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Colheita perfeita
Cartilha da Seag orienta produtores
para uma colheita perfeita
No final de março, a Secretaria de
Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca do Estado do Espírito
Santo (Seag) reuniu diversos setores do agronegócio café no Espírito
Santo, dentre eles o Cetcaf, e criou
a cartilha Colheita do Café – orientações para prevenção do novo
coronavírus.
O material foi preparado para colaborar com os cafeicultores capixabas
nesse momento de pandemia, no qual
o mundo todo está lutando para vencer a Covid-19, e ajudar os produtores a não perderem sua produção,
destacando o melhor momento para
o início da colheita.
A cartilha começa frisando que todos devem adotar as medidas de
prevenção conforme orientam os serviços de saúde, repetindo algumas das orientações sobre a forma de lidar com os trabalhadores,
pagamentos, refeitórios, transporte, escritórios e armazéns, sempre
frisando a higienização correta.
Sobre o início da colheita de café, a orientação é de que aconteça
preferencialmente no mês de maio. O material lembra que, no conilon, a Lei Estadual nº 9.284 institui o dia 14 de maio como o dia
para início da colheita; destacando que esse período é o ideal porque
permite ao café chegar ao ponto de maturação que resulte em melhor rendimento, produtividade e mais adequado para obtenção de
qualidade superior.

Início
Menos de 20% dos grãos verdes
Ainda sobre a colheita, a cartilha destaca
que:
- Após a florada das lavouras (2019), os fatores climáticos foram favoráveis à cultura
do café, com chuvas regulares e temperaturas mais amenas. Isso está proporcionando um melhor desenvolvimento das plantas
com relação ao enchimento e granação dos
frutos;
- O café deverá ser colhido quando o talhão
apresentar MENOS DE 20% DOS GRÃOS
VERDES, contribuindo, assim, para a obtenção de melhor rendimento e um café de
melhor qualidade, inclusive na bebida;
- Quando possível, realizar a colheita por clone, iniciando pelos
mais precoces, seguido dos intermediários e, por último, os tardios.

Editorial
Colheita de café à vista
Estamos em plenos preparativos para a COLHEITA DE
NOSSOS CAFÉS! O mês de abril
é especial para essas ações.
Certamente alguns caroços
de nosso fruto já estão amadurecendo, mas ainda são muito
poucos e de clones super precoces! Isto no conilon; nos arábicas, nem isso ainda!
Precisamos ter paciência e
confiança, pois temos mão de
obra e condições de colher com
tranquilidade o fruto de nosso
trabalho de UM ANO DE DEDICAÇÃO!
O nosso Cetcaf participou
junto da Secretaria da Agricultura do Espírito Santo, e com
outras instituições ligadas à
cafeicultura, da confecção de
uma cartilha orientativa para a
nossa colheita de café.
O que ficou muito evidenciado nas discussões é que temos
prazo para iniciar a colheita,
após o pico previsto da pandemia.
Não se tem bola de cristal,
mas dados estatísticos e exemplos de outros países nos dão
conta de que, no mês de maio,
já teremos menos possibilidade
de infecção. E, o que é certo,
especialmente no nosso café
conilon, ele não se solta facilmente das vergas quando maduro.
Por isso, esperar seu amadurecimento, com no máximo
20% de grãos verdes no início da colheita, é uma oportunidade de termos rendimento
de nossos frutos e fazendo um
café digno de ser colocado nas
mesas de nossos irmãos que
gostam de apreciar uma boa
bebida!
Nos cursos e treinamentos
do Cetcaf, sempre apregoamos
estas vantagens da colheita na
hora certa: FRUTOS MADUROS!
A cartilha recomenda esta
prática que, certamente, ainda não foi bem assimilada por
todos, mas que temos a oportunidade, nestes tempos de
pandemia, de colocar em prática para alongar nossa colheita,
EVITANDO
AGLOMERAÇÕES,
que é a principal recomendação
das autoridades sanitárias.
É uma oportunidade! Façamos o teste! Certamente seremos recompensados pelo
aumento de nossa PRODUÇÃO!

Maturação
Como saber o percentual de maturação
O material preparado pela Seag ajuda o
cafeicultor a saber o percentual de maturação da lavoura, explicando que, para
isso, o produtor deve colher uma pequena parte em várias plantas e efetuar a
contagem manual para verificar a porcentagem de grãos verdes e maduros.
A cartilha frisa que o início da colheita
não tem correlação com a data da Semana Santa, destacando que o que deve ser
levado em observação é o ponto de maturação dos grãos, devendo ser iniciada
apenas quando a porcentagem de grãos
verdes for inferior a 20%.
Para dar mais credibilidade às suas orientações, na mesma página
há um quadro com dados de perdas de peso em função do percentual de frutos verdes colhidos, em cada 100 sacas beneficiadas. Ao
final, fica evidenciado que, para evitar essas perdas, o produtor
deve iniciar sua colheita quando o talhão tiver menos de 20% de
frutos verdes.
COLHER NA HORA CERTA É SINÔNIMO DE GANHO EM PESO
E QUALIDADE!

Permaneçamos unidos!
Bento Venturim
Presidente do Cetcaf

Curtas
Cartilha completa
Todos os cafeicultores capixabas
devem ler e disseminar as orientações da cartilha Colheita do
Café – orientações para prevenção do novo coronavírus.
O Cetcaf parabeniza a Seag pela
iniciativa e deseja uma ótima
colheita aos produtores do Espírito Santo!
Acesse ao material completo na
página inicial do Cetcaf:
www.cetcaf.com.br
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