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A Egeoia Agrotécnice Ce Se,rÌta Teresa, a-
través da sria Ê,á,-iio Agr"aléeniea, resslveu coârri-
br.rii ainr{a r*ais para a eÌevação da eL:ltrira Fc.
puiar, ciianla um .,SISTEìíA RâDIOELìüLlATi-
i'O ililGiGÌrIAL" íSIREliìU) e^orgaaizeado umà
râiie de "ii3ggtrU* RADIOFO:{ICASu,,primei-
r:r teat:rtiva feita no EsBírito Santo, no Êetor da
utilização do rádio como noeio de plcporcicner ins-
trução fundamental ao povo.

E.sta i*ieiativa, prirneiramente, deve-se ao
conheçimento atrar"és do progran::l u"{ tr/oz do Bra"
*il,, d* Àgên*ia Naciorel, do brilhante trabaiho
6[(} psriia+:or .,.OÃO RiBA.S D.r^ COST-4,, CLelf do

# .ÊISTiÌ!ÃÂ R.ADiOEDUCÂTiYO ir*gCi0liáL"
(SílìEÌ{A), rla h{inlsiério da Edueação e.Cultu-

. râ; e, poeleriorme;:Ne, d:r ótima impreseão resui-
t::r:ie do eonisto pessoaÌ som o ilurire Profeesçr
e Ca. lüii'.lrâ, d; su&s puirlic*ções: uEdr:c*içã* ïfun-
drr*i*ntnl prlo Rádrou e ulJscolas Radiofônicas pa-
re I i';crÇâo I'opularr.

E ils nrineirr',, das puÌrlioaçõee cii*çìas, c tex-
ío qite segìis.' <Por vc*açãor s autirr clestae li-
uiras dsdicou-se, drrrânte largos ãDos â at.ii'idadcs
edtr*acionais. Professcr de Eu.einc SecrinCáric em
C;*rhoeiro do liapsmirim, Estada do Eapírito Sar-
to, lto distaate ano de 192?, opto'-1, a s+gLiir, peìo
Enaino Frirlário, inds excrcei o magisiéric Eo meio
rural, Ern 1929, após concurra de tÍtuÌoF e pro!'&s,
foi nomea,lo Iuspelor fi.qsoiar, csïgo {ìiÌe exereeu
durante váriçs anos. Mais terde, pâseou a Aesis'
iente Técníco de Eriucação, tendc siCo, ainda' Di"
rçtor da Drvisãa de Orientaçío e Peeq:risas Peda-
gógìeae, Fi"i;f:ss*r e Díretor do CclégÌrr Ìrlstadirsi
,1*-;ino,íri lc 

-5a;i 
i..ç, D'iretcr Cspeì du L)r:par lg.urn-

ic d;: S,:r,:rç': Fúii:iicc, ÌJireí*r Grral. de Admini*-
trrrç;i+ ija S:srtt*ria de ïìir:çaçã* e Culiura e Di-

retor de Adminisiração da Secretaria do Gcvêrno
do mcsmo Estado. r

Assim, cotÊ -euis próprias palavras apreien-
t*mos o Chefe do SIRENÀ, Prof . João Ribas da
Costa, a quem, ccmovieìoË, o EspÍriro Santo deve
tão sssinaìados serviços

Eutusiasmadae com o que ouvimoÊ e icmos,
proeurar$os entrar ern conteto com os habitantes
da região,. 1ta,ra, <in Ìsco>, verif!ear das condições
çxistentee, €xpor a !déia, avaìlar ria receptiviCade
da mesrra e sciiciier-jhes colrLciaí::âo, a qual não
se fez iardar, pcis já ge encocÈiam organÌzad*a
várias *Eseolas Radiofônicas'.

Ficalcnerte, corc,arcio estn fase de instalrçãe
do * SiR.lìR[, (Sistgn: a Ràdiaed ii eati vo Regier al),
a Escola Agroiéenica de Santa Teresa vem de fir-
rnar oConvênio, cgrn o },trinisüérìo da Educaião e
Ctrltura, prra dar execução ao plano dc Siotenra
R,àdiaeducative l{aeional, e{in','êuio êsts aseiriado
em 10 tle ne1's*il1so. E.sta FlsecÌa esteve repx{,FCrl-
tada na púBlsa da seu Diret*r e ci'rleu ecm a t,ÌìÊ-
eeirça t!o ür. Bolil'sr cie [1ir:i:rJa ì-.i:nr, srib:íi-
i,u-io d+ Srrï'rrìntendçnte Ce 3Ì1.Ài-, co ia,iiai;tério
da ágiir:uiturii, lJr. Heu'tçn Eslr:zz, grend* iricrr,-
ti'r*rior'Jâe iriicieiiv*s dcEta Isci;ìe. Prl* I'!iair-
tério r-ìa i:ìiiuraçãr e Cuitu:a, ü ;'.iiiliÀlÌr C!r'vi.; 5al-
gâdo, rÈtlrpsentadc ÌÌo ai.: re kt Diretr.lt'do Dep:rr-
tlimeirto Naeicnal .-ìe E,ìulaç5c, Dr. Eìy Iíe negalie,
contancìtr cçni á Dis:e:rc& Cr-' Piai. jlii'in Riì:as d:l
Casta e de,*e:r.' ê.s..:sis!ite,,Fl+ryieÍÍ tr&ianderlr-.v.

Ust rn J o, a i u a1 rte i: l-c, f r zcnrìc ìì,rii. cr; : rir ç1,':s
da,s aulas, ctn rjiseas c:edidce peio SitsÌÌÌd-r'i. es-

pgreKÌ{iÈ Fl..:cirr'.. át:ntra 1-. 111 i-1;;1:l-i, ã inÌu{r,lr:;çil?
do SIREF.IT e daE tr$COI.A3l RÀLli*1i'-ìNi{-,'.!S;
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l)amos aqui 12 rugestões pârâ ser $u-
menÉada a pradução do gad.o :

1) UTiLIZAR TOUIìOS DE N,ÍELI{OR
QUALIDS.DE: Deve ser escolhido o touro
capaz de corrigír algurnas faÌta.s entre âs v&-
câs {ille fornram ã manaíla. Êsee touro cleve
ser foïíe nat çlrraeterísticae ern qüe ÍrÊ vacâ.s
f*rerr: fraeas. Qutirito meìhor fôr o tcirro sil
rtleçãc àg vacas, tarrio mais será c n.ieliio-
ramenio da man:i.ia. Dave seorpra ser âdqi;i-
rido o mellior reprotÌutor sem regÌteer o çrieto
porque produzirá dinheiro, ao pae.o que o
mau cust*rá dinheiro.

2l ELII,{INAR eornpÌetamente âB ya_
ces de qualidatie irrferioij SÊo con.ilCcrades
como tal â,s vaeâs que nãc psrsrÌr irn: -;itelo
eom regularida,je; es que iìão pcuco leite e
qire des;narn*m viíeÌos pequencs e de gráu
ioferior. Essas devem ser eiimiaadas e sïbs-
tituídas.

- 3) AJUSTÂR o nírmero de cabeças de
1n$o à qir*atida,l.e .le grasio q,;* htuvur:
Primeirc, será rnelhal cìese:lvolúr a pasto e
riepois to:c:r c r,iú,nerc de aeimais q,re nêie
pcdeiá "q$ÊtiÌntar.Èe. O i.asio é o aiimento
üoais .barato que irá pâre c gado vacum; por
isso ó que ,jeve haver usrr bónr progr,rma ds
pR s tna.

4) CLÌi,TiVÂR c tre..ia oníìe âs r:ondi-
q4rs di; sllo e a i: rnicl*,jc i,:sc rrerr:iitir+itr..
O trorro é rrra supìenento protótiro f nli,rr.,r,tg ri'lo ern muiíçs outros nutr,ìent.as. Recen-
tcrucLte rle;neo!-rrirrr,m que é nitii[o benéf ico
lara a p:Ìi;ção rogular.

5) AL'1,{EhIT;tR o emrrrêso do errsìla-
gêm psis a!i;:les:o de invr,rrro: Ìsso é do es-ptcia! irnpl:"tâuci* nas lugares em qr.:c o Nrc_
"',o t?,) p?de ss1 c,.rlii,:a Ìó cnr gruni*-" qu.on-
ti.iir,d*g pafe o inçerno. Â easìi,rge*, perrni_
te apro.,'nitaf 0 ox(j*sso ,J:l ilrrngem d0 ve-
r;io ; dí griìÌìdrlc resuit,r.jog ta fiÌta J* ou-
t r',:s sl i 1Ìì ^1, 1,rt.

*J n\,'ïF}ìEG-{R un suplemento âFro$ri-
eilo de pr*teína e sais: IIedìanie êstes'úipte-
rí;e!ìios ecrír pnssível ilun:entar o núrnnero rig
eri:i:, tìe mais lrêerr e m*li.:cr qualida,Je ao
tel;-:po dr desinarrra, C g::C<l vâcr,trn .fleve cc_
íner os s,ri; de qtr't ncceisÍi:ì. ir:gnlertrlr,.re
dru'lnte todo o ano a misture rm caixas beni
tepadar, â qile os jcr,'ens vitelae tenlr:iar fri-

€ã nffiffirffi$
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cil acesgo. I)urante o inverto é preciso dar
proteínas eoru reguleridade, na proporção de
aproximadamente meis a um quilo diário por
vacs,. A exata quantidade iÌepende do ali-
mentc qus o gado está coasumiacio e do es-
tado iÌçs animais.

7) ÁUMENTAR a perceníagem de cria
peìo ne:ros 85 a -q\/o" trsta é uma das mai-
cier rssessiclaries para o desenvnlyimenta efi-
cisnte de umn fasencìa de criação tìe grrdc.
A "fim dc conseguirmos essas perceatagerrs de
c r i & terenrrs de e rrr tregar meÌhoi'es n:é.
tod,:s na produqão de carna para dar c&rne"
Ao mersrno tempc que são aumentadas &s
criss, devenaus proüuraf obter vifelos que
peÉein cÌe 200 a 270 quilos ao tempo da de*-
mlma, ou dig,:ncs aproxlmadarnente aas aitrr
mêzes da idade; âlgilns dos criadores rnais
conhecidos eetâo deemamando ssus vitelçs
com o pôso qua.se de 270 q':iioe 

"

8) NÚMERO proporeional de touros:
$e tiverrnos um número de tourcs proporcio-
nal ao níirilero de vacao, pocìeremos evitar o
exeesso de reproduiores clue traz ecm êle a
baìxr frrLiìiJade. Oe touros devern ser be-
nefici*iio-= coíìì u$Ìe alimeliação aarrrpriacla
nc inverno, a fini de estar em boas condiçõeo
quando vier * 6poca de cobeÍturâ. Se c pas-
to de iraverna é po'ore ou os auimais pâ*t*rn
ern graaCe nupeifície e enfraqri*cem, é pcs*í.
vr,.ì qr.re flquem re rripeiràriamoni,e efitóreis, Effì
tais casos, o dcscan,.o e a boa alrnrrentnção
f,r rão o reproalu ior r(.'c!,i perãr a fertilicÌace "Tsmt!érn é po::ívei ev;ti1i. rnr;it$e e:1sos rie es-
teriiidade aris tsr;rcs levanclc-as pÍìïê cs pas:
tc,9 ile.'iiuarlos ao gtclo reprodÌ11{iï, oil fazer-
d* a rotrçãG coil, indivírìtics fortes e Ceecaq-
ssiJos, $ críadnr tleve trr enr rnente qrÌe {ra-
dã tôuro esíeriÌ c1r:e íem rí,:rrre*eenta, rìe I5 a
3ü viteio,: meÌÌos n{} âno seglrinte. Pcr i,gso
é de i*rn*rl.ârcia iilzer coni qrìe os r*prndr:-
toree sejain rnantiiilrs em boas çcrrrÌições ê
eoÌntt'ov&r a sue fertrlidarie antes dc leçá-fu a
phríÌ o polre.iro nt prirr:nvcrn.

g) AS SUBSI'I'IïJIÇÕES devem r-êr
ef*tuadas com anirnais quo te,rrham boas aft"-
dõet para a pradução de leite: Iïso é nruito
necessário viato qi:e o pê:o Cc i'iiejo eo tem-
po da C+,.qrnama ci*pe;;,iìi,l b:tritl*te rÌes apti-
dt,es 1,. iit'i.'ri, e Ìn lcirc.

1.
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Do l,ivro uSe a Criança Votasse , , . r
Dr. JOLINDO MARTINS

f,trao há médieo cìe criauç:ãs que
nã,o ouça várias vêzes por dia, frazes
como estas:-- eïenh'.r 3 fílhos vivos
e 2 nnortos do dentiçã,oa. (<há 15 días
o menino tem febre dos dent,es>; <ss
não fosse a díaruéa das (pres'as>> o
rnenino não tinha nadau

Cssas frazes tracluzem fieïmente
a errônoa 'mas erraigada convicção
do nosso povo de qiio â, <saicla clos
dentas" poile não só prcvocar diar-
réa, febre e vôrnitos em utaa crian-
çâ poquona, corno até nresu:o, e corn
exagoracla frsquênci&5 acãÍrstar-lhe
e morle.

Este Jornal é cornposto e

impresoo r:as Oficinas Grg,ficas
da Bscola Àgrotécnic*, de Santa
Teresa,

pital, encçntra a mi:r,Èe porque scitg
pais acreclibarn que os rlente L-rro\:ii-
e.ain vál'ias doenças e principalrr':en-
te a dian'ca"

&ffi preciso que os pais se con-
vênçain cleÍinitiva:r:erte dt,st,as vírr-
dades, se qlÌorern vivos e sadios (ls
serÌs f ilhos;

. üento uão eâusa dia;:rga, ncnr
febre, ncm convulsões.

f Je"aáe-%a{err5Fãtr:E.=õFsâfu sg;S3r-{ì,isHd.i uÈ,c-*!Ëg, a&; }.;{g,F5ie aborclamos êste assunio nve-
t,a coluna, é porqne gstamcs cúnvflnÊ
ciéos rtre que a cranclica Cos rcales
da dentição é urna rÌas prinripais
eausa,s da rnoite cia criança cìe nie*
nos de um ano entre nós. S isso por-
que, acredicaryros Írirfocr&mf?n'ig qus
são os clenôes os responsfi-eis por
uma gastro-enterit* que se ini*ia, rc-
tarclasn perigr:saarente os p*is a con-
srilta ao mérïie,r, pois es|ão Çonven-
cidos de qoe dq:ì:elarã,o a doença cerm
os aalcios * as famigeradag rnaÍ:ricá.
rias, o_u o que ó ainda mais grav*,
n3,da fazern porqrÌê, nü ssu enbeliler,
<cliarréa de deuie não so coi'ta>

Claseados enr inquériNo por nós
feit,o em LT'DÈ, poiiomos afiri*ar que
pelo Ìrencls a, rnebacie clas crianças
pgqüenas que mcrren:Ì ern nossa Ca,
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, "O CULTIVÂìIOR" é urrr, órgã.0 de di- fuiriÀgaç,Jo mmsnl de entínamenlos e r,cticziis l-
aôb.re a Agrìeultura, pecud,ria e lnCú.striçs Cr,_ Lj

tsr.r"c?s. 
2_

I)esiincrJo a aiend"_r cs Jasscr p"oJriio_ F
rus.da Esfcdc do Espíriia Sutío,.rn*jiJ,,., 

",- F
assim dizer o traço de uníão que us i",g,i ri iiilscala Agrotêcnica de So.nt,a Teíesa. p

8õo ssus colabsr€t_d,çres cs ploJees araa e ft,
Junc'iontír,Ë*s d,es!,u, ü scala

"O CULTIVAIJOR,' auitard com satia- fi
leçïta *s ccr;,suJlcs das laurar|",tres e de íôd,G,s as n
peasôas ínt*.essad,es no mdgno prsblema da ,Ypradução. 

1""

Ássinatura Ânuál * CA$ 20,0ú. ã
ccrnH,EËpONOÉÈ{Cia F
Redagoo tle "O CULTI\,ÁDOR,, *i
Fscoìa -4,grot,écuica $São João de PeirónolisË;;ã;';"-iËp;ii#"'Ëãoto Ë

G-

,rEïlÊqrrqrr€l ry sg r$tdryt*,*Or * ==fl



O CULTIVADOR

$u$ffid$dmsFara ser hsstl Etü $mmfumËm

eontra a Fehre &ftmsa

A febre aftosa é uma doença
bàstante disseminada no Brasil em
virtude do caráter extensivo de nos-
sas eriações e do intereâmbio intenso
existeate entre as propriedades agrí-
eolas. As zonas de criação ficam dis-
tantes das regiões de engorda e de
industrialiração da carne, obrigando
o trânsito de animais por extensas
áre*s. Tauüo as boiadas que transi-
üam a pé Belas estradas de rodagem,
como as transport,adas em gaiolas por
estradas de ferro, estão sujeitas âo
contógio ou acarretam a dissemina-
ção dã moléstia durante Õs desloca-
mentos. Tais movimentos permitem
que o gado se torne dissenainador da
moléstia, a qual apareoendo num& re-
gião, alastra-se rapidamente, dificul-
tando a, suc profilaxia e erradicação.

Se guudo Troise, â solução do
probrema da febre aftcsa em nosso
país reside na vaeinação preventiva
e em meúidas higienicas de ardem
geral, sendo que dèvemos nos aprciar
maie na primeira reeomendação, por
ser mais prática e viável, não depen-
dendo tanto de esforços coleüivos. É
claro, entretanto, eü€ a.s nnedidae hi-
gienicas, quando exequíveis, têm in-
fluSasit acentuada no combate à afto-
sa. EIàs têm como objetivo dificultar
da ureÌhor naaneira possível, o contá-
gio entre os animri,is sãos e os doen-
tes. Em noõso país, a única medids,
profiláíica recomendada contra a fe-
bre afüoga é a vaçin*ção cistemâtiea
e perióíica de todos os animais. De-
vemos sempre usar vacinação prece-
dentes de laboratórios coneeituados e-

idôneosretondendo eom rigorosos con-

seÌhos técnicos qrÌe usualrnente a-
cornpanham os fracos.

O bransporte da . vacina eontra
a aftosa, a, suâ conservação e o pro-
(]esso de injetá-la têm tanta impor-
tância como os cuida,Íos requerirlos
para a, sua faÌlricação. O sen plaso
cle duração d curío. gunca deve ser
ultrapassado o período de validade.
A vaciaa contra a febre aftosa cote*
re proteção por ccrrÌa cle quatro me-
ses, e a repetição periódica das vaci-
nas üem ef'eito acumulativo sôbro a
imunida,Je, lornanclo o anirnal cada
vez mais resietente.

nezÕns MAIs I'REQUENTFIS
DOS INSUCg$8Ü$

Analisando as razões rnais fi'e-
quonüos dos insucrJssos da vacinação
conbra a Íebre ailosa, aprresenta o
vet" C. Tr:oise os eeguintos esalare-
eirnontos:

Baixo valor antigênico da Va-
eina - O ialor anti.ggnico ile uma
vaaina dependo do seu üeor em vi-
rus e dos cnidados do laboratório
protlutor. Nno depende de euem a
emprega, nerg pode por êle ser rü'
medlado' 

contrinú,a ne pdg. 6
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Ineapacidade de vacina utiliza-
da para proteger contra o tipo de
virus gus ocorre na rcgião.'- Todrls
sabem que tr$s são os tipos de virr.s
causadores da afôosa (aìém de algu-
mas variantes de tipos). As vacinas
empregadas devetn ser capazes dt:
promover a irnunidade conbra êsses
três virus, o q.re consbitui a melhor
garantia de praüeçã,o absolula.

UuïlizEçôo do vaciuag cujo prazo está
csgotado:- O prazo de utrliznção da vaciaa
contra a aftosa é .muito limitado, pois êste
produto parde ràpidamaato sua eficiência. To'
do frasco traz estampada a data' fiuda a
quai o produto deve ser abandonado.

Má conservação da va,cinà:-- á vacina
contra a febre aftosa deve ser muito bem
protegida contra a lua e ealor, até o momen-
to da apiicação. O prazo de utiÌizaçâo é

indicaelo pelo fabricante, admiüindo que ês-
tes cuidadoe sejam rigorosamente levados em
conta. Yacina expcËta, à Ìtrz ou calor podo
perder a atividade em poucas hsras.

Má aplicação da vacina:- A técnica
de aplicação da vacina evidentsmente influi
de mod.o-decisivo nos resultados obtidos. É
absolutamente necessário que sejam seguidos
com rigor oc preceitos assinalados nas bulas,
Devemos utilizar seringas limpas e esteriliza-
ilae, bem calibradas, e que não se perca lí'
quido entre a seringa e a agulha nern entre
o êmbolo e o corllo da sering:l . A pele do
animaÌ, desinfetada no local da inoculação'
deve ser atiavessada completamente pela agu-
Iha, que deve lercorrer urn& exterlrã,o de 2
a 3 centímetros. Inoeulam-se exatienrente, 5
centímstrss cúbicos de vaoina, não de enpu-

& r.r

nì&, nem de a,r. A, vaciaa inoculada deve fa-
zer um çalonrbo bem percep'"ível sob a pelo.
Ao rstirar a agulha, é neeessário comprimir
o orifleio com algodão, para evitar qualquer
refluxo ou vaz&meüto do iíquido. A paieta
é o lorol de preferência para a inocutração.
No rtria seguinte à vaciuaçâ,o, é conveniente
observar os animois iaoeuiaCor e verificar se
se formou nódulo eodureeido da tamanho de
uma nozr Do pcnto da injeção.

Vacinação de animaÍs com r doença
ineubada.'-Tôda a vacinaçã,o, ea aati-aiio-
ra não foge à regra geraì, exige urü cerLo
prszo para proteger o organisrno. É neces-
sáiio que a vacina seja absorvida e provo-
que a forraação de anti-corpos, Êm quar:tido-
de satisfatória . Ieto varia cie animal para .{-
nimaì, mas pode-se admitir que, deccrridas
duas gernanas, todcs os animais vacinndos jrâ
possuem um grau de resietôncia suficiônte.
Se, eníretanto, a febre aftosa sottaÉìinar an-
tes o rebanho, um número maior ou menor
de animais adquire a doença por falta de
imunidade.

Vaeinação de auirnaie Cemasìado je,{ens:

- A capacidade de reação do organismo à
vacinação não é iciêntica ern todos os uni-
rnais, variando em função da raça, do esta,
do de saúde e da idade. Sabemos que ani-
trrais muito jovens reageni mal, a .racina não
produz neles os me.qÍÍÌos efeitos que nos ani-
mâis mais idosos. A vacinaçãc de bezerros,
com menos de 5 mêses ounóa é tãc eficiente
eomo nos animais adultos.

lncapacidade dos animais vacinados pa-
ra produzir imunÌdade:- A capacidncìe de
reação do organiamo, no que diz respeito à
produção de ant.i-corpos, é muito variá veì :

nlguns produzem bastantê, e ràpiclamente fi-
csudo fortemente protegidos; outros, pÒrérn,
or produzem mais le"lrta e pâreiaìnrente, stia
resistência muitas vêzes não é suficiente pa-
ra suportor a ação do virue aftoso, prineÍ-
pa!raente se ocorrer uma. infecção maoiça por
um virus altamente virulento.

Extrema sensibilidade do rebanho : -FinaÌmente há ainda a questâo da resislên-
eia natural à infeeção, apreseatâda por mui-
tos animais. O gado rústico, criado em con.
dições naturaisn geralmente é mais resisten-
te à febre aftosa. 0 gado fino, pelo eontrá-
rio, é menos resistente, pois é muito nraie
delicado, por ser criado em coudiçõe.- arti-
fieiais.

00Ftïffi&
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Sabe-se que o Brasil é urn país esseneialmcnte agrícola, nnâ.s se drsconhece

as condições de seu meio rural . Os métodoa de trabalho até hoje, en:pregados peios
rurícolas têm como símboÌo rnarcante o fogo e a enxada.

A necesgidede do aumeuto da produção agro-pecúúria é inrperiosa, pais a isì-
tê de produtog como feijãc, carne, leite, etc., veu, cãusando criies pà país.

Os rendimeutos nacionais, por unidade de área ou por animal são irrieórioe.
O milho, por exenoplo, tcryl um rendimento de 1.200 Kg. por hectare, enqtranto or.r-
tros países eoaseguem 3.500 I(g. Se analisarmoe outros produtor corpo: café, ieite, fei,
jão, ete., veremos qu€ o quadro sa repete.

O que fazor? A soirrçãa é clara I introdução de novas e meìhnres técnicns ra
lavotra e-nas eriações. Esta intrcdução, só poderá ser feita com iì partiç,aqâo direta
do Engenheiro-Agrônomo

O problema tonoa outro aspécto quando se anaìiea o rúnrr:ro .le técnicos de
nível superior, que é baixo. Considerando a popuÌação nirai brasì}eire,, existc Lrn.ç, rr:-
lação d.e um Agrôucmo parâ 8.000 possoas do meio rural. Ob,.ervâ-se que nâa: e:çïsre
peeroal suficiente para atender 3A/e ãa demanda de AgrônorrÌos nor'l'arie de Entìclades
Goveruameatais e Organizações Privadac.

Por outro ladu, o cupbo cìo eneino é bsixo. Existe urrra escola, corao elrem-
plo, quê eobra a insiguifieâacil, de CrS 3.600,00 por a.rìo, ineluinda esíudo e aEtacìa.
Além disso, para os sandidatos do Eetado, exi."íe à f:lcilidade rÌe se coneeguir bôlsas,
aürrvés do Serviço Social Ruraì e da Secretaria dn Agricultura, Terrgs e Cãlouizaç,ão.

Antes mesmo da conelusão clos estudos o Engenheiro Agrôran:o íern er:u r-,m-
pregc garanticlo. Vários são cs rain0s qr:e a Agronomia oferece; dentie ouirop deotacarn-se:

PESQUIS.Tì'r O agrônomo estuda rnelhores condições para roaiores rendimrn-
tos das culturas e criaçõer

EXTtrNSÃO RURAL: É uu rarno ern que o üécnico ten, çó.rtácto clire{:o
com o agrieultcr, levando a êste as resuÌiados de pêsquisa e orientando"o enl melh*res
condições de vida.

ENGENHARIA RURAi,: Neste o Agrônomo tem oportunidade de se espe-
eializar em mecanização, ccnstruções rurais, etc.

CRÉDITO AGRÍCOLA: Se estuda e executa a apiiçação cìo Crédito païâ
maiores e mrlhores produçõos.

ECONOMIA RURAL: Estuda're a siíun,ção econômiea das cuìturas e criações,
ar conriições de marcado, etc.

Pode'se, citar oinda sutros ràmos: indúsi.riae rurais, eilviculttira, zocteenia, eto.

No EspÍrito San[o cs Engenheiros zlgrônomos trabnihanÍÌ nas seguini,es insti-
tuições: Minis_tério-d! Agricultura, Secrctaria da ÀgricuÌtura, ACÀRES (ãxtensân Ru-
ral). Sewiço -Social Rural, Banco do Brasil, llscolaÃ Âgrotécnica,s e de liìicÌaçâo, Com-
panhia Vale do Rio Dôce e Ferro e Aço. Em outros estados a Petrobrás e companhias
particulares de adubos e produtos químicos para. a agricnÌtura têrn Engenheirrrs ágrô-
nomor €m geus quadros.

Exiate atualr{rente no Estado a SOCIEDADE ESPIRXTOSANTIìNBD DE
ENGENHSIROS .âGRÔNOMOS (SEEA), Av. Gc,vernador Bley,-nãir. çr,iri;;4.; Írndar,
Vitória' lìspírito Santo, que tem como finalidade congregar e ãefender a clasre. Esta so-
ciedado está ao inteiro djopor de-quem interessar por qualquer infcrnração coín r*frrôncia
aos cur$os o a earreira de Engenheiro Âgrônomo.



O CULTIVADOR

preços, nos mercados internos; o) re-
duçã,o dos pre,iuízos causados pelas
nrôscas das f'rutas, que geralrnente
cansam maiores danos quando ê, co-
lbeiba das variedacles precoces já po.
derá estar terminada.

d irrigação dos laranjais pcde
ser fcita por dive.rsos processos (in-
filtração, aspersão) cìepenilendo clas
condições do berreno, quantidade de
água disponível, capital a ser eorpa-
tado na. instalação, etc. Será cle tô-
da conveniência qrìe o cit,ricultor
obtonira instrr.ições dclalhaCas sôble
qual o processí) mais reconrendável
para o sell caso, procr-rnantlo o arixÍ-
Iio de bécnico especializado em irri-
gapão.

n0$$0s

0 "Shucrute" ô fàcilmente digeríue!

Q chucrute nada mais é do que o,

repôlho que sofreu fermentação ld.tica
ern presença de pequena dose de sal
de comid,a. E, portanto, ume, wrdadei-
ra silagem de couues repolhudas. Pro-
duto rle origem alemõ', irÍ, se Íabrica no
Brasi,l, nã,o obstante ser a,inda de acei-
taçã,o lim'itada, taluez pela f alsa cren-
ça d,e tratar-se d,e produto uuialento",
indigesto, urepolho pôdre>r, como dizem
alguns. Na realidade, mai.s digesto e

mais nutritiuo que a própria couae (no-
te-se que repal.ho é uma uariedade tie
couue), o chucr.ute possui propriedades
antissepticas paro, os internos. Além
disso, o chucrwte é Íonte d.e uitam'ínas
C e do complero- B,

lrrigaüãü, opsração, qtls dmve $er

n0s p0ml&l'g$
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Eis o que dizem reforidos técnicos:
IRRIGAçÃO -É esta uma operação
qúe não tem sido praticada nos nossos
pom&res, senão em casos raros e, as'
sim mesmo, irregularmente Em visôa
da deficiência e irregularidade das
chuvas em certos períodos; às vêzes
crítiees ela cultura,'perece d4 paior
importância a introdução dessa práti-
ca cultural nos nossos laranjais.

O citricultor avisado, deve, sem-
pre que disponha de água ou tenha
possibilidade de obtê-la em quantida-
de suficiente, planejar o estebeleci-
mentó de sua plantação tomando em
consideração a conveniência de, mais
cedo ou mais tarde, realizar instala-
qão de um sistema de irrigação nc)

pomâr. Mesmo no planalto paulista
onde o clima é dos mais propícios à
cultura cítrica, não é râro âs chuvas
se tniciâ,rem tardiamente ná prirnave-
ra ou cess&rem cedo no outono, trâ-
zendo prejuízos às safras, seja redu-
zindo-as, seja retardando a época da
eolheita ou mesmo prejudicando ã
boa qualidade das frutas.

Se o laranjal puder. ser irrigado,
o efeito dessas irregularidades das
chuvas será anulâdo pelo suprimento
de âgua nos momentos críticos da
cultura. Em eonsequência, deve-se es-
perar maior produção, safras unifor-
mes com frutas normalmente desen-
volvidas, ricas de suco. Â.s seguintes
vantagens de irrigação bem conduzi-
da nos laranjais podem também ser
esperadas; a) precocidade na abertu-
ra da florada cono menos prejuizos
causados pela verrugose e melÕnose
nos frutos e meÌhores preços nos mer-
cados interno; b) precocidade na ma-
turação com obüeução cle melhores

ffiNre
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A obtenção de ruud"as de árvo-
res fru|íferas d possível pelo enrai-
zamento do estacas escclhicias e li-
vres de pragas e doenças. As eslaeas
comurnonto enraizam {ronì dificuÌda-
de, por falta ou defieiência do co-
nhecimento técnico do poma,reiro
prático.

À idatle da estaca infiui no en-
raizamento; as rnelhores são as qrre
possuem de um abé dois anos. Ort
brobos adv:nbícios enraizarn bem, e
assirn os chupões originários clas ge-
rÌrâs ou oÌÌros latenles. As esbacas
provenientes de raÌÌÌos florÍferos erni-
tem raízes com cerr,a dificuldade.

O enraizarnonto se opcra nrelhr,r
com incisões anelares, orÌ com ara-
me coÌn três oll qualro vollas em
retlor do galho, antcs de ser retira-
do da {rvore ponrareira. O corLe na
base da estaca deve ser trern lÍso e
pralicado com canivete e não tesou-
ra, que esÌrrãgâ, os lecidos.

Os brotos com base estioìada,
prlr faita de ilurninação, enritem rai-
zes mellior, assim como as da,
base d.r galho comprido, contenclo
várias outras ostacas.. Os brotcx la-
terais enraízam com maie facilìdacle
clo que, os terrninais.

O tamanho rla estaca a emitir
raízes depende clas conclições locais
e do matqriaÌ disponfvel; é. conside-
rado preferivel lrnr . conìprirnento cìe
i0-30 cm; as menores fiaarn pouco
fÍrme no solo.

{ époc" de exíraqão cla ostaca
d.epende do clirna e rnais arinda clcr

próprio r a dl o; deve ser realir,a,rlo
quando contérn rnais elementos de
reserva, ac) terrninar o pcrrfodr: dei
cresiimonto. Corta-se em bisel a cs-
üacâ bern ,junba e pìr'.rarxo cle ulna
gema, e enterrarn-so 3/4 do cornpri-
mentol em posição Inclinada. cìeixan-
do-se de prefer:$ncia, du.ls gr)rtras ds
fora ilo solo.

A" estaca em enraizRmento preersri,'
de ambiente com certo grau de are-
jamento, ternperatura de 24 - 25' C,
e umidade sem excesso, para eviiar
o apodrecimento da base.

A. argila favoreee a formaçã.o clo
<ealo>; â areia entretanto, satisfaz
melhor as condições dôsse rueio, pnr
ser porosa, além de outros mativcs.
A areia muito fina aperta cÌercais,' a
melhor é a grorsâ, de grãos âté ur:lr

í1) milímetro. Esta areia precisa ser
lavada P:ira reüirar a matéria orgârri-
ca ou humosa de côr preta, e passa:
da eur peneira de 3-4 fios por c'tn e
não na de 10 fios.

A mistura reer-rmendável p ri r a,

enraizarnento deve ser constituída cie
uma parte de terra, uma de turfa e
três de areia.

Os hormônios vegetais rizógenos
encontrados nô eornórcio, estlrc sen<Ìo
muito empregados ültirnaniente para
facilitar o enraizarnento de est acas,
sobretudo as cte niadeira dura.

Convém eoilservar a estâcâ a,

enrâizar em pâno Í)u s€rrÊgeüì rllLì.
lhada, para 'ìue $o forme o 6 eâìc>
em tôrno cia feridl; no dia seguinte
é que se plsnta no jacá, em laminn-
ilo, ou em canteiro abrigado contra o
sol e o vento.

Durante o perÍodo em qrÌe a e$-
taea enraiza nã,o deve Íaltar umida-
de no conbeúrlo do recipientt ou rìo
solor' a parte externa do rarno no so-
lo agracìece sobremodo a irrigaqâo, se
possível algumas vêaes por tÌia, para
evitar a perda de sua própria un:i-
dade.

Depois de bem enraizatìa é qire
se leva a muda parâ, 0 campo ou
terreno definitivo,' às vêzes é eonve-
niente. deixar aigum tempo no vivei-
ro até desenvolver bastante o siste-
nïa radicular, autes rÌo plantio rìo
pOmâr. { " -
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_Rio (Argus-Fress) - De José A. Vieira; exclusivo para A.A.

- Um dos lernas mais debatiilos ültirnarnente é o da mecanização da
agricultura. Cornpreendendo a necessidade de elevar a produtividader
rural, os tdcnicos vêm reclamando, corn exemplar. tenancidade, a cria-
ção de condições favoráveis à adoção dag prábicas racionais nas lasou-
ras do PaÍs. O Govêrno, por sua parto, não se tem descuracÌo do s,ssun-
to e tlisso ddr, prova o número de tratores importados nos últirnos três
anos. Segundo afirrnou o Ministro Mârie Meneghetti, o total cÌessas
mâquinas entrado no Brasil no citado período (rnais de 16 rnil), Í'oi su-
perior ao recebido até então.

Davenâos üer presente, no entanto, que não Se pode errnÍiar a-
penas na irnportaçã,o para'dotar a nossa agricultura das rnáquinas que
está a realarnar. A mecanização da lavoura exige a produção nacional
das rnáquinas er implementos rbcÌamados. Quem conhece as difliculd.a-
des oambiais que o Brasil enfrenta, sabe muiro bem quo tão cêtlo não
coneeguiremos rèunir as divisas indispensáveis ao total das conrpras
necessárias.

' Fortanto, da mesÌnã forma que criamos ulÌìa indirstria auto-
mobilística, que hoje se coloca entre as maiores do n,unds, tÌevercÍÌìús
olhar para a fabricação cle tratores e demais materiais exigidrts pela rne-
canização rural com interêsse crescente. Existem clesde logo, dil'icultla-
des a vencer. Mas, o mesmo espírito pioneiro que orientou a criação
da indústria automobilística pcde e devò, atendidas as cordições loca,is,
eneaminhar a instalação da indústria de tratores.

E preciso consiclerar que, nas.eondições cìo meio brasiìeiro, a
mocanização d.a lavoura é unra tarefa de elevado sentitlo hunrano. Tucìo
guaqto se fízer para suavizar o trabalho do ÌromerÌl na lavoura é óbra
meritória. Realmente, entre nós, claclo o sol inclemcnte que castiga os
trabalhadores rsrais na rnaior parte do tcmpo dedicado às tarefas a-
grícolag faz*se mister pensrìr nos meios de suavizar a prestaçrão das
tarefas rurais. Em out,ros paises, uma tÌas causas funda rnenfais da
mecanização da lnvoura tem siclo, sabidarnonte, a crescente eseassez
de braços no campo. Entre nós, embora, êsse fator comece a pesar, so-
bretudo em determinsdas regiões do Sul, temos a eonsiderar. igualmente,
o aspéeto humanitârio ao quâl nos ieferimos, com o propósito de mina-
r&r a dura sorte do trabalhador rural.

No entanto, não devemos permitir que s, idéra generose da
mecanização seja entendida de araneira limitada, como se fôsse sinônimo
exclusivamente da motgrização. Uma agricultura que, eomo ^ nossa re
encontra aindá na fase da enxada, nã,o pode, de um salto, ingressàr na
fase da mÕto-mecânização. Pelo menos não o oonseguirá em eãcala pre-
tlonoiuante. O progressõ aeelerado, possível em deteiminadas regiões, se.
rá ainda impraticável durante muito tempo, na maioria delas.

Porüanto, o què se deve procurar, descìe logo, é aeelerar & pâs:
sagem da fase da enxada parâ a do arado, que servirá como o ponto Ce
partida para a mslh6r'ia das condições técnicas do trabalho agrícola na
maior parüe do país. A tração animal na agriculturá, sobreüudo com

Cantinua na pdgina seguirtte
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Gonttnuaçd,o da pdgina onterior

equídeos, esta ehamada a desempenhar entre nós, uma função progressis-
ta, o que não quer dizer uão venha ela a ser substituída, futuramente,
pela traçã,s mecânica, onde a topografía permita e_ a técnica recomende.
Errado seria manter todo o esfôrço uos ombros dos lavradores, despre-
zrudo os animais para os trabalhos mâis pesados, à espera dos tratôres,
cuja chegada poderá não ocorrer tão cêdo.

Em matéria econômica, nã,o se deve nunca abandonar o bom
possível em troca do ótimo dificil. Por isso mesmo, o esfôrço de recupera-
ção da noss& agricultura, emborâ tendo como meta a moto-mecanização dos
trabalhos agrícolae, deve cuidgr, desde logo, de melhorar a situação dos lavradores a-

través da adoção do arado e da tragão animal. Quando isio fôr alcançado em tôda a

extonsõo do território nacional, tercmor dado um salüoscneaeional. A produção aumen-

-tará de nasueira eonsiderável e então a situaação dos trabalhadores rurais em geral teró
conseguido sair do fundo do poço stn que so encontra há sécuÌos. Um programa, de
treinamcnto intenrivo, para habiiiiar os lavradores, precisa também ..er executado em
larga eacaìa, acompsnhgdo de garantia dc financiamento, a longo prazo e jurrs bâixos,
psrà I eompr& dêsçs eqúipameatos, de preferência por cooperativas.

O importante é não porder do vieta a roalidada, agindo de maneirs a aplicar
uuÌ progr&ma ajustado às vá.rias regiões do Brasil. Desde logo, a eriação da indústria
do tratores, como deseja o GEIA' é uma necereidade para garantir a mecanização, já
em çutso, de lavouras importantes, como a do trigo, do arroz, da cana de açúcar, etc.
Paralelameutc, porém, deve-se estimular a adoçã.c do arado e da traçâc animat, cr:mo
fezes da mccanizrção preparatóriae da motorizaçâ.o. Com o arado, o homem se liberta
do guilhão da enxada e com o trator aicança uma etapa cle progresso que deve ser
um* das metae dos brasileiros pars os próximoc anos. (A.4.)

Plantío e irrigação er'n curttas de níryel

O plantío e irrigaçã,o ern curuas

de níoel poddrn íazer-se uantaiosamen-
te eÌn nxuítas regiões montanhosas e

consti,tui, um dos sisternas racomenda-

d,os para a conserüaçã,o do solo e apro-
beitamento eÍicoz ila dgua, Esse méto-

iÌo ìlc plantío apresenta I uantagcns
principais. a) permite o aproaci,tamen-

to dos terrenos dnclinados, que nã,o po'
deriam ser irrigados adequadàmente, a

únenos que se usasse o sistema de as-

persõ,o. Permite igualmentg que a tíg.ua

crrra lcntamente em sulcos que cruzanx
o iletcliue com ü queda moderada. b) os

perigos da erosã,o diminuem ao míni-
mo, ití que a inclinaçã,o dos sulcos es.

td, calcu'l.ada de acôrdo conl, ü textura

do solo, e) corno & d,gua se moae corn

lentidã,o atruuês dos sulcos, seu poder

de iníiltraçã,o ê, maior e seu aprowi-
tamento pelo sol é mais elicaz.
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CÌIÂRLES F. ROBBS

Âgrônomo Íitoesanitarista

da e podendo amadureser o restanle, Cesde
quo não haja ataque por parie de outroe pa-
rasitss eecundários.

COX{BATtr

A primeira medida de combate âo in-
seto é a destruição Ce todss os frutos bro-
cados e pendeuüeo, que ficam depoir ca saira.
Sã,o neetes frutos s Èas ênoÊas selvagear e
eultivadas (ecadessa, araticum, graviola, etc.J
qu€ re çrism as fuüuras gerações de maripo-
te,t.

No inície da frutificeção, que naruraÌ-
mente se dá depois do mês de nevembro, co:
meçe-Èe o combate. Âté agora os tratarnen-
tog recomendadgs se resunriam Do ensãc&meã-
Éo doe frutos ou n& pulverização dcs mes-
mos ôorn DDT. O primeiro prcceÊ*.c (eeea-
eamento) é trabalhoso, e nâo iaro c*rreu uo,a
slevada porcentagem de frutae apcdrecidos.

O segunclo com DD1'r'raramente prc-
porciona bons reoultados, neceesitl,ndo puJ-
verizuções da l5 ern 15 diee e que eôo fàcif-
meníe removirios eom &e chuven. Êstes re-
sultadoa isferiores sâo prover:ientes de puh'e-
rizações imperfeitaa dos frutoe e da baixa a-
çâ,o melhauta, esprrlhante e ade.siva dcs pru-
dutar. Outro' ioconveniertc, às vêzes srirgirio,
era o aumento da população de ucachonilhas>
na árvore,

Em fins de 19õ9 nuno eilsâio de
inss6!s14*r, visando-se so combate à
ì:rroca do fruto, Csrccnata Rnoneìlâ,
foram obtitlos resuitados exeelentes
oom o produto Dipterex 50, da Bayer,
empregado na proporçãç de 200 cc
parâ 100 iitros de água. Recou'enda-
.mos uïr.! mínimo de 3 tratament{rs,
com intervalos de 25 a 30 diae, dan-
do-se iníeio à pulverização quanCo se
verifica os primeiras sinais de *taqr:e
(serragem entre os gornos dos frutos).
Â pulverização deverâ ating:r prirci-
palmente os frutcs, ernpregândo-se
brstante pressão ïìo pulverlzador a
fim de se abter um jato fino. ?ra-
tando"se de inseiicidàs de penetreçãa,
irá ser absorvido atingindâ as !arg*r-
tas que jrí se encontre no interior da

À fruta do eonde, conhecida no nsrdes-
to do Brasil t*mbém peloe nomee de pirha
ou ata, é fruta dae mais apreciadao, encon-
trando boa colocagão nos mercados do Rio e
de Sâo Paulo, e proporciooa luçros eìevndos
aos produtores. É, no entretanto, vítinra de
uma broc*' que ültimamente vêm desaniman.
do os fruticultores msis perseverantes. Exis-
tem auEs em quo, no Distrits Federal e no
Estgdo do Rio, perdem-se mais de \A/s da
frutoc biohsdoe. Já tivensoe oportunidade
de verificar um ataque êm quo não escapou
um só fruto sadis.

O .bicheu da fruta do conde é a largar-
ta de uma maripora conhecida cientìficameu-
te por Cereonota anouella. Âs mariposas tem
uma evêrg&durs de 20 mm., sendo de csle-
ração br*nco acinzentado, eom reflexós pra-
teados. As asss tem o fuudo branco prate-

"4s 
gllpioado de eiczento e com três lichas

eiazentar irreguiares, mais on meËos curveg
e oquidietante.ç. 8ão de hábito nottrrno, po-
dendo oer vist*s, entre as folhagens, durante

o dia, e, quaneCo pousados, fieam eom aÊ asa,s
voltadas para trás.

Aparecemin0 mâg de dezembro, atacan-
do duranue tôda a safra (fevereiro e abril),
e paraeitara principalurente oc frutos tardioe,
oads se pode coatar até 30 lergartas nun só
fruts.

Àr fêmeas, pÂra fazerem postural ereo-
lhem normelmente uma fenda formada pela
bordadura dos gomos do fruto, e eoiocam urn
ôvo orn cads lç96r, Êstes ovos são, a prin.
cÍpio, rrerde claro sendo difìciÌmente visíveie,
oeja por aeu diminuto tanranho, seje pçr se
confudirem com 6 eolorido natural do fruto.
No fim de três dias nascem as largartinhae
quô proeurarh abrigar-se naa fendns naturaie
do fruto, tecendo atgunr fioe que protegem
I parte exposta. Rcem I casca ao lengo dae
fend*s, num pequono percursor retirando ps-
dagoo do fruto e colocando-os na rêde de
sêd*. Êste einal é importanüe parâ o recc-
nhecimento dos irrtos recém atacadce peïa
broea" Em seguida começâm a penetração
pâra s intorior, escavaudo galerias nâ polpa,
frequentemente indo até oE €aroços.

Poderão ataear de quelqrrer tamauho.
Quando o ataque ae dá em frutoe pequenos,
êstee aporlrecem. seesm, fieanelo enegrecidos
e normalmente presor à árvore. Qrrandc são
frutoc já desenvolvidor, há um apodrecimen-
to poreial, ficando endurecida & zona atingi- Coatinua na próxina págira
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polpa. As chuvâs, que porventüra
eairem depois do tratamento, náo pre-
judicam a efieiêneia do mesmo, não
havendo necessidade de repetí.lo, eo-
mo no caso do DDT. A úlüima apli-
cação deverrf, ser feita 20 dias antee
da colheiüa. Embora seja o Dipterex
um insetieida pouco üóxico para o
homem e animais dosrésticos, convém
aplicá-lo com euidado e seguindo-se
rigorosamente as instruções da bula.

Transctito da Reaista <FIR> np 2

Rotação de culturas

A rotação de cuÌturas facilita a

execução de cerüas medidas profilá-
tieas muito importante no combate
a várirs pr'âgas oomuns à lavoura al-
godoeira. Com a mudrnça de cultu-
ra, eviía-se que as prages infestem
demais o terreno, fato que acontece
quando o plano é eontínuo.

lavrador !

traça de *Cl Eultiuadsr"
Eíeu aufiillar na laucuÍa Fol
apEnas Cr$ ZS,GO anuëis"
N IEIANRL DCT LRURRCTCIFI

Para s FecÍelts arËiamÊntc
do solo

Após as chuvas, normaltnente
quando estas forarn pesadas, tÌeve-sa
cuidar de rovolser a superfÍcie cla
terra ontre as planüas, pois hâ ten-
dencia de formar-se uma crosta. en-
durecicla que impede um perf'eito a-

rejamento do solo, assitn cÕmo pos-

terior penetração da água da chuva
oll ila irrigação.

Base srgâniea ltos planelameútos

c0nseryacíenistas

O tratarnen&o das glebas de ter-
râs €rÌì culturas no que diz respeito
à conservação do solo, vai el-estÌe pni-
t,icas simples, como o plantío enr ní-
vol, aüd as práticas rna,is complexas
tais como o terraeeamento, Íaixas
de vogoüação peru:ranont,e, rotação de
culturas, etc., cle acôr'do com a dc-
eliviilade do solo e esbado de erosão.

A base orgânica deve estar pre-
sente a toclos os planejarrìontr)s ron-
servacionistas, seja pela arlubaçíi,o
verde em planos cle rotação, seja pe-
la, aplieação de adubos orgânicos ao
solo. A recuperação clos solos esgo-
üados o a, manuteução cle súa fer-
lilitlade esüão direüamente ligados ao
tratamento orgânico que se lhes dis-
pensar.

O <pl6nejadoru deve üor om
rnã,os as análises quírnicas do terre-
no e es formulações das adutraçÕes
quÍmicas o da calagou virão coÍÌ]-
pletar o planejanrento das culturas
anuais da Íazenda.
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Continuaçãa

10) OS PROBï,EI,IAS relaciona-
dos corn as rnoldstias e parasitos de-
veÌn ser atacadoso tanto do ponto de
visía prcventivo como do curativo :
Fìá urn granele núnrero de criadores
que bem o côstllrïìe cio tratar as tno-
legtias clo gndo sena se preocupar
colìÌ {} esNabelecimerlt,o cÌo progrania

-*preventivo. Ilsle é um casb rnuit<;
pareci.rlo ci)rr-r o caso cle fechar as
port:rs da cavalariça clepois dos ca-
v4l'is Nerern dc,saparecidr-rs. Os ani-
rnais jovens da nrar:ada clevern ser
rnantidos isolados polo monoe cluran-
tc 3O e preferi.r'elrne*te 6O dias sem
permiiir*lhers,jnntarom-se aos demais.
Ìio fin'r dêele perÍotÌo, o veterinário
corntlrovillá se eslãc ìivres da doença"

11) NO CU.FONO devem ser e-
xarnidas iìs vacas quanto ao erstado
eÌe ges'r,açãon senirrarrrlc e vencìendo
as qrle uão est,ito ecn estado cle pie-
nircz: tr)r:.r't n for*ia se eìirrrina,m as
va,ca,::' i.rirprOcl rtt,rvâ.s, ao tetit p o Otrì

qu{J s€} pr,.,ìe couse 61uir tr rrieiÌior pre-' c{i, pilr sstarelrr r.im btr:r es'r,ado tÌe
g,rrdura" Iìaz-s:e grantìe ec,rtnornia cle

alinrento, pois gssirrt não tcremos de
sr-rst,ent:rr &, va.{ií} ditiantri o inverí}tt,
vislc; qu* nfi,o vai dal cri*.

,

ffi&ffi&ffi effiffiffiTffiffiffiËffi&

Â vffiã &Â t&?$&#ffifr

frm ê$4$ ffiiïssisEss

&ilrias õ*i;g** mãE üffidps d* ffisãt#

d,a prigina I
12) PRESTÀR melhor atonção

às tenclências deÍïnirÌas em vencÌa-* e
preços do gado vacnnl, de acôrdo
com as temporadas: (),s criadores de-
vern plane,jai euas operaçõcs de modo
que possãm vender na época do ano
em qrle o preço clo seu gênero e qua-
lidade cle gado eslá no rnáximo, não
quanclo todo mundo esüá vendencto.
E d.o grandc irnport$,ncia estimular
âs vendas de gado cle pura raça por
meio cle anúncios e oubros modos cle

propaganda courercial.

A -E azencla

aô
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ÀNlYERSÃRICS

Á niversariarn no nrês de âovêIü-
bro os servicÌores: Rarnir'o José Peixo-
to, lÌ.odolf'o -Marin e Àmaury Fernan-
,lcs 

"

Em Dezei*bro: Antonio Feruei-
ra, Ailson Costa, Hcìison -Etrura Ma-

iqs e Luia Lubini.

À torios os at.-ivcisariiÌiltcs' os

votos quÊ * .rC Üultivac-lortt lhes au-
gura, dc n:uitos anos de ventnras e

cnisccnlc$ feiicirlades"

ffiiiçe &

ffi#trWs
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Finaslciamereto para nellaveção-de Hetrenda de adatbos *ss cafeiculterrs 
it

ãevsuras eafectras 
" , *ud*J"1u:_.:ïï,"ï;'$?rïï,ï.ï f:Xlf;: i i

,i E-\;TREGA DÁ.S PROPOSTAS atË tlea álemã, cloreto de pctás*io er sulfaüo tle

I f Bf DE DEZEMRRO amônio, paru rovendn aos seirhores cafeicul-

: I 
- r0re8, oas condições seguintes I

f i T'endo siri* apr*vada a proposi- -PREçO loR TONEI,AüA, PuSTO
i çãc anresentsda peio represenünte V,ICÃO EÀ,I gÃt) PAüL3:

;i do üovêrlo do Espírid+ Santo, üâ Cloreto de potássla: CrS 6.üS0,00.i j :_ v4s vu, us vaçr E üv uË l.ru !a&\FtL, , vJ di u.u|rtJrl

iÌ Junta Arirninistrativa do ïBC. Cenu-i ;^;l-".::;:'_, * r rr n .' * -r* suifato de iinrônio: Cr$ CI.ï00,tr0tado Napcleão Fontenelïe, f*i pr*rr.o-
gaia, aíri 3l de CregeíÍibra, ü prezo FCR-IÍA iitr PAGAI"{ENïO:30ft à vis- I i

para a enïrega ,ins pr"r,.riu. .j. iÍ. :1,,: 
-.,^':11."^,ti,T*ï:""tlg?.,pi: uma.prcnris- - if--

uárrrio**ni*-ãu ,:gêc,;ias lccais ;; :;1''ãr;ï,it".ï-:ï 
15,1/1s$1, iuciuiud* itrrus

Banco clu F.rasil.

ï]a *istrii:,;ição da, veri;a ds. .. ,u* oi'oï;:ttfl'-"iiïitt?'3uJ;,ii,-1ïtXïllï:
Cr$;;;,:i0.üíJ0 *CíÌ 0ü (qirlrrii*nros n:i- de pcússio por pé de caié. A pequena im-
lhões de cruzeiros), coúbe ao Espíri,u" liï;f: ;:ffiïff'3",jflï,f_f,j-J,"tffJ:J:
?g*!:- 9^i* portância cle Cl$ .... 5ü gramax por pé da c:rfé d.êEse feriiiizante.
65.50CI.000,0í.1 (sessenta e cinco mr-jhões e q*inhertiçg ruil cruz€ircs,), em u,",-,j1.. 

cafeieultores ieteressadas deverão

runçá* d;;i;;;:c de care*i.oe';;i;. ïJ:;llï,ff".1-;",-,:X'#Xffi_ï 
"ïi"J;iJ:te*ies em 195Ú, lários das-pecidos quu u*tao-*oeaniinhadcs

p*!as rn**mas Associa,ções através riss Fecle-% r*Eõer pârft processarnento FejO iRC.

F$aÍs € m;ÊËr&* g:#flã $#H*rlrfr d* ramËj
Fêïffi tïil #ã$ tufãü.qffiããêffi&ffi

8llrãmËaç** ei*sÍa *çt* *c?*

;: Viiôrìa, Cc:latina,* Ieor,lis sc,râu s* sé"
é"ts rÌae P:i,lruÌìran h.f ecÃai_?::,jss cJì,.1o s iie c: ç:-
taria Ca Âg;.i';rrlirrir:. i*:rá irr.taiar, a::;d;r ô.;-
u-.r en'], p.tr,r ate:i.ii,r ig nrci;r'ri,Ja.ias ,1,.s e.
gricr:1il:res dc e*atrr;, do talie e iìo nuÌ ilç
-LrríJ1r!fO Sal]t:1 .

F*Ì*aia cai€.rr à cc.osa rÊDr)ri_3g1,1;,
alós ,qt* :.ri:r'i:j-io rjr; i:iis ,ir Jr;ieii.it, c llr,
Í-ur rrí:iic C:i i rj ::s, ílie-<e n i€ mÈir te {rúij p:1Ëij$ i_ì

5,rc"rei:lris 11: _.àpricuÌtr::-a, rersirr.r sue !q;!
*sÍìn*il.lr na C:ipiiai !'cdeis,i, ir,,, c,;,,v:,,,.:,.,
,l:ì,, c.,n,Ìf;iií-rá au C+r'...íüo tJt, j....,i.:, , .

L', S i 'lì:l . ü{Jü,üi} (urn nr,iirâo u ,1,,..,,,i o. .o
einrii.:eiiiÌ :r:ii *ri:seitos) pa ra srr apÌice,Ì,; errr
as-4isàê*cr:-, iicnica à l:irr*rira rÌs cscau.

iìt:: tr,,ttt:r iic i-ìç,'êi'nr ,,io Esbado, nosi-
r:+L: * ilocul:re!)i,i) + Dr;;r:i;aCç lJap*i*aii -Fr:n-
t.ear.1 le. O h{in:siério cja ês:-icii;tura íai re.
p:es.r;l:,:rd c lel a iv{i n ;stre ì,j i. rir -.i Ieneqil::i üi
e S,ir. ir"é ;:,'ïari:r jì;;ri_rcsn,, Lìti+iar c"ì;iui.
.eiir; ijs lr'i:,r:e;ir I c tjit iÌro jtrção \-egeiaÌ do
}{inistári+ d* ;!sricr:ìiura. 0 Escriïôrio TC-
cuico tizi_ Âgriruii.ura, tambéin parte ecnira-
ta*ie, subççiçyeü at:*.vés elo Si, tÌabert Tv-
$ÕÈ ,

Ti'ons,:rí!,* ri.ç *A GA ïHl'A>, rte ÌFli?iõt)

0* ir*ba"ihas':l" erl,:Ë! rxecuÌtecìos r,,-
l*s nr},'i,:rnas ii:ilquiiras LÌue cclnpü:m rìiì
ref eri d a s pa f rr-: l L,ìr u, ." l,'gl * rì c ; il f ri rË: â çõ..q ü r:.,
q rt c!:r, -li,ciclarip, s;:râ,,,, pri rr c: p:r I r, r, n i e ; rjrr-
rrr {3;n, C*sirean:,;ui+, pi iiir+,i: n :,r:,,çÂc c prr-
merrìq. grndagem. e*nsíl.i:qfr* rle prquete,s es-
tradae; dc canais de jrrigaçãc', de trrreirús,
de siics, 

!e terraços, etc.

Õom n inetalaçãe disas Fnt,rirlhas, pre.
vê-çe un::r era de piiìSr{:sso :trr:ì s :.gricul-
tur;è .;r,. ,l ; l-';',.


