
26 DOCUMENTOS 124

Cássia Cagliari1; Samar Velho da Silveira2

Implantada há cerca de 30 anos na região da Serra Gaúcha, a cultura do kiwizeiro passou a contar 

com um programa de desenvolvimento, visando auxiliar os produtores rurais na adoção das Boas 

Práticas Agrícolas do kiwi (BPA do kiwi). O objetivo deste trabalho foi elaborar três documentos 

técnicos que, em conjunto, dão sustentação para a adoção dessas práticas, neste contexto foram 

criadas a Grade de Agroquímicos, a Planilha Eletrônica do Caderno de Campo e o Manual de 

Boas Práticas Agrícolas do Kiwi, os quais, após aprovada a sua publicação no Comitê Local de 

Publicação da Embrapa Uva  Vinho estarão disponíveis na internet de forma gratuita. A Grade de 

Agroquímicos é uma ferramenta importante, pois possibilita ao produtor consultar o conjunto de 

produtos químicos e biológicos registrados para a cultura no Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento, do mesmo modo que, fornece informações técnicas imprescindíveis como a dosa-

gem recomendada pelo fabricante, volume de calda, período de aplicação, bem como as doenças e 

pragas que cada produto controla. Nesta mesma linha, foi criado a Planilha Eletrônica do Caderno 

de Campo, que tem por objetivo permitir a rastreabilidade da produção de kiwis. Portanto, todos os 

produtos utilizados, atividades e manejo que o produtor realiza podem ser registrados na planilha 

de campo e, por ser eletrônica, permite ao produtor utilizar informações que se repetem de um ano 

para o outro. Fechando esta tríade de documentos, temos o Manual de BPA do kiwi, onde consta 

um conjunto de informações técnicas detalhadas para o agricultor adotar o programa de BPA desde 

o planejamento do plantio, condução, colheita e pós-colheita. A importância do desenvolvimento 

destes documentos em conjunto é  que um apoia o outro, possibilitando ao agricultor  ter a rastrea-

bilidade, a utilização de produtos  de forma segura, dentro das Boas Práticas Agrícolas, visando a 

produção de alimento seguro.
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