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Orientações
Manual técnico para
Cafeicultura Sustentável
Neste mês de junho, enquanto
ainda não pode voltar às suas
atividades em campo com o
produtor, o Cetcaf continua
com seu compromisso de ajudar os cafeicultores capixabas
no desenvolvimento de uma
cafeicultura cada vez mais sustentável, aliando qualidade,
compromisso ambiental e competitividade.
Por isso, nessa edição do Cetcaf Online, vamos falar um
pouco sobre o Manual Técnico do Curso Prático de Cafeicultura Sustentável, que
é um material completo, detalhado, que aborda temas relativos às palestras ministradas
pelo curso e muitos outros dados importantes, tendo como
objetivo condensar informações, técnicas relativas à adoção de uma cafeicultura capixaba com
responsabilidade econômica, social e ambiental.
O manual tem por objetivo planejar a atividade agrícola na cafeicultura, propiciando-lhe a oportunidade de se autoprogramar efetuando suas tarefas em tempo hábil e adequado, da forma correta
e consequentemente, agregando valor ao produto final, mantendo
o produtor sempre atualizado.

Conteúdo
Informações contidas no manual
Dentre as informações contidas no Manual Técnico do Curso
Prático de Cafeicultura Sustentável, estão os dados e elementos indispensáveis para a produção de um café de forma correta, tais como:

Editorial
Colheita de café,
outra vez!
Felizmente, estamos colhendo os frutos do nosso trabalho
de UM ANO em plena pandemia
e sem maiores transtornos. Em
algumas regiões, especialmente do conilon, já em fase final
da colheita. Em média, estamos com uns 60% da colheita
realizada nestas áreas. Uma
pena, visto que, observando a
nossa própria lavoura, mesmo
os clones mais precoces, ainda
não atingimos o percentual de
grãos necessários para a colheita com o potencial necessário.
Mesmo que todos os órgãos
ligados à cafeicultura orientem
para as boas práticas, nossos
cafeicultores insistem em fazer
o que JULGAM correto. Nosso
CETCAF quase furou a “tecla”
informando que “colher o café
antes de atingir 80% de grãos
maduros se perde de 12 a 15
kg por saca”! Virou mantra!
Mas, um bom número insiste
em fazer “do mesmo jeito”!
Infelizmente, vamos tendo o
mesmo resultado! E estes são
os que reclamam do preço! Poderiam obter, ao preço de hoje,
entre 50 e 80 reais a mais por
saca (fazendo uma conta grosseira).
Mas as perdas são ainda
maiores, visto que a qualidade, nestas condições, vai para
“o brejo”! Na área do arábica,
a colheita vai mais lenta e gradual.
Penso que, enquanto a indústria aceitar comprar estes
“subcafés”, teremos os produtores que o farão, sem se importar com a perda!
Por outro lado, vemos cada
vez mais CAFEICULTORES se
apropriando das informações e
tecnologias colocadas à disposição pelas nossas instituições
ligadas à cafeicultura e aproveitando o fruto do seu trabalho à exaustão e fazendo um
belo trabalho!
A todos os cafeicultores, uma
boa safra, com os cuidados recomendados pelas autoridades
sanitárias. E, em especial, à estes últimos, nossos cumprimentos, visto que fazem um alimento com o respeito e o paladar
que o consumidor merece.
Permaneçamos unidos!
(mesmo no isolamento)!

Conhecimento
Manual faz parte da história do Cetcaf
O Manual Técnico do Curso Prático de Cafeicultura Sustentável foi criado em 1999, pela equipe do Cetcaf, com a ajuda de
parceiros, em especial, o Incaper. O material foi elaborado como
suporte para o curso de Profissionalização do Cafeicultor, atual Curso Prático de Cafeicultura Sustentável.
Sempre atualizado, o manual é uma ferramenta de grande importância para que o cafeicultor, ou futuro cafeicultor, possa começar
sua atividade já de forma correta, para evitar prejuízos no futuro, e
diversos tipos de problemas que estão acontecendo ou porventura
possam acontecer em sua lavoura.
O superintendente do Cetcaf, Frederico de Almeida Daher, destaca
a riqueza do material desenvolvido pela equipe, frisando que de
tempos em tempos é realizada uma revisão para garantir que esteja atual, e estimula a leitura e o compartilhamento do conteúdo.
“Neste momento de distanciamento social, que tal aproveitarmos
para estudarmos um pouco mais sobre nossa atividade rural, calcularmos nossos custos e identificar onde estamos errando? É hora de
aproveitar mais este material que o Cetcaf disponibiliza há tantos
anos”, finaliza.

Bento Venturim
Presidente do Cetcaf

Curtas
Treinamentos
O Cetcaf mais uma vez reintera
para todos que, juntamente com
seus parceiros, assim que terminar a colheita de café, estará
programando os treinamentos
na área de manejo e fertilização
da lavoura cafeeira.
Os treinamentos que não puderam ser realizados por conta da
pandemia também serão agendados e ministrados este ano.
O Manual Técnico do Curso
Prático de Cafeicultura Sustentável e demais apostilas que
o Cetcaf elabora como suporte
para seus cursos e treinamentos
estão aqui.
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