Revolução na agricultura
Reabre-se uma nova parceria
Dias atrás, a equipe de agricultura de Goura reatou um contato que ficou suspenso por
cerca de dez anos. Há dez ou doze anos, nossa comunidade teve o privilégio de receber
várias visitas dos pesquisadores do Instituto de Agrobiologia da EMBRAPA, situado na cidade
de Seropédica, na frente da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Vários projetos
experimentais foram realizados em nossa propriedade. Foi uma parceria excelente.
Dessa vez, pela iniciativa de um amigo de Goura de longa data, o Bhakta Lula (Luiz
Jabour), amigo pessoal do pesquisador chefe da entidade, foi marcada uma visita ao campo
de experimentos desse importante instituto de pesquisa. O pesquisador chefe, José
Guilherme Guerra, é um grande apreciador de nosso projeto e de nosso estilo de vida.
Reservou uma manhã para mostrar minuciosamente, junto com outros pesquisadores, as
pesquisas rurais desenvolvidas pelo instituto.

Na foto acima, o pesquisador José
Guilherme, nosso velho conhecido, saúda
amistosamente o devoto Mukunda Hari,
graduado em agronomia pela universidade
federal de Viçosa, considerada a melhor do
país. Na foto da direita, o grupo de Goura
Vrindávana (Purushatraya Swami, Mukunda
Hari e Shukadeva) tem contato com os
pesquisadores da EMBRAPA.
A visita ao campo de experimentos do
Instituto de Agrobiologia foi muito útil para
fornecer ideias para desenvolvermos uma agricultura produtiva em Goura Vrindávana.

Há mais de 10 anos
Mostramos aqui algumas imagens do intercâmbio que tivemos com os profissionais da
EMBRAPA e alunos da universidade federal em Goura Vrindávana há mais de 10 anos.

Ao centro, vemos os dois irmãos pioneiros Arcana-marga, com sua esposa Jayanti ao lado, e
Setukara; Purushatraya Swami está no extremo à esquerda e Nityananda no primeiro plano.
Os outros na foto são pesquisadores. José Guilherme, com quem reatamos o contato,
aparece no extremo direito da foto.

Setukara e Bhakta Lula ladeiam Jean Dubois, um cientista renomado; à direita vemos a
“nata” de pesquisadores de agrobiologia reunidos em Goura Vrindávana.

Os consultores em ação; estudantes de agronomia da UFRRJ em Goura; um kirtana no final.

Update das atividades rurais de Goura

Nossa horta, cada vez mais produtiva; Mukunda Hari, Alcides e André, os responsáveis.

Graças ao programa “Amigos de Goura”, adquirimos um equipamento muitíssimo útil: um
tratorito equipado com enxada rotativa; em poucos minutos o canteiro está pronto.

Em Goura, temos a opulência de água. A horta agora tem um eficiente sistema de irrigação.

Melado outra vez
Retomamos novamente a fabricação de melado de cana. Estamos agora ampliando
nosso canavial para aumentarmos a produção na próxima safra. Produzimos cerca de
cinquenta litros de melado para o consumo interno. É ainda uma pequena produção, mas é
um importante recomeço. O melado poderá ser uma fonte de renda para comunidade, pois
é um produto puro, orgânico, delicioso e rico em micro nutrientes, principalmente o ferro.

Nossa ideia é intensificar essa produção. O que fizemos durante essa safra é somente uma
amostra do que estamos planejando para um futuro próximo.

Tempos idos
Dissemos acima que “retomamos”,
pois, em anos passados tivemos boas
experiências de produzir melado de cana com
bastante sucesso. Nos primórdios, extraíamos
o caldo da cana valendo-se de uma moenda
movida pela tração animal. Um processo
romântico e vagaroso. O canavial era distante
e a tropa de burros carregavam os feixes de
cana até o local da moagem.

Uma velha banheira de louça pode servir como um ótimo tacho. Que monte de bagaço!

Produção orgânica
Em Goura Vrindávana pratica-se a produção orgânica de alimentos. Isso significa não
utilizar insumos químicos e agrotóxicos. A grande maioria de alimentos encontrados no
mercado recorrem à agricultura convencional e abusam no uso desses implementos
artificiais em busca de mais produtividade e mais lucro. O resultado é o empobrecimento
gradual do solo, pois os produtos químicos expulsam toda a vida que acontece naturalmente
no subsolo.
Qual é a diferença de um alimento orgânico e um convencional? O alimento não
orgânico vem impregnado de agrotóxico e
possui somente os macro nutrientes (Fósforo,
Nitrogênio e Potássio) introduzidos
quimicamente. Já o alimento orgânico contém
uma infinidade de microrganismos devido ao
solo vivo em que foi cultivado.
Ao lado, Rama Raya faz a colheita para
cozinhar um almoço orgânico.
Em Goura, para produzir alimentos orgânicos, nós contamos com um aliado muito fiel,
muito produtivo, que produz um fertilizante natural de rico poder nutricional. Esses nossos
amigos e aliados são também muito discretos. Pouco aparecem em público. Mas trabalham
sem parar, dia e noite. São as nossas
valentes minhocas.
Temos um minhocário funcionando
há mais de dez anos ininterruptamente.
Todo o esterco do curral e as cascas da
cozinha são diariamente depositados lá. É
daí que sai o poderoso húmus de
minhoca.

