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Competição de Cultivares
reúne mais de 300 pessoas
em Dia de Campo
Viviana Braga

M

ais de 300 pessoas participaram
do Dia de Campo Competição de
Cultivares, realizado pela equipe da
AgroBrasília, que é composta por profissionais da Coopa-DF e Emater-DF.
Produtores rurais, consultores técnicos, empresários, estudantes de agronomia, entre outros, conferiram no último dia 28 de fevereiro, as opções de
cultivares de soja e híbridos de milho
disponíveis no mercado.
Nesta edição, oito empresas participaram do evento. Numa área de 15
hectares foram plantados 36 materiais,
sendo 13 variedades de soja RR Intacta,
outras 13 de soja RR e 10 híbridos de
milho. O plantio ocorreu no período de
6 a 10 de novembro de 2014.
Segundo Carlos Vitor Silva, coordenador da competição, os materiais
foram plantados sob as mesmas con-

Presidente da Coopa-DF, Leomar
Cenci, recepciona visitantes

dições de solo e controle fitossanitário, e poderão apresentar resultados
variados, principalmente, por causa
do veranico ocorrido no início do ano.
“A competição é uma importante ferramenta para a tomada de decisão da
próxima safra. Em princípio, o mais
importante para o resultado final é a
produtividade. No entanto, este fator
nem sempre é decisivo na escolha dos
produtores, já que também são levadas em consideração as diferentes
características dos materiais, como resistência ou tolerância à doenças, exigência à fertilidade de solo, ciclo, entre
outros”, explica.
O secretário de Agricultura do
Distrito Federal, José Guilherme Leal,
prestigiou o evento e destacou a
contribuição da Coopa-DF e Emater-DF, por meio da AgroBrasília, para
o desenvolvimento da região. “É um
evento importante, porque traz o
que se tem de inovação em tecnologia, principalmente, na produção de
grãos. Os produtores têm a oportunidade de fazer a avaliação sobre a diferença das cultivares disponíveis, além
dos insumos que também podem ser
avaliados, possibilitando fazer o julgamento e decidir quais dessas inovações poderão ser incorporadas no
sistema produtivo”.
Para Marcos Watanabe, produtor
rural da região do PAD-DF e Cristalina-GO, o Dia de Campo Competição
de Cultivares foi bastante provei-
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Participantes visitam estandes do evento

Produtores atentos à apresentação na estação da Emater-DF

toso. “O evento apresentou muitos
materiais novos e isso mostra que a
Competição de Cultivares tem, cada
vez mais, melhorado e se tornado
uma excelente oportunidade para as
empresas mostrarem, na prática, a resistência de cada material, bem como
sua produtividade”.
Além dos produtores e profissionais da área, o Dia de Campo contou
com a presença de um grupo de mais
de 100 alunos do curso de Agronomia,
de uma faculdade de Águas Claras-DF.
O professor Paulo de Tarso, que acompanhou os estudantes durante o Dia de
Campo, explica porque a faculdade decidiu participar do evento. “A ideia é
que eles possam visualizar todo o processo de aprendizado deles, desde o entendimento do desenvolvimento das
plantas de soja e milho até mesmo a
compreensão de como ocorre a produção, conhecer as tecnologias existentes
no mercado e verificar as viabilidades
dentro do processo produtivo”.

12 a 16 de maio

-

De acordo com Charles Wolmann,
proprietário da Dimicron, a Competição de Cultivares é um evento de
magnitude que atrai o público, de
modo geral. “Para nós, é uma alegria
muito grande poder participar deste
evento, principalmente, em função
de termos utilizado nossos produtos
em todos os materiais que estão sendo avaliados e testados. Esperamos
que as informações e produtividades
obtidas aqui cheguem ao dia a dia dos
produtores e contribuam para o aumento da produtividade da soja e do
milho na região”, disse.
Também participaram do Dia de
Campo da Competição de Cultivares
as empresas Brasmax, Coodetec, Dow
Agrosciences, Embrapa, Morgan, Nidera, Syngenta e Koppert. O resultado final da competição será conhecido no primeiro dia da AgroBrasília
que, este ano, acontece de 12 a 16 de
maio, no Parque Tecnológico Ivaldo
Cenci, BR 251, km 05.

www.agrobrasilia.com.br
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MDA e Emater firmam
apoio à AgroBrasília 2015

Ronaldo C. Triacca
Coordenador geral da
AgroBrasília

Onaur Ruano (ao centro) e Argileu Martins (à direita) tratam sobre parceria entre MDA e Emater
Emater-DF

O

presidente da Emater-DF, Argileu Martins, e
o secretário da Agricultura
Familiar do Ministério do
Desenvolvimento Agrário
(MDA), Onaur Ruano, estiveram reunidos no último
dia 11 de fevereiro para
discutir a atuação das entidades de extensão rural
com relação ao Plano Safra
2015/2016 e a parceria da
Secretaria da Agricultura
Familiar (SAF) no Espaço de
Valorização da Agricultura
Familiar (EVAF), na AgroBrasília 2015.

Na oportunidade, Ruano ressaltou a intenção de
firmar boa parceria entre a
SAF e a Associação Brasileira das Entidades Estaduais
de Assistência Técnica de
Extensão Rural (Asbraer),
da qual Argileu Martins
assumiu a presidência recentemente. “Para nós é
extremamente importante receber essa iniciativa
de, já de pronto, demandar
uma agenda trazendo aqui
os interesses da Asbraer
e da Emater-DF. Entendemos que essa é uma relação
saudável e positiva na qual
quem mais ganha é o agriLuiz Carlos Cenci

Temos realizado a
Competição de Cultivares desde a primeira
edição da AgroBrasília. Desde então, temos
aprimorado o evento e,
nos últimos dois anos,
por falta de espaço no
Parque
Tecnológico
Ivaldo Cenci, temos feito em área de lavoura, o
que possibilita chegarmos mais perto da realidade do produtor da região. E este ano, acredito
que tenha sido o melhor
de todos, nos quesitos
organização, qualidade
dos campos demonstrativos e participação de
produtores, técnicos e
estudantes. Reunir mais
de 300 pessoas, hoje em
dia, em plena colheita,
não é tarefa fácil.
O veranico que atingiu os campos demons-

trativos do evento, logicamente, atingiu a região
toda, e alguns produtores tiveram mais sorte,
"ganhando uma chuvinha" a mais; já outros,
amargaram uma estiagem de até 40 dias e com
perdas que variaram entre 20 a 35 %. Mas, pelo
que estamos ouvindo de
quem já colheu algumas
áreas, as produtividades
estão superando o pessimismo por causa da
seca, o que inicialmente,
é uma ótima notícia.
Na área da Competição de Cultivares, visualmente, temos materiais
de soja que poderão passar de 60 sacas/ha, o que
seria muito bom pra um
ano complicado como
este, mas saberemos, no
dia 12 de maio, primeiro
dia da 8ª AgroBrasília,
quando divulgaremos
os campeões de produtividade, tanto de milho como de soja!
Boa leitura!

emater

Dia de Campo com "cara"
de AgroBrasília!

cultor familiar”, destacou
Onaur Ruano.
Argileu Martins avaliou
o encontro como positivo.
“Saímos dessa reunião com
o compromisso do MDA
de apoiar o EVAF, na AgroBrasília, e também de acertarmos a participação das
Emater com contribuição
para termos um Plano Safra
2015/2016 melhor do que
ele já é hoje. Acredito que
esse conjunto de medidas e
esses acordos que foram feitos nesta reunião vão estreitar ainda mais nosso relacionamento e parceria com o
MDA”, afirmou Martins.

Produtores rurais da cidade de Castro
(PR), associados à Cooperativa
Castrolanda, visitaram o Parque
Tecnológico Ivaldo Cenci, local onde
é realizado a AgroBrasília – Feira
Internacional dos Cerrados. Durante o
passeio, os cooperados conheceram a
estrutura do local e viram o andamento dos
trabalhos de melhorias na infraestrutura do
parque, como a construção do auditório,
que terá capacidade para até trezentas
pessoas, além de duas salas com mais
quarenta lugares cada.

expediente
Publicação oficial da AgroBrasília
Instituição ResponsáveL Coopa-DF
Presidente Leomar Cenci
Vice-presidente Leandro Maldaner
Diretor-secretário Derci Cenci
Coord. geral do Evento Ronaldo Triacca

CoNSULTOR Carlos Vitor Silva
Gerente Emater-PAD-DF Marconi M. Borges
telefone 61.3339.6516
site www.agrobrasilia.com.br

e-mail agrobrasilia@agrobrasilia.com.br
Produção Vincere Consultoria e Editora
Edição Viviana Braga
Redação Viviana Braga

Diagramação Laiana Dias
Comercialização Taine Côrte
revisão Luiz Alberto Guimarães

Endereço Para correspondência
BR 251 - Km 07 PAD-DF - Brasília - DF
Caixa postal - 063 - 70.351-970 Brasil

3

Fevereiro2015 - Jornal Agrobrasília

AGRICULTURA FAMILIAR

Viviana Braga

D

edicado ao desenvolvimento de técnicas
agrícolas que incrementam
a produção dos pequenos
agricultores, o Espaço de
Valorização da Agricultura
Familiar (EVAF) é um dos
carros-chefe da AgroBrasília. Desde a primeira edição
da Feira, circuitos de diversas áreas apresentam aos visitantes soluções práticas e
eficientes para o meio rural.
Foi em busca de crescimento que o produtor de
mel, Ronildo Rones, visitou
o espaço, pela primeira vez,
há três anos. Segundo ele,
inicialmente, a ideia era divulgar e aumentar sua criação de coelhos, mas foi na

apicultura que encontrou
o caminho para o desenvolvimento dos negócios.
“No EVAF pude conhecer
mais sobre apicultura e vislumbrar oportunidades na
área”, diz.
O negócio deu certo e o
que antes era mantido apenas para consumo doméstico, tornou-se a principal
fonte de renda do agricultor.
“Tinha duas caixas de abelha
apenas para consumo próprio. Hoje, contabilizo 23 caixas e já pretendo aumentar a
produção”, diz Rones.
Ainda de acordo com
o agricultor, além do conhecimento sobre apicultura, o EVAF trouxe consciência ambiental. “Estou
construindo um viveiro de

plantas na propriedade e
também distribuindo mudas pela vizinhança. Aprendi que as plantas, além de
atrair as abelhas, protegem
as nascentes. Assim, a gente
contribui com o meio ambiente e ainda aumenta os
negócios”, enfatiza.
Em 2015, a apicultura
será, mais uma vez, um dos
destaques da AgroBrasília.
No Estande de Apicultura –
Circuito do Mel serão apresentados modelos de caixas
para criação de abelhas
Appis Mellífera, conhecida
como abelha européia, africana ou italiana. Segundo
Névio Guimarães, coordenador do EVAF, a tecnologia para caixa de abelha
segue um padrão interna-

cionalmente conhecido, o
Langstroth, que apresenta
um espaço ideal para a criação de abelhas. “Ao longo
dos anos, em parceria com
apicultores locais, criamos
e adaptamos utensílios,
cavaletes, telas para transporte e outros equipamentos que facilitam o trabalho
diário na apicultura. Além
disso, fizemos mudanças
externas nas caixas tanto
nos ninhos como nas melgueiras. Todo esse esforço
busca facilitar o manejo e
baratear os custos para implantação da atividade”.
Ainda de acordo com
Guimarães, as tecnologias adaptadas à apicultura e uma série de outras
ferramentas e utensílios

arquivo pessoal

Tecnologia adaptada muda
a vida de pequenos produtores

Satisfeito com o sucesso na
produção de mel, Ronildo
Rones pretende expandir o
negócio

serão apresentados na
AgroBrasília 2015. O EVAF
contará com quatorze circuitos diferentes dentre
Floricultura, Piscicultura,
Olericultura, Avicultura,
Pecuária, Agroindústria,
Artesanato e outros.

ÁREA INTERNACIONAL

AgroBrasília e Mapa fecham parceria
para o Pavilhão Internacional
Viviana Braga

A

equipe da AgroBrasília
esteve reunida, no último dia 5 de fevereiro, com
representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa) para
definir parcerias e ações que
farão parte do Pavilhão Internacional. Em 2015, a Feira
terá um espaço dedicado ao
mercado internacional.
Conforme detalhes acertados durante o encontro, o
Pavilhão terá até 18 estandes
e contará com um palco para
debates e palestras de interesse do setor, com capacidade para até oitenta expectadores e mais uma equipe de
tradução simultânea. Com o
novo espaço, a organização
da Feira pretende promover
um ambiente propício para
rodadas de negócios, além
da troca de conhecimentos e
tecnologias entre empresas
brasileiras e internacionais.
Os debates ocorrerão
nos dias 13 e 14 de maio e terão a parceria do Mapa, por
meio da Secretaria de De-

741 m² de piso
chapeado e
carpetado
1 tenda de 20
de boca 40 de
profundidade
18 estandes de 4 x
3,5 com fundo de
vidro com bolacha

Planta do Pavilhão Internacional

senvolvimento e Cooperativismo (SDC) e da Secretaria
de Relações Internacionais
do Agronegócio (SRI).
De acordo com a coordenadora da Área Internacional da AgroBrasília, Ana
Paula Cenci, cada secretaria desempenhará papel
importante na divulgação
de ações voltadas ao mercado internacional. “A SDC

vai comandar os debates
referentes ao bem-estar
animal e Agricultura de
Baixo Carbono. Já a SRI
fará uma apresentação da
sua estrutura, mostrando o
que o Mapa pode oferecer
às empresas brasileiras que
desejam exportar e às empresas internacionais interessadas em nosso mercado”, explica.

Ainda segundo Ana Paula, entidades parceiras da
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), como
o Brazilian Hereford & Braford Brazilian Cattle e o Organics Brazil farão parte do
Pavilhão, realizando exposições de seus programas. “Estamos iniciando esta nova
fase da Internacionalização

da AgroBrasília e, nos próximos anos, a tendência é que
o número de expositores e
visitantes estrangeiros cresça ainda mais”, completa.
Segundo previsão da
organização, a expectativa
é de que representantes de
mais de trinta países, principalmente africanos, sul-americanos e europeus visitem a AgroBrasília em 2015.
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Programação diversificada intensifica
debates na AgroBrasília 2015

Entidades acertam detalhes para o Dia de Campo ILPF

F

ocada no objetivo de
proporcionar um evento com grandes tecnologias
e inovações, a equipe da
AgroBrasília – A Feira Internacional dos Cerrados prepara uma programação
diversificada para o público
que comparecer ao Parque
Tecnológico Ivaldo Cenci.
Pecuária, economia, sustentabilidade, infraestrutura,
entre outros temas estão
pautados para a bateria de
palestras, debates e exposições que acontecerão durante a Feira.
De acordo com Ronaldo
Triacca, coordenador geral
da AgroBrasília, os preparativos para a oitava edição da
Feira seguem conforme planejamento da organização.
“Já temos alguns eventos definidos, como o já tradicional
Dia de Campo de Integração

Lavoura Pecuária e Floresta (ILPF), teremos também
o II Seminário de Economia
Agrícola da AgroBrasília e o
Seminário sobre a Ferrovia
Brasília - Corinto”, destaca.
Para Triacca, uma das
grandes novidades de 2015
serão os debates temáticos que ocorrerão dentro
do Pavilhão Internacional.
“Os debates temáticos sobre bem-estar animal e
alimentos orgânicos, por
exemplo, são uma novidade
interessante desta edição.
Além disso, podemos destacar o Circuito 100% PMGZ,
promovido pela Associação
Brasileira dos Criadores de
Zebu (ABCZ). A previsão é
de que, ao longo dos próximos 40 dias, fecharemos outros importantes eventos”.
O Circuito 100% PMGZ Programa de Melhoramento Genético dos Zebuínos - é
realizado periodicamente

em vários estados do país e
em Brasília acontecerá no
dia 13 de maio, como parte
da programação da AgroBrasília 2015 que, nesta edição, busca ampliar o espaço
voltado à pecuária. A ação
tem o intuito de reforçar
a ideia do melhoramento
genético como ferramenta
prática para a evolução dos
rebanhos zebuínos, além de
levar conhecimento a um
maior número de criadores, bem como mostrar seu
impacto na produtividade e
também na sustentabilidade da atividade pecuária.
Para a ABCZ, o aumento de produtividade é tido
como foco principal nos
trabalhos de melhoramento
genético da entidade. Realizado há 30 anos, o Circuito
passa por uma reformulação conceitual, visando se
tornar a principal referência entre os programas de

melhoramento
genético.
“Essa nova fase do Circuito
busca valorizar a ética e o
tratamento igualitário, por
meio de uma conduta técnica profissional comprometida com agilidade na
produção de informações
e resultados do cliente. O
PMGZ é um programa flexível e aberto à inovações”,
destaca Cristiano Botelho,
gerente comercial do PMGZ.
Segundo Botelho a participação na AgroBrasília é
fundamental para divulgação da nova fase do Circuito
100% PMGZ. “A AgroBrasília
é uma exposição importante e de representatividade
dentro na região Centro-Oeste. Escolhemos a dedo
cada evento do qual o PMGZ
fará parte, porque buscamos ter o melhor aproveitamento possível”, completa.
Ainda sobre os preparativos da programação

2015, no último dia 20 de
fevereiro, representantes
da AgroBrasília, Embrapa,
Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
(Mapa), Secretaria da Agricultura (Seagri) e Campo
se reuniram para definir as
ações do Espaço Integração
Lavoura Pecuária e Floresta
(ILPF). Com o tema “Da conservação do solo ao bem-estar animal”, o Dia de Campo
ILPF acontecerá em 15 de
maio e contará com quatro
estações, que tratarão da
recuperação de áreas degradadas, agregando, na mesma propriedade, diferentes
sistemas produtivos.
A AgroBrasília é uma
realização da Cooperativa
Agropecuária da Região do
Distrito Federal (Coopa-DF)
e acontecerá no período de
12 a 16 de maio de 2015, no
Parque Tecnológico Ivaldo
Cenci, junto à BR 251, km 05.

névio guimarães

Viviana Braga

As primeiras mudas
para ornamentação
da AgroBrasília
começaram a ser
plantadas na última
semana de fevereiro.
Ao todo, mais de
20 mil mudas, de
oito espécies, vão
compor o canteiro
central do Parque
Tecnológico
Ivaldo Cenci.

