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Programa da Embrapa capacita técnicos para
adoção de sistemas integrados
Técnicos agrícolas
participam de um programa de
capacitação continuada em
integração lavoura-pecuária
(ILP) e integração lavourapecuária-floresta (ILPF) na
Embrapa Pecuária Sudeste,
em São Carlos (SP). O curso,
com duração de três anos, é
uma parceria entre a Unidade e
a Embrapa Cerrados.
O objetivo é capacitar
do meio
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agropecuário para implantação
de nove Unidades de Referência Tecnológica (URT) em ILP e ILPF na região
Sudeste. De acordo com um dos organizadores, André Novo, a ideia é formar uma
rede de multiplicadores e ampliar a área de adoção dessas tecnologias.
Ao longo do programa, os participantes vão conhecer os aspectos conceituais
e aplicados de sistemas integrados de produção. Serão módulos teóricos e
atividades práticas, com a implantação das URTs - fazendas destinadas à
validação, demonstração e transferência de tecnologias em ILP e ILPF.
Nas unidades de referência serão reproduzidos modelos de produção
sustentáveis e diversificados, integrando atividades agrícolas, pecuárias e
florestais, na mesma área.
Para o técnico Paulo Braga, da Cooperativa de Produtores Rurais
(Coopercitrus), de Bebedouro (SP), o programa de capacitação é uma
oportunidade única. "O nível técnico é alto e o projeto muito completo, tanto da parte
agrícola, quanto pecuária. Vamos aplicar todos esses conhecimentos no campo,
com apoio e acompanhamento técnico da Embrapa", enfatiza Braga.
Nos dias 30 de junho, 1º e 02 de julho, os técnicos participaram do primeiro
módulo teórico na Embrapa Pecuária Sudeste. Durante três dias, eles conheceram
os principais conceitos dos sistemas de integração. O programa iniciou em maio,
com uma visita a áreas de ILP e ILPF na fazenda da Unidade.
Fonte: www.embrapa.br
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