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EMbraPa lançará 
nova forraGEira 
E ManGuEiro 
diGital na 
dinaPEc 2015

Pesquisa divulgada dia 12/2, pela 
Fundação Getulio Vargas indica piora 
no clima econômico da América Latina 
entre outubro de 2014 e janeiro deste 
ano. A queda nos índices é consequ-
ência tanto das avaliações em relação 
ao estado atual dos negócios quanto 
das expectativas em relação aos meses 
seguintes, o que indica que o momento 
"ainda é de cautela”. Página 3.

A Embrapa Gado de Corte lançará a 
cultivar de Panicum maximum híbrida 
BRS Tamani e o Mangueiro digital na 
edição 2015 da dinâmica Agropecuária 
(dinapec). o evento acontece de 11 a 
13 de março, na vitrine tecnológica da 
Empresa, em Campo Grande (MS). 
Página 2.

cliMa EconôMico 
na al MantéM 
tEndência dE 
quEda 

uSda rEduz ProjEção Para EStoquES 
dE Milho E Soja doS EStadoS unidoS

braSil E rEino unido unEM forçaS 
Para coMbatEr laGarta do charuto

Página 11.Página 3.

SEGundo a conab, Soja Puxou 0 
crESciMEnto da Safra 2014/2015

Foto: Wisley Torales / Agroin Comunicação

A soja está garantindo prati-
camente toda a expansão 
da safra 2014/2015 contra 
a anterior no Brasil. dados 
da Companhia Nacional de 

Abastecimento (Conab) indicam que, entre 
as culturas de verão, a commodity é a que 
mais deve crescer - a estimativa da estatal é de 
avanço de 9,8%, o que deve levar a produção 
para 94,5 milhões de toneladas, um recorde. 
Além da soja, apenas sorgo, mamona e arroz 
terão algum incremento - números residuais 
frente ao tamanho da produção.

Entre as dez culturas do período, para 
seis a expectativa é de redução. A maior que-
da entre as culturas de verão, em números 
absolutos, é a do milho, que deve diminuir 
1,654 milhões de toneladas. Para o feijão, 
item importante na mesa do consumidor, 
a estimativa é de uma produção 130,9 mil 
toneladas menor, queda puxada basica-
mente pela primeira safra, que apresentou 
redução de área plantada. As demais safras 
do produto devem registrar algum avanço.

A região Centro-oeste, maior produ-
tora de soja no País, sofreu com o clima 
entre a segunda quinzena de novembro do 
ano passado e janeiro de 2015. Segundo a 
Conab, o estresse hídrico causou "fortes 
impactos" no desenvolvimento da lavoura e 
comprometimento da produtividade. Essas 
perdas, no entanto, foram amenizadas por 
um clima melhor em outros locais.

No Sul, segunda maior região produto-
ra do País, a produtividade cresceu 9,6%. 

Mesmo com essas diferenças, a safra da 
commodity deve ser recorde, com 94,57 
milhões de toneladas. Na região do Ma-
pitoba, área de fronteira entre Maranhão, 
Piauí, Tocantins e Bahia, a expectativa é 

de que chuvas irregulares afetem, mesmo 
que de forma diferenciada, as lavouras. o 
período de seca na região coincidiu com 
estágios de desenvolvimento considerados 
sensíveis para a planta.

Dentre as culturas de 
verão, soja vai ser a com 
maior crescimento

por esTAdão ConTeúdo
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partir de agosto deste ano, a BRS Tamani foi 
desenvolvida em parceria com a Unipasto 
e é resultado de um trabalho conjunto, sob 
a coordenação da Embrapa Gado de Corte, 
com as Unidades Embrapa Acre, Embrapa 
Cerrados, Gado de Leite, Embrapa Pecuária 
Sul e Embrapa Rondônia.

Mangueiro digital - outra novi-
dade que será apresentada na dinapec 2015 é o 
novo Mangueiro digital, ou seja, um manguei-
ro antiestresse, desenvolvido em parceria com a 
Tramasul, para o manejo dos bovinos de acordo 
com o Programa Boas Práticas Agropecuárias 
(BPA) – Bovino de Corte, da Embrapa. A es-
trutura também servirá como laboratório para 
o desenvolvimento de projetos pelos alunos do 
curso de mestrado profissional em Pecuária 
de Precisão da Faculdade de Computação da 
UFMS, em parceria com a Embrapa. 

Segundo o chefe de Transferência de 
Tecnologia, Pedro Paulo Pires, no manguei-
ro digital serão geradas informações sobre 
os bovinos a partir de ferramentas eletrô-
nicas desenvolvidas pela Embrapa Gado 
de Corte e por parceiros. Alguns exemplos 
são a balança de passagem e o e-apart, uma 
estrutura composta de eletrônica, mecâ-
nica e software responsável pelo aparte 
automático de animais, por meio de filtros 
inteligentes desenvolvidos por softwares 
associados ao uso do chip eletrônico, que 
identifica os animais por rádio frequência, 
de modo rápido, inquestionável e seguro 
para o manejo.

EMbraPa lançará nova forraGEira 
E ManGuEiro diGital na dinaPEc 2015

Fo
to

: r
od

rig
o 

Al
va

 / 
em

br
ap

a 
Ga

do
 d

e 
Co

rteA Embrapa Gado de Corte 
lançará a cultivar de Panicum 
maximum híbrida BRS Ta-
mani e o Mangueiro digital 
na edição 2015 da dinâmica 

Agropecuária (dinapec). o evento acontece 
de 11 a 13 de março, na vitrine tecnológica 
da Empresa, em Campo Grande (MS). 
Catorze Unidades da Embrapa estarão 
presentes, além de parceiros, apresentando 
tecnologias, palestras e oficinas.

A BRS Tamani tem porte baixo, com 
muitas folhas e perfilhos, que proporcionam 
boa cobertura de solo e alto valor nutritivo. 
“É um capim de fácil manejo, indicado para 
solos de média a alta fertilidade, sendo im-
portante opção para sistemas de produção 
no bioma Cerrados”, diz a pesquisadora da 
Embrapa Gado de Corte, Liana Jank, líder 
da equipe responsável pelo trabalho de 
desenvolvimento da nova cultivar. 

outra vantagem observada no ensaio de 

pastejo, realizado no Cerrado do distrito 
Federal, foi o bom estabelecimento quando 
implantada, além de elevada persistência 
nos períodos seco e chuvoso. “Lembrando 
que apresenta baixa tolerância ao enchar-
camento do solo e, portanto, não é indicada 
para áreas sujeitas a alagamentos temporá-
rios”, acrescenta a pesquisadora. 

o desempenho da BRS Tamani demonstra 
elevada capacidade produtiva, com a vanta-
gem de oferecer forragem de melhor valor nu-
tritivo quando comparada à cultivar Massai. 

A cultivar é resultado de cruzamento 
feito na Embrapa Gado de Corte em 1992. 
os trabalhos de seleção foram realizados 
em parceria com a Embrapa Acre, Embrapa 
Cerrados, Embrapa Gado de Leite, Embrapa 

Pecuária Sul, Embrapa Rondônia, e Uni-
versidade Federal de Mato Grosso do Sul. 
“A forrageira foi registrada no ano passado 
junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento”, informa Liana.

Ela explica que, avaliada em parcelas sob 
cortes manuais, a BRS Tamani alcançou a 
produção anual de 15 toneladas/hectare de 
matéria seca de folhas em Campo Grande. 
“Em experimento em rede conduzido em 
sete locais, a cultivar destacou-se pela maior 
porcentagem de folhas que as cultivares Tan-
zânia-1 e Massai e pela qualidade da forragem, 
tendo apresentado 9% mais proteína bruta 
que a Tanzânia, durante o ano, e 3% maior 
digestibilidade no período de chuvas”, destaca. 

Com previsão de chegar ao mercado a 

http://www.cruzeirodosulms.com.br
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uSda rEduz ProjEção Para EStoquES 
dE Milho E Soja doS EStadoS unidoS

cliMa EconôMico na aMérica 
latina MantéM tEndência dE quEda

Foto: divulgação

o departamento de Agricul-
tura dos Estados Unidos 
(USdA) reduziu dia 10/2, 
suas estimativas para os 
estoques domésticos de 

soja e milho, em meio à demanda firme 
pelos dois grãos. Em seu relatório mensal 
de oferta e demanda, o USdA estimou os 
estoques finais de soja em 385 milhões de 
bushels (10,48 milhões de toneladas), ante 
410 milhões (11,16 milhões de toneladas) 
na projeção de janeiro.

A demanda por soja norte-americana 
costuma diminuir nesta época do ano, já 
que importadores começam a redirecionar 
suas compras para a América do Sul, onde 
a colheita está em andamento. No entanto, 
o ritmo de exportações dos EUA está mais 
acelerado nesta temporada, o que levou o 
USdA a cortar sua projeção de estoques 
domésticos.

o USdA disse também que os esto-

Pesquisa divulgada dia 12/2, pela Fun-
dação Getulio Vargas indica piora no 
clima econômico da América Latina 

entre outubro de 2014 e janeiro deste ano. 
A queda nos índices é consequência tanto 
das avaliações em relação ao estado atual 
dos negócios quanto das expectativas em 
relação aos meses seguintes, o que indica 
que o momento "ainda é de cautela”.

Elaborada em parceria com o instituto 
Alemão ifo e com dados da ifo World Eco-
nomic Survey (WES), a pesquisa mostra que 
o clima econômico na região caiu 6,3%, ao 
passar de 80 pontos, em outubro de 2014, 
para 75 pontos, em janeiro de 2015. o in-
dicador da Situação Atual (iSA) caiu 9,4%, 

ques de milho devem somar 1,827 bilhão 
de bushels (46,4 milhões de toneladas) ao 
final da temporada, em agosto. No mês 
passado, a estimativa era de estoques finais 
de 1,877 bilhão de bushels (47,67 milhões 
de toneladas). A redução se deve em parte 
à expectativa de demanda maior por etanol. 
Segundo o USdA, produtores do biocom-
bustível devem usar 5,25 bilhões de bushels 
(133,4 milhões de toneladas) de milho em 
2014/2015, ante 5,175 bilhões (131,4 mi-

e o indicador de Expectativas (iE) recuou 
4,2%. “Todos os indicadores se encontram 
na zona desfavorável do ciclo e a piora ge-
neralizada sinaliza avanço na deterioração 
do clima econômico”, avalia a FGV.

o Brasil ocupa, pela quarta vez consecu-
tiva, o décimo lugar no ranking do Índice do 
Clima Econômico (iCE) da América Latina, 
que é liderado pelo Peru. os dados mostram 
que os indicadores brasileiros da Situação 
Atual e de Expectativas fircaram iguais aos 
de outubro de 2014: o iSA permaneceu 
em 30 pontos e o iE, em 84 pontos. Para 
a FGV, a manutenção dos índices reflete a 
expectativa da entrada em vigor de medidas 
anunciadas pelo governo federal.

lhões de toneladas) na previsão de janeiro.
os estoques domésticos de trigo ao final 

do ciclo, em 31 de maio, foram projetados 
em 692 milhões de bushels (18,8 milhões 
de toneladas), pouco acima da previsão de 
janeiro, de 687 milhões (18,7 milhões de 
toneladas).

Quanto aos estoques globais de soja, o 
USdA espera leve queda ante a projeção 
anterior, para 89,3 milhões de toneladas. 
A estimativa para os estoques mundiais de 

"Pela Sondagem Econômica da América 
Latina ifo/FGV, os especialistas parecem 
estar esperando que as medidas prometi-
das de ajuste macroeconômico entrem em 
operação. Além disso, perspectivas de alta 
da inflação, baixo crescimento e problemas 
no abastecimento de água e energia não 
ajudam na melhora das expectativas do 
país”, conclui o estudo.

A sondagem na América Latina mostra 
que o clima econômico apresentou melhora na 
Argentina, no Chile, Paraguai, Peru e Uruguai, 
sendo que apenas o Paraguai e o Peru ficaram 
na zona favorável. A Bolívia, a Colômbia, o 
Equador e o México registraram queda no 
iCE. Apesar da queda, a Bolívia se manteve na 

Órgão do governo 
norte-americano 
cortou também sua 
projeção para produção 
brasileira de soja

milho teve leve aumento, para 189,6 milhões 
de toneladas. Já as reservas mundiais de trigo 
devem somar 197,9 milhões de toneladas, 
disse o USdA.

Brasil - o departamento de Agricul-
tura dos Estados Unidos (USdA) reduziu 
sua estimativa para a safra brasileira de soja, 
mas ainda prevê um recorde de produção 
no País. Em seu relatório mensal de oferta e 
demanda, o USdA cortou sua projeção para 
94,5 milhões de toneladas, de 95,5 milhões 
na estimativa de janeiro. Segundo o USdA, 
a redução se deve à falta de umidade em 
algumas áreas de cultivo do País, o que deve 
afetar a produtividade.

Já a projeção para a safra de milho do Bra-
sil foi mantida em 75 milhões de toneladas. 
Quanto à safra argentina de soja, o USdA 
elevou sua estimativa em 1 milhão de tone-
ladas, para 56 milhões. A expectativa para a 
produção de milho também foi aumentada 
em 1 milhão de toneladas, para 23 milhões. 
"A perspectiva para a safra argentina de soja 
melhorou, com ampla umidade e tempera-
turas amenas", disse o USdA.

o USdA também elevou a estimativa 
de produção de trigo na Argentina, de 12 
milhões para 12,50 milhões de toneladas. 
A previsão de exportações também foi au-
mentada, de 6 milhões para 6,50 milhões de 
toneladas. A expectativa do USdA para as 
importações brasileiras de trigo foi reduzida 
de 7 milhões para 6,70 milhões de toneladas.

zona favorável e em segundo lugar no ranking. 
A Venezuela se mantém na pior colocação do 
ranking, pela terceira vez seguida.

A Sondagem Econômica da América La-
tina serve para monitoramento e antecipação 
de tendências econômicas e é elaborada com 
base em informações prestadas trimestral-
mente por especialistas nas economias de 
seus respectivos países. A pesquisa é aplicada 
com a mesma metodologia – simultane-
amente – em todos os países da região, o 
que permite elaborar um retrato da situação 
econômica de países e blocos econômicos. 
Em janeiro de 2015, foram consultados 1071 
especialistas econômicos em 117 países, dos 
quais 133 da América Latina.

por esTAdão ConTeúdo

Brasil ocupa, pela quarta 
vez consecutiva, o décimo 
lugar no ranking do Índice 
do Clima Econômico (ICE)
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Foto: reprodução

o programa Soja Plus é bem 
avaliado em Mato Grosso, 
mas ainda enfrenta difi-
culdades no atendimento 
à demanda das proprie-

dades rurais no estado. A conclusão está 
em relatório da Associação Brasileira das 
indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) ob-
tido por Globo Rural. o informe deve ser 
divulgado oficialmente depois do Carnaval.

o documento traz resultados de pes-
quisa feita com 30 fazendas em municípios 
do Médio Norte (Lucas do Rio Verde, Nova 
Mutum e diamantino); Norte (Sorriso, 
Sinop e Vera); oeste (Tangará da Serra, 
Sapezal e Campo Novo do Parecis); Leste 
(Nova Xavantina, Canarana e Querência); 
e Sul (Rondonópolis, Primavera, Campo 
Verde e Jaciara). As conclusões foram discu-
tidas no início deste mês em um workshop 
do programa, em Cuiabá. 

os produtores atribuíram notas de zero 

a dez ao Soja Plus. A média do estado ficou 
em 9,44. Na região norte, a avaliação chegou 
à nota máxima, conforme o comunicado 
da Abiove. No médio-norte, a média foi 
de 9,56; no oeste, 9,5; e no Sul, 8,7. Foi a 
primeira pesquisa de opinião feita desde o 
início do programa, há quase quatro anos.

A avaliação levou em conta as visitas 
técnicas às propriedades rurais, onde foi 
aplicada uma lista de 143 itens que envolvem 
indicadores socioambientais e melhorias 
estruturais nas fazendas. Segundo a Abiove, 
o levantamento revelou que os agricultores 

do estado ainda têm dúvidas sobre alguns 
aspectos da legislação brasileira. “os produ-
tores estão mais preocupados em conhecer 
e aplicar as legislações social e trabalhista 
porque a fiscalização se intensificou”, 
destaca o documento, ressaltando que as 
ações do programa têm ajudado a evitar a 
aplicação de multas.

atendiMento - o informativo 
da Abiove destaca, por outro lado, que o 
principal problema enfrentado pelo Soja 
Plus em Mato Grosso está relacionado ao 
atendimento da demanda. Com base em 

Conclusão está em 
informativo da Abiove 
com dados de pesquisa 
feita com produtores 
rurais participantes do 
programa

informações da Associação dos Produtores 
de Soja e Milho do estado (Aprosoja-MT), diz 
que tem sido dif ícil retornar às fazendas já 
supervisionadas e atender, ao mesmo tempo, 
a demanda por novas adesões ao programa.

Para reduzir esse gargalo, o objetivo é 
contar com mais um supervisor de campo 
ainda neste ano, chegando a seis. A expec-
tativa é de visitar pelo menos mil proprieda-
des, bem mais que no ano passado, quando 
620 foram atendidas.

Segundo o documento, dos 5,5 mil 
associados à Aprosoja-MT, cerca de 4 mil 
têm interesse em participar, especialmente 
médios agricultores. A expectativa é aten-
der a toda essa demanda até 2025. A maior 
atratividade está nas fazendas do entorno 
da rodovia BR-163, principal corredor de 
escoamento da safra mato-grossense.

o Soja Plus foi iniciado em 2011 em Mato 
Grosso. A primeira fase foi de cursos teóricos 
com participação dos agricultores. As visitas 
às fazendas começaram em 2013. No ano 
passado, o programa recebeu a adesão de 
Minas Gerais, Bahia e Mato Grosso do Sul. 
Avaliações nesses estados devem ser feitas 
a partir de 2016, de acordo com a Abiove.

A meta para os próximos três anos é 
incluir Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul. 
Com esses três estados, 91% da produção 
nacional de soja estarão envolvidos no 
programa. A intenção dos responsáveis é, 
a partir daí, usá-lo como uma referência de 
conduta socioambiental nas negociações 
com compradores internacionais.

por rAFhAel sAlomão

Soja PluS é aProvado EM Mt, MaS tEM 
dificuldadE dE atEndEr dEManda

São Paulo tErá crédito Para PoçoS 
artESianoS E EquiPaMEntoS dE irriGação
Em meio a crise hídrica que afeta o 

sudeste brasileiro, a Secretaria da 
Agricultura e Abastecimento de 

São Paulo lança uma linha de crédito aos 
produteres para  a construção de poços 
artesianos ou semiartesianos, incluindo 
os respectivos equipamentos de sucção 
e bombeamento, destinados à atividade 
agrosilvopastoril. o teto de financiamento 
disponível para os produtores rurais é até 
R$ 200 mil. Para aquisição e modernização 
de equipamentos de irrigação, é oferecido 
até R$ 500 mil.

A linha de crédito irá contemplar a intro-
dução ou ampliação de sistemas de irrigação 

que minimizem os efeitos da estiagem, de 
acordo com a Secretaria. Com o uso otimiza-
do da água, será possível uma diversificação 
de culturas, além do incentivo à adoção de 
sistemas integrados de produção.

o produtor também poderá incluir no 
financiamento as despesas com procedi-
mentos necessários para obter a outorga 
d’água, georreferenciamento e processo de 
licenciamento ambiental.

A linha faz parte do projeto “Agricultura 
irrigada Paulista”, do Feap (Fundo de Ex-
pansão do Agronegócio Paulista). Podem se 
candidatar os produtores rurais que tenham 
a renda bruta agropecuária anual de até R$ 

800 mil, e que ela represente, no mínimo, 
50% do total de sua renda bruta anual, que 
pode envolver outras atividades além da 
agropecuária.  Também podem participar 
as cooperativas e associações de produtores 
rurais com faturamento bruto anual de até 
R$ 3 milhões e produtores rurais constituí-
dos como pessoa jurídica com faturamento 
anual de até R$ 2,4 milhões.  o pagamento 
da dívida poderá ser feito em até 72 meses, 
incluindo carência de 36 meses.

Para mais informações: Secretaria da 
Agricultura e Abastecimento. Tel. (11) 
5067-0000

por Globo rurAl
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http://www.fazenda3r.com/eventos.asp
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PEcuária na aGricultura? aGricultura 
na PEcuária? Por quE não oS doiS?

A participação da feira surtiu 
efeito e a Fundação MS res-
ponsável pelo Showtec, ainda 
em 2013 começou uma par-
ceria com a Fazenda 3R para 

difundir a tecnologia de integração lavoura, 
pecuária, floresta  na região de Figueirão. 
"A Fazenda 3R é pioneira na iLPF na região 
norte do estado e é muito importante nossa 
participação na Showtec, pois ela ensina o 
pecuarista a ser agricultor, e nós temos a 
responsabilidade de mostrar para nossos 
parceiros pecuaristas que a integração é 
importante e fundamental para fazer uma 
pecuária de qualidade, seja na reforma da 
pastagem, na produção da silagem, ou até 
mesmo na integração com a floresta (ajudan-
do no bem estar animal), para o pecuarista 
se rentabilizar e ser mais competitivo. No 
caso da Fazenda 3R, que tem uma genética 
agregada a seu rebanho o resultado é esse, 
nós trazemos animais com de 5 meses para 
exibição, filhos do touro influxo da Colonial, 
pesando 250kg que até sua desmama com 
certeza passará dos 300kg. isso mostra que 
o manejo, aliado a genética e a nutrição de 
qualidade proporcionada pela integração 

produz animais precoces" afirma Rogério 
Rosalin gerente da Fazenda 3R.

Com apoio do Sindicato Rural de Figuei-
rão e a ação dos pesquisadores da Fundação 
MS, a Fazenda 3R disponibilizou 20 hectares 
para o plantio de 34 cultivares da soja em 
variedade precoces, médias e tardias para 
determinar qual a variedade que mais se sai 
bem na região. o programa Mais inovação, 
do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
de Mato Grosso do Sul (Senar/MS) em par-
ceria com o Sebrae-MS, também é parceiro 
da iniciativa.

o governador de MS, Reinaldo Azam-
buja, que também é pecuarista, visitou o 
estande da Fazenda 3R no Showtec. "Essa 
notícia do experimento na 3R é muito boa, 
é disso que nosso estado precisa, parcerias 
públicas-privadas para o MS dar o salto que 
precisa para o desenvolvimento. Ninguém 
melhor que o produtor para fazer sua região 
desenvolver. o Estado tem que estar presen-
te, dar suporte, garantir logística e incentivar 
projetos como este. Quem sabe o que deve 
ser feito é o produtor que está todo dia no 
campo." afirmou Azambuja.

Rogério Rosalin disse ainda que a região 

norte do estado é a região que tem o menor 
PiB, tem a maior área de pastagens degra-
dadas e é fundamental projetos de iLPF para 

a reforma de pastagens, produção de grãos 
e consequentemente o desenvolvimento 
da região.  

Foto: divulgação

Pioneira em participar com animais em uma feira 
até então exclusivamente agrícola (Showtec de 
Maracajú-MS), a Fazenda 3R em 2013 levou os 
primeiros animais para exibição

divErSificar Para tEr rEcEita
“Com a ajuda dos parceiros, agora nós estamos plantando soja para saber exatamente 

o que se precisa colocar de calcário, de adubo e qual é o tipo de semente para aquela 
região, com uma finalidade de reformar os pastos, porque é a forma que o pecuarista 
tem de reformar seus pastos, com custo e lucro, pois as coisas estão dif íceis, temos 
que diversificar e eu costumo dizer o seguinte: Você não tem que diminuir despesa, 
você tem que aumentar receita, e pra isso temos que ter tecnologia, trabalhar bastante, 
fazer a aplicação certa para ter receita. Na pecuária é a mesma coisa, você tem que ter 
touro bom para ter bezerro bom”, afirma Rubens Catenacci.

dia dE caMPo fazEnda 3r
dia 21 de fevereiro, a partir das 9h00 da 

manhã, acontece o dia de Campo Fazenda 
3R em Figueirão-MS, com o Lançamento 
da Ração Confinatto 3R, desenvolvida em 
parceria com a Agroceres Multimix e apre-
sentação da produção do Reprodutor Nelore 
influxo da Colonial. 

Criada a partir da experiência da ali-
mentação do rebanho da Fazenda 3R, em 
Figueirão (MS), a ração que potencializa o 
ganho de peso dos bezerros a ponto de eli-
minar a fase de recria dos animais, ganhará 
o mercado nacional a partir do dia 21 de 
fevereiro. A Fazenda que carrega o título de 
melhor bezerro nelore de corte do Brasil, jun-
tamente com a Agroceres Multimix, lançarão 
a Ração Confinatto 3R, que poderá acelerar 
o desenvolvimento genético bovino do país.

Sob o tripé formado por genética, manejo 

e nutrição a experiência da Fazenda 3R se 
tornou referência nacional, mostrando a 
fórmula que faz um bezerro atingir cerca 
de 300 quilos, peso que coloca o animal 
ainda precoce à 2/3 próximo a um boi 
gordo, pronto para abate, que tem 450 
quilos. Esses animais pesam pelo menos 
100 quilos a mais do que a média nacional.

Segundo o criador Rubinho Cate-
nacci, antes do acelerado ganho de peso, 
a maior finalidade da Confinatto 3R é 
oferecer carne de qualidade ao mercado. 
“o pecuarista brasileiro tem um potencial 
imenso a ser explorado. É um profissional 
capacitado, estratégico e empreendedor, 
mas que carece de incentivos à produção 
de qualidade. Pensando nisso, buscamos 
oferecer o melhor, adotando um sistema 
de cria rotacionada”, destaca o Catenacci.Bezerro filho do touro Influxo da Colonial com 5 meses pesando 250kg 

Rogério Rosalin conversando com o governador de MS, Reinaldo Azambuja em visita ao estande da Fazenda 
3R no Showtec 2015 em Maracajú
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Kátia abrEu rEcEbE 
lidErançaS doS raMoS 
crédito E aGroPEcuário

durante visita institucional, 
o Sistema oCB apresentou 
à ministra da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 
Kátia Abreu, os principais 

destaques do cooperativismo agropecuário 
e de crédito, ressaltando sua importância 
para o dinamismo dos ramos, que vieram 
ao encontro das prioridades elencadas pela 
Ministra para o seu mandato. o encontro 
contou com a participação de dirigentes do 
cooperativismo, que debateram temas de 
interesse comuns ao Ministério, inclusive, 
o presidente do Sistema oCB/MS, Celso 
Régis estava presente.

o presidente do Sistema oCB, Márcio 
Lopes de Freitas, destacou a receptividade de 
Kátia Abreu com relação aos pleitos do setor. 
“Ela fez questão de conversar com todos os 
integrantes do grupo, composto por represen-
tantes de unidades estaduais, da diretoria da 
oCB e, também, de cooperativas agropecu-
árias e de crédito”, comentou Márcio Freitas.

Kátia Abreu ouviu as demandas do coo-
perativismo, especialmente aquelas relacio-

nadas com segurança jurídica, crédito rural, 
infraestrutura e logística e defesa agropecuá-
ria. Vale destacar, que todos os segmentos das 
cadeias produtivas do agronegócio estavam 
representados durante a reunião. 

A ministra da Agricultura afirmou que 
está atenta às demandas do setor e que tra-
balhará para solucionar todas as questões 
de forma rápida, com a ampla participação 
de todos. “Quero que saibam que estamos 
abertos às sugestões de vocês. Só quem 
trabalha na ponta é que conhece os desafios 
diários de produzir e de entregar a produção”, 
enfatizou Kátia Abreu. Segundo ela, os as-
suntos apresentados durante a reunião serão 
exaustivamente discutidos com o setor e com 
todos os elos da cadeia produtiva. “Nós que-
remos trabalhar para atender o agronegócio 
brasileiro e para isso é necessário ouvir todos 
os envolvidos. Conto com as informações 
e parceria do movimento cooperativista 
brasileiro”, reforça a Ministra. 

Plano saFra – durante a reunião, a 
ministra Kátia Abreu informou que o Mapa 
tem trabalhado para dar uma boa notícia 

aos agropecuaristas brasileiros, em breve. 
“Pela primeira vez, estamos ouvindo de 
um representante do governo federal que 
teremos mais que um plano safra, teremos 
um plano agrícola de longo prazo, ou seja, 
um planejamento da agropecuária do país. 
isso para nós representa mais do que um 
plano de liberação de crédito, significa que 
o Mapa está pensando estrategicamente em 
um projeto estruturante para dar suporte 
ao produtor rural. Após essa reunião, nos-
sa expectativa é extremamente positiva”, 
informa o presidente do Sistema oCB, 
Márcio Freitas.

raMo CrÉdito – Boa parte da reu-
nião com a ministra da Agricultura serviu 
para apresentação do Sistema Nacional 
de Crédito Cooperativo. Segundo ela, o 
cooperativismo financeiro é uma grande 

alternativa para que os recursos do crédito 
rural sejam disponibilizados de forma mais 
efetiva aos produtores. 

“Hoje conversamos com representantes 
dos principais sistemas do cooperativismo 
de crédito do país, porque entendemos que 
é preciso apoiar esse setor. Nos Estados Uni-
dos existe uma forte expressão do segmento 
no financiamento das atividades rurais e nós 
queremos que, aqui no Brasil, esse setor se 
fortaleça, porque onde tem cooperativa tem 
organização, profissionalismo, economia 
de escala e sentimento de pertencimento, 
já que o cooperado é dono do negócio. Nós 
que estamos nesta empreitada para que a 
classe média rural brasileira possa crescer 
recomendamos, sem dúvida nenhuma, o 
cooperativismo como grande caminho para 
realizar esse sonho”, concluiu Kátia Abreu.

Foto: oCb-ms

http://www.ocbms.org.br


groina gronegóciosaJo
rn

al
O Jornal do Agronegócio Brasileiro. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 9

Bopriva é uma revolução no comportamento do animal! Sem ele 
jamais eu conseguiria intensificar a pecuária na minha propriedade! 

Tenho uma área de 40ha dividida em três módulos de 13,3ha, que por sua vez, tem 
piquetes de 1,33ha. Esses piquetes têm Brachiaria MG-5 (Xaraés) manejados com 

cerca elétrica e irrigados por aspersão. Em cada módulo eu coloco até 80 animais que ficam 
no máximo três dias em cada módulo. Sem o Bopriva, eu nunca conseguiria uma lotação 
dessas, jamais meus peões iam conseguir andar no meio dos bois sem se machucar.

Quando me perguntam sobre o Bopriva, uma coisa que deixo bem claro é que ele não dá 
acabamento sozinho. Depende de qual protocolo você vai usar, se vai para o confinamento, 
semi-confinamento, depende do seu trato! Eu particularmente uso duas doses no intervalo 
de 90 dias, com o protocolo longo, teminando a pasto.

Fatores determinantes para obtermos um bovino com bom acabamento

o primeiro passo para 
termos um animal bem 
acabado para abate é 
entendermos que o 
crescimento bovino 

obedece a uma sequência lógica de 
formação, dificilmente sendo altera-
das devido a fatores de manejo nu-
tricional. Essa sequência ocorre com 
o desenvolvimento inicial de ossos, 
posteriormente músculos e finalmente 
gordura, com a interferência direta da 
puberdade no início da deposição de 
gordura. Após isso, devemos avaliar 
que animal estamos utilizando para 
“construir” nossa carcaça, avaliando 
algumas características essenciais ao 
crescimento como a raça, sexo e idade.

o grupo genético interfere dire-
tamente no tamanho corporal dos 
bovinos (frame), determinando o seu 
peso adulto, que quanto maior, mais 
tardiamente atinge a puberdade e o início 
de deposição de gordura. de maneira 
geral, animais de raças continentais 
apresentam maior deposição muscular 
antes da deposição de gordura, com 
deposição de gordura subcutânea com 
peso mais elevado. Já animais de raças 
britânicas, de maneira geral, tem tama-
nho corporal menor, com deposição de 
gordura com pesos menores. Fiz ques-
tão de escrever “de maneira geral”, pois 
atualmente, a maioria das raças, apesar 
de serem inicialmente selecionadas para permite realizar a castração em animais 

mais pesados (100kg antes do abate), 
utilizando ao máximo o estímulo de cres-
cimento da testosterona produzida nos 
testículos. Sendo assim, o ganho de peso 
observado nesses animais em relação à 
animais inteiros, ficam restritas aos últimos 
100kg da terminação.

AnDRé A. SouzA é médico Médico 
veterinário dr. em nutrição e produção 

animal pela Unesp / CSU - Universi-
dade do Colorado-EUA e consultor na 

Plantec Pecuária de Resultados.

um ou outro “frame” possuem animais de 
diferentes tamanhos dentro da raça. E isso se 
torna uma excelente ferramenta ao produtor 
que, dependendo do peso de abate desejado, 
escolherá um ou outro “frame”. Por exemplo, 
quem deseja abater animais entre 460 e 510 
kg de peso vivo, com acabamento adequado, 
devem escolher reprodutores e matrizes com 
“frame” até 5 ou 5,5. Já sistemas de produção 
desenhados para abates de animais de 560 e 
600 kg devem utilizar animais com tamanho 
corporal entre 6,0 e 7,0 e assim por diante.

A categoria sexual, é outro fator a ser consi-
derado no planejamento e “construção” da car-
caça final do bovino, sendo as categorias sexuais 
bovinas o macho inteiro, macho castrado e a 
fêmea. Considerando as três categorias descri-
tas, temos a deposição de gordura subcutânea 
ou o acabamento ocorrendo primeiramente 
nas fêmeas, depois nos machos castrados e 
por último nos machos inteiros. Portanto, se 
desejo abater machos inteiros com o mesmo 
acabamento de machos castrados ou fêmeas, 
devo obrigatoriamente abatê-los com maior 
peso de abate, aproximadamente 1,5 ou 2@. 
o que ira refletir em mais tempo na engorda 
nestes animais inteiros.

Com as considerações descritas aci-
ma, vemos que a castração pode ser uma 
excelente “ferramenta zootécnica” para 
ajustarmos pesos de abate e níveis de aca-
bamento. diversas formas e métodos de 
castração são há muito tempo estudadas e 
discutidas, devido as perdas produtivas e ao 
bem estar animal, que cada dia mais passa a estar envolvido nos processos produtivos. 

o uso da imunocastração (Bopriva®) pos-
sibilita redução nas perdas observadas devido 
à castração, por ser feita de forma simples 
através de aplicação subcutânea. dessa forma 
evitamos as perdas de peso relacionadas ao 
manejo estressante e ao tempo de recuperação 
observados nos outros métodos de castração. 
Como não há “tempo de recuperação”, por não 
haver traumas como na castração cirúrgica ou 
com burdizzo, os animais mantém o ganho de 
peso, possibilitando abate antecipado e menos 
trabalho durante o manejo. Além disso, nos 

Já fiz 
muitos 
testes 

com Bopriva 
comparando 
com outros 
métodos de 

castração e a 
melhor técnica 
é sem dúvida 
a do Bopriva!

Depoimentos

Cliente: Rafael Ruzzon. Propriedade: Fazenda Modelo. Município: Camapuã-MS

Cliente: Hernandes Favarato. Propriedade: Fazenda Vargem Grande. Município: Colatina-ES

Por André A. Souza*

http://www.bopriva.com.br
https://www.facebook.com/robson.stellato
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o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) passou a adotar 
exigências sanitárias adicionais aos 
requisitos já estabelecidos a tais merca-
dos, visando a proteção e conservação 
do status sanitário dos plantéis de aves 
brasileiros. o Mapa também obteve 
informações epidemiológicas detalha-
das dos países onde foram registrados 
os casos e está ampliando as análises e 
reavaliando os riscos de cada mercado 
para que, após o diagnóstico final dos 
dados, as exigências sanitárias possam 
ser reavaliadas. 

CHuVa. devido as  precipitações de 
chuvas no início de fevereiro somente na 
segunda quinzena do mês será possível o 
início da colheita da soja na região. Pre-
sente recentemente no mapa do cultivo 
de grãos, a região se mostra com alto 
potencial produtivo e nesta safra 2014/15 
nenhum foco de ferrugem asiática foi 
diagnosticado até o momento, de acordo 
com o levantamento realizado pela Em-
presa Brasileira de Pesquisa Agropecuá-
ria (Embrapa). Segundo o levantamento 
Consórcio Antiferrugem, da Embrapa, 
neste mesmo período do ciclo passado 
os registros de ferrugem asiática no Mato 
Grosso foram de 26 focos, enquanto que 
na safra atual o número cresceu para 
31 ocorrências, sem envolver nenhum 
municipio da região alagada do Estado.

Boiada. os preços da arroba se-
guem com pequenas variações diárias, 
na casa dos R$ 143 no estado de SP. Na 
quarta-feira (12.2), o indicador ESALQ/
BMF&Bovespa fechou a R$ 143,15, queda 
de 0,07%% em relação à quarta anterior. 
No acumulado de fevereiro, o recuo é de 
0,2%. Segundo colaboradores do Cepea, 
de modo geral, frigoríficos seguem pres-
sionando as cotações da arroba, mas a 
oferta de animais para abate ainda restrita 
continua limitando as baixas. Em relação 
às carnes, os preços começaram a perder 
força nos últimos dias. 

Maurício Picazo Galhardo

Giro aGronEGócio
algodÃo. No dia, 11 de fevereiro, 

o Programa Fitossanitário do Algodão 
de Mato Grosso do Sul da AMPASUL, 
Associação Sul-mato-grossenses dos 
Produtores de Algodão publicou mais um 
relatório. Nele os engenheiros agrôno-
mos monitores e o coordenador técnico 
do programa, danilo Suniga de Moraes 
informam que o plantio do algodão 
adensado, ou segunda época, no Estado 
já está quase concluído e os primeiros 
talhões semeados com algodão safra na 
fase reprodutiva. Apenas no Município 
de São Gabriel do oeste, que 20% da 
área total de 1.530, hectares falta semear.

Mato grosso. o estado do Mato 
Grosso, maior produtor brasileiro de 
soja, assumiu a liderança nacional no 
ranking dos maiores vendedores de 
produtos agroquímicos no país. os dados 
constam em levantamento do ibama 
(instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis). 
de acordo com relatórios recebidos pelo 
órgão federal em 2013, o Mato Grosso 
teve um aumento significativo de 22,9% 
nas vendas de defensivos agrícolas na 
comparação com o ano anterior.

eMBalagens. Aliado ao cons-
tante crescimento da produção agrícola 
tocantinense está também os altos índi-
ces de devolução de embalagens vazias 
de agrotóxicos, que colocaram o Estado 
na 5º posição no ranking nacional, que 
mede a evolução de recolhimento anu-
al, ficando atrás somente de Rondônia, 
Piauí, Rio de Janeiro e Pernambuco. 
No comparativo de 2013 para 2014 o 
crescimento foi de 44,1%, dando um 
salto de 277.782 toneladas para 400.397 
toneladas, conforme os dados do instituo 
Nacional de Processamento de Embala-
gens Vazias-inpeV.

MonitoraMento. diante dos 
focos de Gripe Aviária registrados, não 
só nos Estados Unidos, mas também no 
Canadá e em alguns países da Europa, 

A partir desta edição você leitor Agroin acompanhará também os Agro Cartoons de maurício. 
Fonte: Ampasul, Agrolink, Conexão Tocantins, mApA, Cepea/esalq .

opine: mauricio.galhardo@hotmail.com.br. boa semana e um forte abraço!

circuito ExPocortE 2015 
diScutE ParâMEtroS dE 
Produção Para a PEcuária

A edição de 2015 do Circuito 
ExpoCorte, evento que per-
corre alguns dos principais 
polos de produção pecuária 
do país, discutirá como obter 

o chamado Boi 7.7.7: com 7@ na desmama, 
7@ na recria, 7@ na engorda e terminação 
e abate com 21@ aos 24 meses. Esses parâ-
metros de produção se baseiam no conceito 
desenvolvido por pesquisadores do Polo 
Regional da Alta Mogiana, da Agência 
Paulista de Tecnologia dos Agronegócios 
(APTA), da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento (SAA) de São Paulo.

A primeira etapa do Circuito ExpoCorte 
será em Cuiabá (MT), no Centro de Eventos 
do Pantanal, nos dias 11 e 12 de março, pro-
movido pela Verum Eventos, em parceria 
com a Acrimat - Associação de Criadores 
do MT. A programação do workshop está 
dividida em quatro blocos, que abordam 
os diversos aspectos que envolvem a busca 
por animais 7.7.7. 

No dia 11, o primeiro bloco, intitulado 
“o ambiente produtivo” terá uma apre-
sentação sobre o conceito do boi 7.7.7, 
um cenário da carne bovina no próximo 
triênio desenhado pelo gerente executivo 
de inteligência de mercado na Minerva 
Foods, Leonardo Alencar e uma palestra 
do consultor Antônio Chaker mostrando o 
que as fazendas mais lucrativas da pecuária 
têm em comum. “A proposta é comparti-
lhar casos e comportamentos de sucesso, 
atitudes que os melhores têm em comum 
nas diferentes fazendas e regiões do Bra-
sil. Apresentarei como é o planejamento, 
os índices, a equipe, o comportamento 
comercial, dentre outros pontos a fim de 
deixar bem claro o que realmente importa 
e quais são os passos para esta conquista”, 
detalha Chaker.

Abrindo o segundo bloco, que tem 
como título “7@ da vaca ao desmame”, o 
zootecnista Pedro Veiga, Gerente Global 
de Tecnologia - Bovinos de Corte da Cargill 
Animal Nutrition abordará um tema novo 
no setor: a nutrição fetal. “Mostrarei como 
a nutrição da vaca durante o período de 
gestação interfere na qualidade do bezerro 
produzido. Vacas bem nutridas durante a 
gestação produzirão bezerros de melhor 

qualidade e com maior potencial de cresci-
mento. Portanto, o pecuarista deve ter em 
mente quais são os períodos mais críticos 
da gestação que interferem na formação 
do bezerro e que estratégias nutricionais 
pode utilizar para potencializar o poten-
cial de desempenho do bezerro”, explica 
Veiga. o bloco terá ainda palestras sobre 
performance reprodutiva e melhorando o 
peso ao desmame, além de um caso regional 
de sucesso e debate com os participantes.

No segundo dia de evento, o bloco “7@ 
do desmame ao boi magro” inicia com a 
apresentação do médico veterinário diede 
Loureiro, gerente de contas especiais da 
Philbro Animal Health que abordará os 
cuidados na desmama e recebimento dos 
animais. Em seguida, é a vez do consultor 
Wagner Pires ministrar a palestra “Produção 
a pasto e Sistemas integrados - Bons tratos 
culturais e alta produtividade” a respeito 
dos cuidados com a pastagem. Ainda nesse 
bloco, o pesquisador no Polo Regional da Alta 
Mogiana, da Agência Paulista de Tecnologia 
dos Agronegócios (APTA) Gustavo Siqueira 
mostrará protocolos de suplementação. o 
bloco finaliza com a apresentação de outro 
caso regional de sucesso.

No último bloco “7@ do boi magro ao 
boi gordo”, o diretor técnico da APTA, Fla-
vio Resende tratará da terminação a pasto, 
refletindo sobre a diferença entre peso e aca-
bamento. Além da apresentação de mais um 
caso regional de sucesso, o evento termina 
com um debate sobre legislação ambiental.

“A edição de 2015 do Circuito ExpoCorte 
tratará de cada aspecto necessário para se 
buscar o Boi 7.7.7, conceito ideal para quem 
quer ter rentabilidade na pecuária de corte 
de agora em diante”, destaca a diretora da 
Verum Eventos, Carla Tuccilio, que organiza 
o Circuito.

Além de Cuiabá, o evento será realizado 
em Campo Grande (MS) em 29 e 30 de ju-
lho, Uberaba (MG) em 24 e 25 de setembro 
como parte da programação da Expoinel 
Nacional, Araguaína (To) nos dias 29 e 30 
de outubro, finalizando com Ji-Paraná (Ro) 
em 25 e 26 de novembro.

As inscrições para a etapa de Cuiabá 
estão abertas e podem ser feitas pelo site 
www.circuitoexpocorte.com.br.

Como conseguir o boi 7.7.7 é o que norteará as 
palestras e debates do evento, cuja primeira edição 
será em março, em Cuiabá (MT) 

http://www.agro-cartoons.blogspot.com.br
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braSil E rEino unido intEnSificaM cooPEração técnica 
voltada ao controlE biolóGico dE PraGaS do Milho

A Embrapa Recursos Genéticos 
e Biotecnologia, unidade 
de pesquisa da Embrapa 
localizada em Brasília, dF, 
e o instituto de Pesquisa de 

Rothamsted, Reino Unido, estão inician-
do um novo projeto que vai beneficiar os 
pequenos produtores de milho no Brasil 
no monitoramento e controle de pragas, 
especialmente da lagarta Spodoptera fru-
giperda, mais conhecida como lagarta do 
cartucho. o milho é um produto de extrema 
importância econômica para o País, com 
área cultivada superior a12 milhões de 
hectares e esta lagarta é uma das piores 
pragas da cultura, capaz de causar redução 
na produção de grãos de até 70%.

A cooperação técnica entre as duas 
instituições já existe há mais de dez anos, 
sempre com foco na área de ecologia quí-
mica, ciência que estuda as substâncias 
químicas envolvidas nas interações entre 
os organismos nos ecossistemas. No caso 
da Embrapa e do instituto de Pesquisa de 
Rothamsted, o interesse específico está 
centrado na compreensão dos sinais quí-
micos que os insetos e plantas utilizam 
na sua defesa, como os semioquímicos e 

feromônios. Esses compostos, muitos dos 
quais são voláteis, são transmitidos pelo 
vento e emitidos pelos insetos e plantas 
para vários fins. No caso dos insetos, os 
mais importantes envolvem a comunicação 
para acasalamento, alimentação e defesa. 
Já nas plantas, os sinais estão relacionados 
basicamente à defesa.

os cientistas descobriram que a com-
preensão sobre a forma de utilização desses 
sinais químicos pelos insetos e plantas 
permite que interfiram na comunicação 
entre eles, monitorando e controlando a 
infestação nas lavouras agrícolas e melho-
rando a defesa das plantas.

Pesquisas desenvolvidas 
em parceria entre 
a Embrapa e o 
Instituto de Pesquisa 
de Rothamsted vão 
beneficiar pequenos 
agricultores do norte de 
Minas Gerais

A pesquisa motivou a vinda dele à Embrapa 
Recursos Genéticos e Biotecnologia no pe-
ríodo de 9 a 13 de fevereiro, onde se reuniu 
com os pesquisadores Miguel Borges, Raul 
Laumann e Maria Carolina Blassioli, que 
ficarão responsáveis pelo desenvolvimento 
das ações no Brasil. os estudos vão contar 
com aporte financeiro do Newton Fund, 
pela parte do Reino Unido, e da CoNFAP 
(Conselho Nacional das Fundações Estaduais 
de Amparo à Pesquisa), pelo lado brasileiro. 
o Newton Fund é um programa do governo 
britânico que tem como objetivo apoiar ini-

A pesquisa que está sendo iniciada 
este ano pelas instituições se baseia 
na utilização de plantas "sentinelas" 

nas lavouras de milho. A ideia é realizar um 
screening em diferentes cultivares de milho 
para avaliar a sua resposta ao estresse biótico 
causado pelo ataque da lagarta do cartucho. 
"Serão selecionadas aquelas que têm a capa-
cidade de defesa altamente induzida pelo ata-
que, cujo perfil químico muda drasticamente 
quando comparado ao de plantas livres de 
danos", explica a pesquisadora da Embrapa 
Recursos Genéticos e Biotecnologia, Maria 
Carolina Blassioli. Essas plantas serão usadas 
como "sentinelas". 

Segundo a pesquisadora, já foi de-
monstrado que as plantas atacadas emitem 
sinais voláteis que funcionam como um 
sinal de alerta para as plantas sadias. Em 
resposta a esses sinais, elas ficam em alerta, 
preparadas para responder e se defender 
do ataque do inseto mais rapidamente e 
mais eficientemente, diminuindo assim o 
dano causado pela lagarta. Além disso, os 
sinais liberados pelas plantas sentinelas 

PlantaS SErão uSadaS coMo 
"SEntinElaS" naS lavouraS

atraem os inimigos naturais da lagarta.     
Essa metodologia de controle biológico 
de pragas é baseada no sistema push-pull 
e funciona a partir do sistema de rodízio 
de culturas agrícolas, combinando plantas 
com aptidão natural para controlar pragas 
agrícolas a partir de semioquímicos ou 
características f ísicas, sem a necessidade 
do uso de agrotóxicos. o segredo está em 
reunir, em uma mesma lavoura, plantas 
com capacidade natural para repelir e 
outras capazes de atrair os insetos-praga, 
impedindo a sua reprodução.

A metodologia push-pull está sendo 
utilizada com muito sucesso na África, no 
Quênia e outros quatro países, há cerca de 20 
anos e já beneficia mais de 70 mil produto-
res, como explica o chefe do departamento 
de Ecologia Química e Proteção Agrícola 
do instituto de Pesquisa de Rothamsted, 
Michael Birkett. "No Quênia, a produção de 
milho cresceu de uma tonelada por hectare 
para 3,5", afirma Birkett, lembrando que esse 
é um forte indicativo de que o método pode 
ser usado com resultados similares no Brasil.

PESquiSa SErá iniciada coM PEquEnoS 
aGricultorES do nortE dE MinaS GEraiS

ciativas científicas e de inovação em países 
em desenvolvimento.

Segundo Birkett, o objetivo é iniciar o 
desenvolvimento da metodologia push-pull 
no Brasil com pequenos produtores de 
milho do norte de Minas Gerais. "A idéia é 
incentivar o uso da tecnologia por pequenos 
agricultores, diminuindo a sua dependência 
em relação ao uso de agroquímicos que, 
além de caros, poluem o meio ambiente 
e prejudicam a saúde", afirma. Para isso, 
as instituições contam com a parceria da 
Embrapa Milho e Sorgo (Sete Lagoas, MG).

de acordo com Maria Carolina, a 
pesquisa já está sendo iniciada na Uni-
dade com a caracterização genética de 
variedades de milho, selecionadas pela 
Embrapa Milho e Sorgo, para conhecer os 
genes envolvidos na resistência à lagarta 
do cartucho.

depois de identificados os genes, os 
cientistas passarão à segunda etapa que é 
a busca de variedades com características 
similares nos bancos genéticos da Embra-

EStudoS buScaM GEnES dE rESiStência à laGarta
pa. Eles esperam que essas etapas estejam 
concluídas até o final de 2015.

A terceira e última etapa é testar essa 
metodologia no campo e transferi-la para 
o setor produtivo, o que será feito pela 
Embrapa Milho e Sorgo. 

"Se a metodologia mostrar bons resulta-
dos com os produtores mineiros, o intuito é 
ampliá-la para outras regiões produtoras de 
milho no Brasil e, futuramente, para outros 
produtos agrícolas", conclui Birkett.

Michael Birkett, chefe do Departamento de Ecologia 
Química e Proteção Agrícola do Instituto de 
Pesquisa de Rothamsted

Fotos: embrapa
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A partir desta edição, a Coluna Agroin está de volta. 
Agora com a parceria de conteúdo dedicado ao 
Circuito ExpoCorte, um dos principais eventos de 
pecuária brasileiro, que percorre alguns dos mais 
importantes polos de produção do país para levar 
informação e conhecimento aos pecuaristas. 
Além de trazer informações dos bastidores do mundo 
do agronegócio, ela trará novidades das etapas 
do evento em 2015, conteúdo dos palestrantes, 
entrevistas, lançamentos das empresas e outras que 
colaboram com a difusão das informações dissemina-
das a partir do Circuito ExpoCorte.
A primeira etapa da edição 2015 será em Cuiabá 
nos dias 11 e 12 de março. Em seguida, o evento 
ocorre em Campo Grande (MS) em 29 e 30 de julho, 
Uberaba (MG) em 24 e 25 de setembro como parte 
da programação da Expoinel Nacional, Araguaína 
(TO) nos dias 29 e 30 de outubro, finalizando com 
Ji-Paraná (RO) em 25 e 26 de novembro. O tema 
deste ano é “O boi no conceito 7.7.7 – Plantando 
tecnologia, nutrindo informação e colhendo resultados” 
e tratará por meio das palestras e debates como 
conseguir animais com 7@ na desmama, 7@ na 
recria e 7@ na engorda e terminação, sendo abatidos 
com 21@ aos 24 meses, parâmetros de produção 
pecuária defendidos por pesquisadores do Polo Regio-
nal da Alta Mogiana, da Agência Paulista de Tecnologia 
dos Agronegócios (APTA), da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento (SAA) de São Paulo.

“Para a Zoetis é uma oportunidade de contribuir, 
acrescentar, trocar experiências com a cadeia 
nas diferentes frentes de trabalho e de melhora 
para a pecuária brasileira. O evento dá uma 
contribuição única, pois reúne diferentes perfis 
de proprietários e manejos na criação animal, le-
vando a uma troca de experiência enriquecedora 
para toda a cadeia da carne presente no evento”.

“Para o Minerva, participar do Circuito ExpoCorte 
é uma oportunidade de estreitar o relacionamento 
com produtores e também de prospectar novos 
fornecedores. O evento é de extrema importân-
cia, pois leva informação de qualidade e também 
o encontro dos agentes do setor para troca de 
ideias e experiências”.

Pouca gente sabe (sabia, até agora), mas a 
realização da Feira de Bezerros Qualidade MS 
que vai ser realizada em junho no Terra Nova 
Eventos, foi "acertada" durante o Showtec 2015, 
no estande da Fazenda 3R! O evento contará 
com leilões, palestras, expositores e muito mais. 
Tudo em uma super estrutura de 350.000m2. 
Aguarde por mais novidades no Agroin.

Em 16-01 implantamos nosso sistema 
de envio diário de boletins informativos e 
confesso que não esperava que ele fosse 
tão bem aceito! Tanto que tem gente en-
viando pedidos de inclusão em nossa base 
de dados para o recebimento dos boletins, 
algo incomum em tempos de avalanche 
de e-mails SPAMs. Eu e o Baiano (Paulo 
Reis), tiramos fora do desenvolvimento do 
novo Portal AGROIN o formulário de inclu-
são para de e-mails, isso porque ninguém 
se cadastrava. Agora, fica aqui nosso 
compromisso de que providenciaremos o 
quanto antes. Desculpem pela bola fora!

Região onde anos atrás duvidava-se em abertura de áreas para a produção agrícola, 
hoje, com o apoio da MS Integração, os irmãos Rodrigues e Pereira colhem 
anualmente safras de soja com produtividades que variam de 56 a 65 sacas/ha em 
solos arenosos da região de Bandeirantes/MS. A atividade agrícola é desenvolvida 
de forma integrada com a pecuária, que disponibiliza para abates novilhos de no 
máximo 24 meses. Foi o que mostrou o segundo Dia de Campo de Tecnologias 
para Alta Produtividade da Soja no Sistema ILP, realizado no dia 30 de janeiro. 
Confira as fotos no www.agroin.com.br.

Quem também pas-
sou pela Cachoeirão 
foi Rogério Rosalin, 

para ver de perto os 
experimentos e os 
resultados obtidos 
na propriedade. "A 

integração é um 
caminho sem volta, 

é a forma mais barta 
e rentável de ter um 
pasto de qualidade, 
para conseguir fazer 

o bezerro de qualida-
de", disse Rogério.

ESTAMOS DE vOLTA! vEJA A EXPECTATIvA DE QUEM ESTARÁ NO CIRCUITO EM 2015

Robson Stellato – Zoetis

Carvalhinho da Carvalho Assessoria, Rubens 
Catenacci e Rogério Rosalin da Fazenda 3R e 

Carlota, do Terra Nova Eventos e Programa Leiões 
acertando os detalhes da mais nova feira do MS

Wilson Alves (Faz. Bartira), Rogério Rosalin, Alex Lazzeri (John Deere), Alex 
Portela (Faz. Bartira) e Danilo (chefe de agricultura da Fazenda 3R)

“Esta deverá ser mais uma edição de sucesso. É muito importante os pecuaristas de Mato 
Grosso participarem do evento para continuarem competitivos e agregar valores à sua 
atividade. A busca por conhecimento e informação, acompanhar as tendências do mercado 
e conhecer novas tecnologias são requisitos fundamentais para aquele que têm na pecuária 
o seu negócio. A Expocorte cumpre a função de atualizar o produtor, que precisa ampliar seu 
conhecimento na área e a Acrimat reforça sua participação no evento, contribuindo com a 
programação e convidando seus associados para participar".
Antonio Bernardes – presidente da Acrimat – Associação de Criadores de MT

SOJA, BOI E PASTO BOM NO NORTE DE MS

NOvA FEIRA

QUE MANCADA hEIN!

http://www.agroin.com.br

