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A horticultura orgânica - cultivo e distribuição de produtos orgânicos e
naturais - é um negócio que cresceu nos últimos anos, devido à mudança de hábitos alimentares da população, em resposta ao movimento de
busca por mais saúde pelas pessoas. A atividade diferencia-se do cultivo tradicional de alimentos pela produção sem uso de agrotóxicos ou
adubos químicos, mesmo em hortas em média ou grande escala. Alguns
empreendimentos vão mais fundo, buscando as chamadas sementes
crioulas, sem manipulação genética, atingindo um diferencial de negócio
e valor agregado ainda maior aos produtos ofertados. Normalmente associadas às zonas rurais, crescem também as alternativas de cultivo em
hortas urbanas, aproveitando-se de superfícies antes apenas destinadas
ao paisagismo decorativo. Ou seja, são verdadeiros jardins comestíveis,
reduzindo distâncias e tempo de deslocamento, e aumentando o frescor
dos alimentos.

ESTRUTURA
Terreno com solo e iluminação apropriados para o cultivo, cercado com
tela de alumínio para evitar a entrada de animais; sala ou escritório apropriado para receber clientes e fazer negócios; abastecimento de água
em quantidade compatível com o tipo de produto a ser cultivado, seja
provido por redes, captação de água subterrânea (poço artesiano) ou,
preferencialmente, agregando reservatórios de águas pluviais (açudes e/
ou cisternas); equipamentos de plantio e colheita; espaço para triagem,
higienização preliminar e armazenamento para distribuição.
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Um agrônomo e uma quantidade de agricultores a depender do tamanho da produção, um funcionário que cuide de toda a parte comercial
da empresa e outro para fazer a administração, que pode ser o próprio
empresário.

EQUIPAMENTOS
Equipamentos para adubação, irrigação, estocagem de sementes, cultivo, colheita, transporte e armazenagem, composteira, biopesticidas
para evitar insetos e pragas, veículo próprio, sala comercial com cadeiras,
mesa, telefone e computador.

