
03/ Quarta-feira, 27 de fevereiro de 2019ESPECIAL COLHEITA DO TABACO REGIONAL

Clima e maturação interferem na qualidade do produto
A colheita do tabaco 

maduro e em condições de 
clima ideais proporciona 
melhor qualidade na hora 
da comercialização.

Para identificar se as 
folhas já estão no ponto 
de colheita, recomenda-
se que avalie a lavoura 
nas primeiras horas da 
manhã. Isso porque, em 
períodos de estiagem, as 
folhas do tabaco mesmo 
sem estar maduras apre-
sentam a cor amarelada, 
especialmente nas horas 
mais quentes do dia.

As folhas colhidas an-
tes do ponto ou passadas 
certamente não terão a 
qualidade que a fuma-
geira procura, portanto 
isso com certeza vai in-

terferir no valor da co-
mercialização.

Nas condições de baixa 
umidade do ar em função 
da estiagem, a colheita 
deve ser feita nas horas 
mais frescas do dia para 
evitar a “queima” das fo-
lhas no pós-colheita. Isto 
também ajudará no pro-
cesso de cura, quando 
as folhas necessitam de 
maior umidade para reali-
zar as transformações quí-
micas e físicas para atingir 
a melhor qualidade.

Da mesma forma colher 
fumo molhado, com chu-
va, vai prejudicar a cura e 
a secagem e os resultados 
não serão os melhores.

Estas são experiências 
que os irmão José Paulo 

Kolesny e Vladimir Luiz 
Kolesny, moradores de 
Vila Fátima, interior de 
Dom Feliciano, aprende-
ram ao longo dos 30 anos 
que produzem fumo, des-
de que ainda auxiliavam o 
pai na lavoura.

Mesmo tendo cada 
um formado sua própria 
família eles continuam 
produzindo fumo juntos 
atualmente e nesta safra 
plantaram 270 mil pés 
dos quais esperam colher 
3 mil arrobas.

“Plantamos tudo junto 
só dividimos o dinhei-
ro”, comentam em tom de 
brincadeira.

Algumas das última 
apanhas da safra os irmão 
tiveram que fazer de-
baixo de uma chuva fina 
para completar a fornada 
que já haviam iniciado e 
também pela maturação 
adiantada da lavoura que 
não podia esperar mais. 
Contudo eles dizem que 
evitam fazer isto, pois 
além de comprometer a 
qualidade do fumo o cor-
po sente os efeitos.

“Amanhã com certeza 
estarei com náuseas e vô-
mito” disse Vladimir. “Te-
mos que carregar o forno 
e não soubemos se vamos 
poder porque dá tontura”, 
emendou José Paulo.

Os Kolesny contam que 
já haviam colhido outra 
fornada com chuva, para 

uma estufa que ainda é no 
sistema de varas e que pas-
sou o final de semana no 
estaleiro, mas quando fo-
ram carregar, na segunda-
feira, grande parte estava 
podre. “Não trabalhamos 
no domingo”, afirmaram 
categoricamente. E com-
plementam: “Mas graças 
a Deus a safra é boa e isso 
se recupera. Agora é es-
perar que preço seja bom. 
O mínimo que esperamos 
vender é a R$ 150,00 em 
média por arroba”, proje-
tam os irmão.

As tarefas da lavoura 
são divididas por quase 
todos das famílias e com-
plementada por emprega-
dos temporários. Apenas 
o filho pequeno de Vla-
dimir ainda não vai pra 

lavoura e nos últimos dias 
nem sua esposa, por conta 
de um acidente de traba-
lho que a lesionou.

“A mulher ajuda, mas 
arrebentou a ponta do 
dedo colocando lenha na 
fornalha”, explicou o ma-
rido.

A filha mais velha de 
José Paulo, Ângela Maria 
Kolesny, também já não 
lida mais no fumo. “Ela 
está formada e com mes-
trado. Viajou ontem pra 

Nova Bréscia e Encanta-
do para dar aulas”, estufa 
o peito ao falar da filha 
revelando o orgulho no 
brilho os olhos.

Já o outro filho, Vítor 
Mateus Kolesny, pega 
junto na colheita, mas 
apenas nas férias, pois 
está cursando o nono ano 
da faculdade de Agro-
nomia, na Universidade 
Federal de Pelotas. “Tudo 
com suor da planta de 
fumo”, reforça o pai.

Dona Ermínia, esposa de José Paulo, é quem 
guia o trator pra recolher o fumo

Com as vestes molhadas os agricultores revelam estar cansados neste fim de colheita


