
Inclusos: Certificados, almoço e 2 lanches por dia

Técnica de Pfeiffer

Fundação ia melha PRA VER

de Conservação da NATUREZA

Na EPAGRI
Rodovia Antônio Heil, Km 6

Itaipava - Itajaí - SC
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Público Alvo
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Conteúdo Programático

Microbiologia dos Solos

Agricultura Orgânica

Cromatografia

Regenerando o Mundo...

Cultivos Orgânicos

Links

Microbiologia dos SolosMicrobiologia dos SolosMicrobiologia dos Solos

Dias: 6 à 11 de Abril de 2013
Dias: 6 à 11 de Abril de 2013Dias: 6 à 11 de Abril de 2013

Vinhedos na Austrália

Biodiversidade: Riqueza Nutricional

Manejo de Pastagens

Preparação do Bocashi:
(utilizando materiais do local)

A didática objetiva e Inspiradora

Peletização de Sementes

Cromas:
Interação entre minerais,

matéria orgânica e enzimas.

Higienização

Curso Teórico-PráticoCurso Teórico-PráticoCurso Teórico-Prático

Colômbia México

dos Consultores e Engenheiros Agrônomosdos Consultores e Engenheiros Agrônomos
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agr.organica2013@gmail.com

Favor preencher a ficha de inscrição e enviar para: 

No blog do curso outras sugestões de pousadas e hotéis

 (6 dias = 60h)
 R$ 850,00 

 R$ 1.000,00 (2x500,00)
 R$ 1.200,00 - 

 (3 dias = 30h) = R$ 425,00 - 
 R$ 500,00 (2x250,00)

 R$ 600,00 - 

2 MÓDULOS -
À vista - (Depósito ou boleto bancário)

Parcelado -(Entrada até 22/02)-(Somente boleto bancário)
Após esta data - à vista

1 MÓDULO - à vista
Parcelado -(Entrada até 22/02)-(Somente boleto bancário)

Após esta data - à vista

Até 22 de FEVEREIRO de 2013

http://cursoagriculturaorganica2013.blogspot.com.br/

Alojamento:  EPAGRI
40 lugares (quartos triplex e duplex)  pernoite R$ 35,00

Café manhã R$ 6,00
Jantar R$ 10,00

Contato Salete  tel. 47-3341-5235

A Hospedagem:
NÃO ESTÁ INCLUÍDA NO VALOR DO CURSO

O Curso destina-se a produtores rurais, técnicos agrícolas,
acadêmicos, pesquisadores e público em geral. 

1º dia:

Módulo 1 

 Agricultura Orgânica e Cromatografia;

Módulo 2 

Microbiologia dos Solos; 

Introdução com os dois palestrantes sobre a CRISE na AGRICULTURA.

Palestrante Eng. Agr. Jairo Restrepo Rivera
com o tema

Palestrante Eng. Agr. Jesus Ignácio Simón Zamora
com 

“A Agricultura Orgânica é entregar-se à tarefa de desenterrar e resgatar o velho 
paradigma (não esgotado) das sociedades agrárias que praticavam e 
proporcionavam durante muito tempo a autodeterminação dos alimentos de 
suas comunidades, a partir do desenho de autênticos modelos de 
empreendimentos familiares rurais, onde conjugam a sabedoria e as habilidades 
para garantir a sustentabilidade e o respeito pela natureza, esta mesma 
agricultura, é muito mais que uma simples revolução de técnicas agrícolas de 
produção. É a formação prática de um movimento espiritual, de uma revolução  
para mudar a forma de viver dos seres humanos”. (RESTREPO, 2007).

A Cromatografia é um método de análise qualitativa de solos e compostos 
(cromatogramas de Pfeiffer) que pode ser realizado em qualquer lugar a baixo 
custo e de forma rápida. É uma forma independente, barata e rápida de conhecer 
a saúde das terras; com este método se logram resultados e dados acerca de seu 
manejo biológico, físico e químico. Sabe-se que uma análise de solo é 
fundamental para o melhor direcionamento do manejo do solo, garantindo uma 
boa produção. Já a cromatografia de solos, de custo mínimo e acessível a 
qualquer agricultor, é voltada para análise da microbiologia do solo, das reações 
enzimáticas consequentes da vida microbiana, bem como a aeração e a 
concentração de micro e macro elementos daquele solo.

Os microorganismos do solo são os responsáveis pela decomposição da Matéria 
Orgânica, atuam na degradação dos materiais em partículas menores, liberando 
enzimas, mobilizando nutrientes em constante processo de catálise química. Os 
microorganismos produzem inúmeras enzimas, antibióticos, ácidos orgânicos 
complexos e, portanto, são os sujeitos da revitalização e regeneração do 
ecossistema natural. Neste processo, surgem inicialmente as bactérias e fungos 
para depois darem lugar a outros agentes de forma muito dinâmica 
condicionada aos estágios da matéria orgânica e dos minerais presentes na 
amostra. Os processos são simultâneos e intrincados, entretanto, na riqueza 
dinâmica conferem a Vida. Toda interferência artificial, como exemplo, a 
introdução de adubos químicos artificiais e agrotóxicos quebram a dinâmica 
natural, inibem as populações e, portanto os processos necessários à 
mobilização dos nutrientes.  Quanto mais diversa a comunidade microbiológica 
dos solos, melhor as condições para a vida. Considerando-se que os 3 Ms, 
Matéria Orgânica + Minerais + Microorganismos, são necessários à dinâmica do 
solo, e diretamente responsável pela vida sobre o solo: a manta vegetal. A 
indústria da agricultura convencional ou industrializada destrói a Vida do Solo, a 
maior riqueza do produtor rural e de sua intrincada rede de disponibilidades, 
esterilizando o solo e conferindo aos microorganismos o título de patógenos. O 
modelo proposto resgata técnicas conhecidas que trazem independência, 
qualidade e vida. 

• Crise do modelo atual da Agricultura Convencional e Orgânica 
Industrializada; Manipulação genética e interdependência química; 
História da química na agricultura e seus impactos; 

• Evolução Geológica da Terra, (3 Ms) 
Microorganismos ; Apresentação do método da Cromatografia de Pfeiffer 
(uma análise qualitativa);

• Teoria da Trofobiose e Trofobiose molecular;

• Teoria e prática da coleta e manejo dos estercos e elaboração de Adubos e 
Substratos Orgânicos para hortas e viveiros; processos e usos; identificação 
dos materiais da propriedade e processos fermentativos;

• Elaboração de Fosfito enriquecido com Farinha Fosfórica e Potássio; 
Reciprocidade de elementos minerais  na nutrição dos cultivos;

• Elaboração prática de biofertilizantes a base de abóbora enriquecida  com 
casca de camarão , preparação, doses, aplicações e experiências;

• Ativação dos Microorganismos em fermentação anaeróbica e aplicação em 
cultivos com enriquecimento mineral;

• Peletização das sementes com Farinha de Rocha e Sulfatos com a finalidade 
de fitoproteção no armazenamento;

• Elaboração de fermentos com os desperdícios da pesca para aplicação 
foliar em cultivos;

• Elaboração e Prática de caldos minerais para o controle de desequilíbrios 
minerais; a base de Enxofre, Potássio, Cobre, Silício e Pasta Sulfocálcica 
(importante nos processos de transição);

• Exemplos práticos na América Latina e Caribe, Austrália, Itália, África do Sul 
e Brasil.

Minerais, Matéria Orgânica e 

•

• Importância da Microbiologia do Solo, da Rizosfera no ambiente;

• Prática da observação de microorganismos rizosféricos e seu isolamento;

• Isolamento e reprodução de microorganismos do solo;

• Prática e preparo de iscas para captura de microorganismos do solo; coleta 
de serrapilhera, uso e multiplicação;

• Teoria sobre fermentos e leveduras, com exemplos práticos da trajetória 
profissional do ministrante;

• Microorganismos fixadores de Nitrogênio, sua reprodução e incremento 
de sua eficiência;

• Micorrizas e sua importância para a dinâmica dos solos;

• Prática de cultivos de fungos, bactérias, protozoários e da sua importância 
na dinâmica do solo;

Remineralização e saúde do solo;

Conteúdo

Conteúdo

Coleta de Serrapilhera do Bosque

Coleta de Material nas Pastagens

Durazno - Colômbia

Mulheres Campesinas

Pachuca - México

Itália - México - 1012

Austrália

IF Camb.

França - México - 1012

Venezuela- México - 1012

Peru México - 1012

Equador México - 1012

Cidades - México - 1012

Brasil-México - 1012

Galões de compostos microbiológicos

Micorrizas

Decomposição

A mistura dos ingredientes

Coleta do solo para análise

Preparação de caldos

Abacate

Uva

Cana-de-Açúcar

Mamão

Agave

Pequenas Frutas

Espécies Ornamentais

Pastagens

Rosas

Gado

Arroz

Hortaliças

Flores

Abacaxi

Feijão

Manga

Viveiros de Árvores e Arbustos

PorcosMelancia
Galinhas

Maguey

Palmito

Kiwi

Oliveiras

Café

Limão

Laranja

Morango
Cacau

Batata Inglesa

Batata Doce Açaí

Pimentas

Cactus

Milho

Tomate

Compostagem:
Produção orgânica de banana

http://cursoagriculturaorganica2013.blogspot.com.br/

http://www.mashumus.com/

http://www.youtube.com/watch?v=Adt_Yc3Ebvs

Jairo Restrepo  e  Jesus Ignácio (Nacho) são profissionais suigeneris, porque ao 
contrário de muitos, têm na índole rebelde a perseverança de quem acredita na 
sua gente, na cultura campesina, na soberania alimentar e divulgam em todos os 
continentes seus conhecimentos e sua experiência há mais de 20 anos, entre 
consultorias, assessorias e capacitações. Sujeitos admiráveis e adoráveis que 
cativam pela seriedade e rigor científico, com o conhecimento profundo das 
relações biogeoquímicas. 

Desenvolvem seus trabalhos e consultorias em vários continentes, da América 
Latina de Sul a Norte, Europa e Oceania, sendo requisitados por grupos e 
entidades ligadas ao universo rural em busca de soluções saudáveis e coerentes.

http://www.youtube.com/watch?v=CjnGtTDDD2M

http://www.youtube.com/watch?v=8IS6YXkSPak
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O Despertar e a  Transição...O Despertar e a  Transição...O Despertar e a  Transição...
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