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MÉTODOS DE CULTIVO
Dependendo da dimensão da exploração, do seu foco e eficiência, os agricultores

utilizam diferentes métodos e implementos para o cultivo. O principal objetivo da

lavoura é, evidentemente, preparar ótimas condições do solo para o crescimento das

culturas e depois mantê-las durante a época de crescimento. Embora a lavoura tenha

muitas vantagens, pode ter efeitos adversos sobre as condições e resultados de

produção, bem como sobre o ambiente. Os implementos e maquinaria da lavoura

interferem com o solo e afetam os elementos e propriedades do solo. Os agregados do

solo, a estrutura, as propriedades da água e do ar estão sujeitos a uma pressão

considerável. A lavoura e a viragem associada da camada superficial do solo têm um

impacto particularmente forte.
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De acordo com a maioria dos resultados da investigação, os maiores rendimentos

vegetais são obtidos após a lavoura clássica de charrua. Deve salientar-se, contudo, que

a resposta das plantas a diferentes métodos e sistemas de lavoura depende das

condições do solo e dos padrões climáticos, especialmente da quantidade e

distribuição da precipitação em estações de cultivo individuais. Portanto, em alguns

anos, as plantas produzem melhor após a plantação ou sementeira direta do que após

a lavoura. Isto pode ser devido a condições de água mais favoráveis já na altura da

sementeira e, como resultado, ao aparecimento pleno e uniforme das plantas.
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Em todos os países existe um calendário específico que mostra quando é a melhor

altura para iniciar a época de crescimento. A alimentação sazonal é importante para a

saúde e o ambiente porque ajuda a preservar as terras agrícolas locais e de pequena

escala e, ao mesmo tempo, apoia a agricultura local e os agricultores que escolhem

cultivar de forma sustentável. Os alimentos locais têm menos conservantes químicos e,

à medida que se aproximam, não se estragam durante o transporte. Além disso, as

culturas são colhidas no pico da frescura para garantir um teor denso de nutrientes.
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A permacultura não permite a utilização de fertilizantes químicos, no entanto, existem

muitos fertilizantes naturais. Sempre que vegetais e frutas são colhidos, os nutrientes e

minerais estão a ser retirados dos solos, que precisam de ser substituídos ou o solo é

diminuído.

Uma das formas mais fáceis de o fazer é através da aplicação de composto, carcaça de

minhocas ou alguns fertilizantes caseiros feitos de coisas que normalmente temos em

casa. Utilizando o que já temos, é possível reduzir o número de entradas trazidas para o

sistema e ajudar a criar um sistema mais fechado - de solo para solo.
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A aplicação dos princípios da permacultura ao transporte pessoal pode beneficiar a

comunidade local ao mesmo tempo que a torna mais saudável e mais feliz. O transporte

pessoal é responsável por uma grande parte do consumo de combustíveis fósseis. Todos os

dias as pessoas podem fazer do mundo um lugar mais verde muito rapidamente através das

escolhas de transporte.

Algumas cidades do Norte da Europa estão absolutamente entupidas por bicicletas, uma vez

que se trata de uma região essencialmente plana. Os preços dos combustíveis são também

muito elevados no Norte da Europa, tornando a bicicleta uma escolha sábia. É também mais

fácil lá porque existe uma massa crítica. O transporte elétrico e as ferramentas são uma

bênção, mas também representam um enorme risco para a humanidade. Os combustíveis

fósseis são prejudiciais e uma comutação elétrica não poupa o perigo para a humanidade, a

menos que a eletricidade seja alimentada através de recursos renováveis.
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o Uma instalação de valorização energética de resíduos é uma instalação de gestão de

resíduos que combate os resíduos para produzir eletricidade. Este tipo de central elétrica é

por vezes designada por instalação de valorização energética de resíduos, incineração de

resíduos urbanos, recuperação de energia ou de recursos.

o A Energia das Ondas, também conhecida como Energia das Ondas Oceânicas, é outro tipo

de fonte de energia renovável baseada nos oceanos que utiliza o poder das ondas para

gerar eletricidade. A energia cinética das ondas transforma uma turbina ligada a um

gerador, que produz eletricidade.

o A energia hidroelétrica de armazenagem por bombagem (PSH) é um tipo de

armazenamento de energia hidroelétrica utilizado por sistemas de energia elétrica para

equilíbrio de carga. Durante períodos de elevada procura elétrica, a água armazenada é

libertada através de turbinas para produzir energia elétrica.
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RECURSOS ADICIONAIS

ESTUDO DE CASO

Iniciar um Jardim de Mercado

https://veganpermaculture.org/growin
g/starting-a-market-garden-interview-
with-jo-dave/

VÍDEO 1

https://veganpermaculture.org/growing/starting-a-market-garden-interview-with-jo-dave/
https://www.youtube.com/embed/Y9ZukMyejLk?feature=oembed
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Obrigado!
Tem alguma questão?

https://permaveterasmusproject.eu

permavetproject@gmail.com

https://www.facebook.com/PermaVET
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