade dos solos.

É importante praticar sempre a adubação orgânica e a mineral,
pois se completam

 

 


