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Cerca de 300 pessoas esti-
veram presentes na nona 

edição do Dia de Campo da 
Competição de Cultivares, que 
abre a agenda da AgroBrasília 
2016. O evento foi uma oportu-
nidade para produtores rurais, 
estudantes, consultores técni-
cos, empresários e estudantes 
de agronomia conferirem o de-
sempenho das trinta cultivares 
de soja, entre RR e RR Intacta. 
O plantio ocorreu nos dias 13 
e 14 de novembro passado e a 
produtividade desses materiais 
será divulgada no primeiro dia 
da Feira, 10 de maio. 

Este ano, sete empresas 
participam da Competição - 
Agro Vitória/Agroeste, Bayer, 
Brasmax, Coodetec, Nidera, 
Dois Marcos e Embrapa –, que 
tem como patrocinadoras as 
empresas Dimicron, Koppert e 
Santa Clara. O grande diferen-
cial da Competição de Cultiva-
res é a sua imparcialidade, uma 
vez que os materiais recebem os 
mesmos cuidados de manejo. O 
plantio e o acompanhamento 

das lavouras ficou por conta 
da equipe da AgroBrasília e da 
Empresa de Assistência Técnica 
e Extensão Rural do Distrito Fe-
deral (Emater-DF), que explicou 
ao público como foi realizada a 
condução e o desenvolvimento 
das cultivares.

Os insumos e fertilizantes 
utilizados nas lavouras são das 
empresas patrocinadoras, que 
detalharam aos visitantes as 
técnicas de manejo e controle de 
pragas utilizadas. Para o controle 
de fungos de solo e redução da 
população de nematoides, os téc-
nicos aplicaram o Trichodermil, 
da Koppert Biological Systems, 
que age diretamente na raiz, tor-
nando-a mais sadia e resistente 
aos fungos e doenças de solo. 

Para o controle de doenças, 
as cultivares receberam, tam-
bém, a aplicação do Systemic, 
da Santa Clara Agrociência, um 
fungicida que tem ação multi-
sítio, ou seja, ataca vários alvos 
de infecção na cultura, além de 
proporcionar uma sistematici-
dade maior de outros fungici-
das, quando utilizados de forma 
conjunta. Da mesma empresa, 

o Sulfeto SK foi o responsável 
pelo controle da helicoverpa, 
lagarta que atinge diversas cul-
turas. O produto tem ação nu-
tricional e desalojante, uma vez 
que melhora a uniformidade do 
grão ao mesmo tempo em que 
incomoda a lagarta, fazendo-a 
sair do terço médio e ir para o 
alcance dos outros inseticidas.  

Para suplementação das se-
mentes, foi utilizado o TMSP, 
produto desenvolvido pela Di-
micron, que complementa as 
reservas nutricionais para que 
a futura planta disponha de 
nutrientes de forma adequada 
para a expressão de seu máximo 
vigor e apresente alto desem-
penho produtivo. Da mesma 
empresa, também foi aplicado 
o Golden Seed, que visa ao en-
riquecimento mineral dessas 
sementes, reduzindo os danos 
mecânicos da colheita.

Um dos grandes fatores 
preponderantes para o sucesso 
da lavoura, o índice pluviomé-
trico registrado entre novem-
bro e março, preocupou os 
produtores. Isso porque ocor-
reu o chamado ‘veranico’, uma 

Dia de Campo Competição de Cultivares 
supera expectativas da organização

estiagem que durou quase todo 
o mês de dezembro e grande 
parte de janeiro. Apesar disso, 
o presidente da Coopa-DF, Leo-
mar Cenci, acredita que as culti-
vares plantadas foram capazes 
de superar essa adversidade: 
“Temos, aqui, materiais de ex-
celente qualidade. Com certeza, 
teremos alguma surpresa em 
função do veranico mas, apesar 
dele, temos uma expectativa de 
que alguns materiais cheguem 
a 80 sacas de soja por hectare”.

O Dia de Campo da Compe-
tição de Cultivares é importante 
para os produtores do Planalto 

Central, uma vez que serve de 
orientação para o planejamen-
to da próxima safra. Para João 
Nestor Antunes, produtor de 
grãos de Cristalina, o evento 
foi bastante proveitoso. “O dia 
de campo é muito interessante 
para o produtor rural, porque 
aqui temos contato com os lan-
çamentos, tanto de variedades 
quanto de produtos. É muito im-
portante para nós conhecermos 
os materiais apresentados e ver 
como eles se comportam, para 
tentarmos levá-los para nossa 
fazenda e produzir o máximo 
que conseguirmos”.

O público pode visualizar de perto o desenvolvimento das cultivares

Os agricultores receberam orientações das empresas e puderam tirar dúvidas 
sobre o manejo das novas sementes

O resultado será divulgado no primeiro dia da AgroBrasília 2016
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FAlA, prOdUtOr!

café irrigado na região 
com maior diversidade 
de culturas do mundo

Esse dia de campo 
da Competição de 
Cultivares agrega 
muito porque aqui 
conhecemos o solo 
e o plantio, apren-

demos como proteger a lavoura e re-
alizar o controle de pragas, desde a 
semeadura até a colheita. Isso para o 
engenheiro agrônomo é muito im-
portante, principalmente pra gen-
te que ainda está no curso. Muitos 
ainda não conhecem como é feito 
o plantio e a colheita, e estamos 
conhecendo o processo de forma 
muito bacana”.

Frank Albert, estudante de Agronomia do Icesp.

Espaço dedicado para a comunidade 
expressar seu ponto de 
vista sobre a AgroBrasília 

e seus eventos. Quer 
aparecer na próxima edição?

Envie e-mail para imprensa@agrobrasilia.com.br

Na nona edição da 
AgroBrasília que está che-
gando, haverá o Fórum 
Brasileiro de Café Irriga-
do, um dos importantes 
eventos paralelos dentro 
da Feira. Optamos por esse 
relevante tema, pelo grau 
de importância que já tem 
a cafeicultura irrigada na 
região do Planalto Central, 
que considero a mais diver-
sificada do mundo, em se 
tratando de agronegócio. 

Diversos produtores 
estão implantando em 
parte de sua área irrigada, 
a cultura do café, pois, além 
da boa remuneração, o café 
produzido aqui no Planal-
to Central é de excelente 
qualidade. Mas, vemos com 
bons olhos essa alternati-
va também para pequenos 
produtores, e a irrigação 
por gotejamento é a saída.      

No Fórum, marcarão 
presença renomados espe-
cialistas do setor, que vão 
ministrar palestras volta-
das a todos os produtores.

Nessa edição, vejam 
também matérias sobre o 
nosso dia de campo e so-
bre novas tecnologias na 
AgroBrasília 2016!

Boa leitura!
Ronaldo C. Triacca
Coordenador-geral
da AgroBrasília

adriano lima

AEstimular os investimentos 
para a produção, fortalecer 

o setor rural e facilitar o 
acesso dos produtores a 
concessão crédito. Este é o 
objetivo da parceria entre 
o Banco de Brasília (BRB) 
e a Feira Internacional dos 
Cerrados AgroBrasília 2016.  
Em reunião realizada no dia 09 

de março, na sede da COOPA-
DF, estiveram presentes o 
secretário de Agricultura José 
Guilherme Tollstadius Leal e o 
diretor executivo da Emater 
Rodrigo Marques, além de 
representantes do banco e 
organizadores da Feira.

A intenção da reunião 
foi  debater e encontrar 
novas possibilidades para 
que os produtores tenham 

um acesso mais célere ao 
crédito rural. Segundo o 
secretário de agricultura 
José Guilherme Leal, bons 
mecanismos de crédito são 
a base para o investimento 
agrícola. “A presença do BRB 
na Feira é importante para 
que os produtores possam 
aproveitar toda a inovação 
t r a z i d a  c o m  o  e v e n t o , 
principalmente no aspecto do 

desenvolvimento tecnológico 
e de máquinas”, afirma.

As facilidades exclusivas 
para quem fechar negócio na 
Feira também foram pauta 
da discussão. A possibilidade 
de dispensa de projeto, 
financiamento de 100% e um 
período maior de carência 
são alguns dos tópicos a 
serem definidos até a data do 
evento. O coordenador-geral da 

AgroBrasília, Ronaldo Triacca, 
destaca a relevância da parceria 
com o agente financeiro para 
realização do evento e para o 
desenvolvimento agropecuário 
da região. “É uma parceria que 
deve ser mantida. É importante 
que o banco venha com 
linhas de créditos e recursos 
suficientes que atendam 
ao produtor rural, desde o 
pequeno até o grande”.

AgroBrasília e BRB firmam parceria para a 9ª edição da Feira
O Banco estará presente no evento com linhas de crédito para os produtores
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Santa Clara lançará, na 
Feira, o primeiro protetor 
solar de fabricação 
brasileira para plantas

Sebrae orientará pequenos 
produtores na gestão de 
suas propriedades

Baldan levará novas 
tecnologias para a 
AgroBrasília 2016

Mais leve e com design arrojado, potenza proporciona mais dirigibilidade na colheita

isabella lucas

Com experiência de 40 anos 
no mercado agrícola, a San-

ta Clara Agrociência, sediada 
em Jaboticabal-SP, trará para 
a AgroBrasília 2016 novidades 
de alta tecnologia e qualidade 
no ramo de nutrição e proteção 
vegetal, o que contribui muito 
com soluções inovadoras para 
o crescimento da agricultura.

A empresa lançará, na Feira, o 
Protex, primeiro produto fabrica-
do no Brasil para proteção solar de 
plantas. Ao criar uma membrana 

na superfície da planta, o Protex 
impede a entrada de parte dos 
raios ultravioleta e infraverme-
lhos, o que evita seu aquecimento 
excessivo e, consequentemente, 
minimiza perdas de água pelas 
plantas. Outro produto inova-
dor que a Santa Clara lançará na 
AgroBrasília 2016 é o Sulfeto SK, 
um fertilizante líquido altamente 
concentrado em enxofre. O gran-
de diferencial do produto é ser to-
talmente solúvel em água, o que 
possibilita sua aplicação via fer-
tirrigação ou pulverização (aérea 
e terrestre), sendo rapidamente 

absorvido pelas plantas.
Para João Pedro Cury, Mestre 

em Produção Vegetal e Diretor 
Executivo da Santa Clara Agro-
ciência, é importante ressaltar 
que diversas formulações e pro-
cessos industriais da empresa 
são de uso inédito no mundo e 
possuem patentes de fabricação 
e comercialização. Além disso, o 
maior objetivo da empresa é con-
tribuir com soluções inovadoras 
de qualidade para o crescimento 
da agricultura, baseada em pes-
quisas com responsabilidade e na 
satisfação dos seus clientes.

isabella lucas

O Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pe-

quenas Empresas estará 
novamente presente na 
AgroBrasília, desempe-
nhando um trabalho de 
orientação junto aos mi-
cro e pequenos empreen-
dedores rurais. Ciente de 
seu importante papel para 
o desenvolvimento desses 
produtores, o Sebrae abor-
dará questões como a ges-
tão da propriedade, a partir 
do entendimento de que a 
produtividade não é o único 

fator preponderante para o 
sucesso do produtor.

Por meio de um es-
quete teatral e utilizando 
uma linguagem acessível, 
serão abordadas técnicas 
de empreendedorismo e 
gestão de propriedade, 
como o controle de ges-
tão financeira, técnicas de 
venda, exigências legais e 
formalização da atividade. 
O gerente da unidade de 
atendimento coletivo de 
agronegócios do SEBRAE-
-DF, Fernando Neves, 
ressalta a importância da 
parceria entre a instituição 

e a AgroBrasília. “Partici-
par da AgroBrasília é uma 
forma de estarmos mais 
próximos dos produtores 
rurais do Distrito Federal, 
uma vez que a Feira é um 
dos principais eventos do 
agronegócio no Brasil e já 
entrou para o calendário 
oficial do DF. Temos aqui, 
em um único evento, a 
atenção a todas as neces-
sidades do produtor, desde 
a busca por tecnologia de 
produção até o conheci-
mento necessário para o 
gerenciamento de uma 
propriedade rural”. 

isabella lucas

Firmando-se como vitrine 
tecnológica do agronegó-

cio na região central do Brasil, 
a AgroBrasília será palco, pelo 
nono ano consecutivo, de lan-
çamentos de máquinas e im-
plementos agrícolas. Uma das 
expositoras já confirmadas é a 
Baldan, empresa paulista que 
tem grande portfólio de equipa-
mentos para a agricultura, en-
tre arados, semeadoras, grades, 
roçadeiras e outros produtos. 

Para a cultura do milho, a 
aposta é a Potenza, uma plata-
forma agrícola para colheita do 
grão, que apresenta estrutura 
com menor peso e design com-
pacto, o que evita a sobrecarga 
no sistema hidráulico da co-
lheitadeira e proporciona uma 
melhor dirigibilidade e segu-
rança no momento da colheita.  

Desenvolvida para atender di-
versas situações e condições do 
plantio, a Potenza foi projetada 
para promover uma colheita 
com maior precisão agilidade 
e menos desperdício.

Ideais para atender a janela 
de plantio, as semeadoras SP Giga 
D e SP Giga Air são voltadas para 
o plantio de grãos em grandes 
áreas. São máquinas robustas, 
que oferecem mais rendimen-
to e qualidade no plantio, além 
de deixar o trabalho no campo 
mais ágil. Um dos diferenciais 
destas máquinas é o seu sistema 
de distribuição a ar, de fluxo con-
tínuo. A tecnologia embarcada 
no depósito de sementes ofere-
ce uma exatidão maior no solo. 
A versatilidade da dosagem de 
sementes por metro linear está 
no sistema Speed Box, que possui 
62 combinações diferentes para 
adubo e semente.

Semeadoras e plataformas agrícolas possibilitam 
maior rendimento e qualidade tanto no plantio 
quanto na colheita
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Fórum Suinocultura de Baixa Emissão de Carbono

Fórum Brasileiro 
de Café Irrigado

isabella lucas

Este ano, a AgroBrasília promove o Fórum Brasileiro de Café 
Irrigado, com vistas a apresentar os principais avanços, opor-

tunidades e benefícios da cafeicultura na região, com ênfase na tec-
nologia, inovação e pesquisa. Com o apoio de diversas instituições, 
o evento pretende abrir espaços de discussão sobre os esforços que 
vêm sendo realizados na região para a consolidação do desenvolvi-
mento da cafeicultura. Dentre os temas abordados, destacam-se o 
manejo de pragas no cafeeiro irrigado, condições climáticas e suas 
implicações, perspectivas e mercado para o café do Cerrado e o papel 
das cooperativas na organização e desenvolvimento da atividade.

isabella lucas

Com o objetivo de levar informações e inovações tecnológicas de 
custo acessível a produtores de suínos, o Fórum Suinocultura de 

Baixa Emissão de Carbono chega à AgroBrasília 2016. O evento 
é coordenado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (Mapa), com apoio da Embrapa Suínos 
e Aves, do Instituto Interamericano de Cooperação 

para Agricultura (IICA) e Associação Brasileira 
dos Criadores de Suínos (ABCS). 

Ao longo de um ano, consultores do 
Projeto Suinocultura de Baixa Emissão 

de Carbono realizaram levantamentos, 
no Brasil e no exterior, de modelos 

de tratamento, para avaliar e dis-
seminar alternativas economica-
mente viáveis para o tratamento 

de dejetos na suinocultura, tecnolo-
gia preconizada pelo Plano de Agri-

cultura de Baixa Emissão de 
Carbono (Plano ABC). 

Sidney Medei-
ros, fiscal 

f e d e r a l 
agrope-
c u á r i o 
do Mapa, 
destaca a 

importância da AgroBrasília na difusão do P r o g r a -
ma: “A AgroBrasília funciona como uma vitrine tecnológica do Projeto, 

pois apresentaremos aos visitantes produtos e equipamentos utilizados para 
tratar os dejetos. Além disso, faremos um dia de campo na fazenda Miunça, 
que é modelo na adoção do sistema”.

I FÓRUM BRASILEIRO 
DE CAFÉ IRRIGADO

apresenta
12 de maio de 2016


