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Honrando compromissos
O cooperativismo começa a se consolidar no
sudeste. Nos últimos anos nossa região está
se aproximando da região sul, que tem forte
influência europeia, e com as cooperativas
agropecuárias mais estruturadas do Brasil.
Tivemos uma demonstração disso na última
safra de grãos e café, onde os cooperados
cumpriram com suas obrigações nas operações de
Barter (troca) e mercado
futuro, mesmo com cotações das commodities superiores à trava efetuada.
Por muitos anos essas
operações, além da função de segurar o preço da
produção antes do plantio, garantiam que parte
do que foi produzido cobriria os custos, ou
era um valor no mercado futuro interessante
ao produtor, com vantagens também na parte financeira, com os preços travados acima
do mercado na entrega da produção.
Outro ponto relevante é que a cooperativa
não tem qualquer participação no aumento

ou na queda dos preços travados nas commodities, já que estas também travam esses
valores para eliminarem riscos.
O que aconteceu na Coopercitrus com o
cumprimento das obrigações assumidas pelos cooperados, foi praticamente uma unanimidade em outras regiões e cooperativas.
Esse fato merece destaque, pois a confiança é
fundamental nas operações dessa natureza: cooperativa com cooperado e
cooperativa com importadores ou tradings.
A relação de troca (Barter),
além de travar o preço dos
insumos, ano a ano tem
utilizado cada vez menos
quantidade de sacas para garantir os insumos necessários.

“A confiança é
fundamental nas
operações dessa
natureza”.
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Com modelo inédito de atendimento, Coopercitrus Campo Digital
facilita o acesso a tecnologia ao produtor rural.

Filiais Coopercitrus

www.coopercitrus.com.br

Áreas de atuação Coopercitrus

coopercitrusoficial

E
Arquitetura diferenciada convida os produtores a
testarem tecnologias agrícolas.

stá no DNA da Coopercitrus ser mais do que um canal de
vendas, e sim, uma extensão da propriedade rural de seus
cooperados. Por isso, mais uma vez, a cooperativa inovou
e inaugurou sua primeira loja conceito Campo Digital, um
modelo inédito de atendimento focado em agricultura de precisão e
tecnologias agrícolas. Localizada na cidade de Cristalina, GO, a nova
loja foi inaugurada no dia 27 de abril, em uma transmissão ao vivo
pelo Youtube, com a apresentação de todos os detalhes da estrutura
e serviços.
Com mais de 1.800 metros quadrados e arquitetura diferenciada, a
loja é um completo showroom de tecnologia, com espaço totalmente integrado para demonstração de todas as soluções disponíveis no
portfólio da Coopercitrus, entre elas, piloto automático para tratores,
drones de imagem e pulverização, monitoramento via satélite, análise
de solo com georreferencimento, aplicação em taxa variável, projetos
de sistematização de plantio, entre outras.
Na loja Campo Digital, o cooperado pode conhecer, testar e entender na prática todas as soluções, contando com o suporte dos especialistas que estão prontos para oferecer o melhor atendimento, tirar
dúvidas e fornecer orientações sobre as melhores práticas agrícolas.
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projeto que foi incentivado pela Coopercitrus e que já
está mostrando resultados. É uma oportunidade combinar as tecnologias da Syngenta e da Coopercitrus,
mostrar a integração e os resultados de várias soluções”, apresenta o diretor da Syngenta Digital, Gustavo Schaper.

Ihara

O espaço também conta com oficina mecânica e um
time de técnicos altamente capacitados para prestar os
serviços com excelência.
“A Coopercitrus é hoje uma referência em tecnologia
agrícola, contando com centenas de profissionais especializados em cooperar com os melhores projetos para
o produtor rural. Nossa missão é melhorar ainda mais a
produtividade da região, baixar os custos de produção e
proteger o meio ambiente”, ressaltou o presidente do
Conselho Administrativo, José Vicente da Silva, durante
a inauguração.
Segundo o CEO da Coopercitrus, Fernando Degobbi,
com esse novo modelo de negócio, a cooperativa reforça seu propósito de aproximar os produtores rurais das
novas soluções da agricultura digital e contribuir com
uma produção mais sustentável. “É muito importante
vir para a região que é o 6º maior no PIB agrícola do
Brasil e trazer o que há de mais moderno na tecnologia para incrementar a produção. Ter esse espaço físico
aproxima a inovação do produtor rural e desembarca a
tecnologia dentro da porteira, onde realmente ela causa
impacto nos processos de produção, entregando valor
à jornada do agro brasileiro”, afirma Degobbi.

Parcerias de valor
Além da completa linha de produtos, serviços e tecnologias agrícolas, a loja Campo Digital conta com uma
concessionária máster da Jacto, referência mundial em
implementos agrícolas. Possui também o espaço Syngenta Digital e a estrutura Ihara para promover uma experiência inovadora aos cooperados.
O diretor Comercial de Máquinas José Geraldo da Sil-

veira Mello, ressalta a modernidade e a variedade à
disposição dos produtores rurais. “A Coopercitrus está
comprometida em trazer novas tecnologias agrícolas
com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento das atividades no campo, consolidando sua presença no Estado
de Goiás. A estrutura conta com uma completa revenda
Jacto com oficina para reparos, reposição de peças, serviços com controle remotamente no campo e gestão
de telemetria. Além dos principais representantes, contamos também com projetos de energia fotovoltaica”,
conclui Mello.

Syngenta Digital
A Syngenta criou um espaço exclusivo para demonstração de seu portfólio de tecnologias digitais, onde oferece ao produtor a experiência de conhecer e acompanhar as soluções, bem como entender seus benefícios
para cada operação, com foco em aumentar a eficiência
e produtividade no campo. No espaço Syngenta Digital,
o cooperado pode conhecer inovações como o Controle Certo, focado em monitoramento de soja e milho
para uma melhor aplicação; o Cropwise Imagery, que
analisa imagens de satélite para identificar falhas, infestações e baixo desenvolvimento vegetativo, auxiliando
na avaliação do vigor das plantas; e a Gestão Agronômica, focada no planejamento e registro de aplicações ao
longo da safra, controle de estoque e análise financeira,
que contribuem para o melhor gerenciamento e planejamento da safra.
“A Campo Digital é uma loja de tecnologia. O produtor
pode ver as soluções e testar antes de implementar na
lavoura. Essa é a primeira loja física da Syngenta Digital,

A Ihara traz à loja Campo Digital o conceito de mesa
interativa, onde o agricultor tem a oportunidade de
conhecer mais sobre os produtos Kyojin, Zeus, Completto, Eleitto, Totalit e Esquadrão Fungicidas Gold com
informações técnicas, benefícios e aplicações dessas
soluções com foco nas culturas atendidas pela Coopercitrus em sua região de atuação.
O objetivo é proporcionar a melhor experiência do produtor rural no manejo do seu cultivo. O diretor comercial
da Ihara, José Vicente de Paula Netto, afirma que o modelo incentiva o produtor rural a entrar na nova era do
agro, contribuindo com a tomada de decisões mais sustentáveis. “Mantemos uma parceria estratégica com a
Coopercitrus, visando ofertar ao produtor cooperado as
melhores soluções em produtos e serviços”, comenta.
A Ihara também disponibiliza um totem de carregadores de baterias de celular e um dispenser com álcool
em gel para contribuir com a segurança e o conforto
dos cooperados.

de imagem e aplicação localizada em sua atividade.
“Esse conceito da loja é maravilhoso e nos aproxima
das principais soluções do mercado. Muitos resultados
estão por vir a partir disso”, vislumbra o cooperado.
Mais uma vez, a Coopercitrus sai na frente ao criar um
modelo de negócios voltado para aproximar os cooperados das principais inovações para o campo. Com a loja
conceito Campo Digital, a cooperativa comprova que a
alta produtividade com tecnologia e sustentabilidade é
possível e é viável, com soluções para atender às demandas do pequeno, médio e grande produtor.

Campo Digital conta com concessão máster da Jacto, com portfólio completo de equipamentos da marca.

Máster Jacto
A Jacto inovou desenvolvendo um espaço com foco na
interação e na experiência do cooperado. Com a instalação de quatro terminais com telas sensíveis ao toque,
proporciona ao produtor fazer uma imersão pelas principais transformações digitais da marca e conhecer os
produtos e serviços que garantem mais eficiência, de
forma sustentável. O cooperado pode conhecer o Ecossistema Digital Jacto e todos os benefícios de um atendimento unificado, navegar pelas funcionalidades de
forma prática, vivenciando o uso dos serviços direto na
fazenda, como aplicação de mapas, monitoramento de
máquinas, alertas, indicadores, diagnósticos, relatórios
e como podem ser feitos os treinamentos, tendo uma
visão geral das informações para a tomada de decisões
mais rápida e precisa.

Espaço Syngenta Digital funciona como um laboratório de testes de tecnologias.

Oportunidade para a economia local
O acesso facilitado às tecnologias agrícolas vai contribuir com o incremento na produtividade dos cooperados. Essa é a análise do cooperado Marcus Tittoto,
produtor de soja, milho e cana-de-açúcar na região de
Itumbiara, GO. Com a cooperativa ele investe em tecnologias como GPS, sistematização de plantio, drone

Com alguns cliques, produtor pode conhecer todas as soluções da Ihara.
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Renova Soja
melhora o solo e aumenta a
remuneração ao produtor
Coopercitrus oferece aos cooperados um projeto para a renovação de
canavial com soja, fornecendo suporte desde o plantio até a comercialização.
Conheça os benefícios desse programa.

C

om o objetivo de fomentar o plantio da soja na
renovação dos canaviais, de modo a melhorar a
rentabilidade dos cooperados e aumentar a produtividade da área, a Coopercitrus desenvolveu o
programa Renova Soja.
O sistema auxilia os cooperados a plantarem soja no momento
de reforma do canavial, contribuindo assim com o aumento da
fertilidade do solo, com a redução da erosão, manejo de plantas
daninhas além de auxiliar no controle de pragas. Assim que a
colheita da soja é finalizada, a terra volta a ser utilizada para o
cultivo de cana-de-açúcar. O plantio do grão pode ser feito na
área total, ou no sistema de MEIOSI (Método Inter-rotacional
Ocorrendo Simultaneamente).
Lançado em 2017, o Programa Renova Soja oferece auxílio em
todas as etapas de produção e renovação da área de cana, do
plantio até a colheita, com o fornecimento de assistência agronômica, máquinas e tecnologias. Desde o início da implantação
do projeto, anualmente, mais de 25 mil hectares são renovados
e assistidos pela equipe da Coopercitrus.
Outro benefício do programa é o Barter, operação que parte da
produção futura de soja por insumos e tecnologias necessários
para o manejo, soluções de agricultura de precisão, maquinário
para plantio e para colheita, além de sementes, fertilizantes, defensivos, tudo isso com o suporte técnico da Coopercitrus.
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Segundo o superintendente de Tecnologia Agrícola da
cooperativa, Marcelo Bassi, o programa pode reduzir
os custos de produção de cana em até 30%, além de
gerar uma melhor remuneração ao produtor rural. “O
Renova Soja é um incentivo para o cooperado investir
na rotação de cultura, que gera melhor remuneração
pela rentabilidade do grão, além de trazer inúmeros benefícios para a cultura da cana. Para isso, oferecemos
os recursos para mecanização e todo o conhecimento
técnico do nosso time de especialistas”, analisa Bassi.
A experiência com o Renova Soja foi aprovada pela cooperada Ana Paula Marchesi. Com o incentivo dos técnicos da Coopercitrus, ela decidiu investir em um planejamento de plantio de soja para agregar mais valor
ao seu canavial. “Até então, o cultivo de soja nas áreas
de reforma era feito por terceiros, mas, com a Coopercitrus ficou mais fácil de lidar com essa cultura, com
um preparo de solo mais adequado, com economia e
aproveitamento dos momentos mais oportunos”, pontua a cooperada, que, desde 2019, cultiva 42 hectares
de soja em área de reforma.
O cooperado Marcelo Dinardi costumava arrendar para
um terceiro produtor de amendoim na renovação do
canavial. Diante dos preços atrativos da soja, decidiu
contar com a Coopercitrus para implementar o grão em
100 hectares de sua propriedade. “A opção se tornou
interessante por conta do Barter, já que equiparamos
nossa produção futura com tecnologia de sistematização, máquinas e assistência da Coopercitrus. A cooperativa está cumprindo com o seu papel, de cuidar da
nossa produtividade e agregar valor à cultura”, opina
o cooperado.
O cooperado Salim Taha tomou a decisão de utilizar
o programa para ter mais assertividade na sua produção. Dos 300 hectares que são dedicados ao plantio de
cana, 100 serão renovados com o plantio de soja, contando com o suporte personalizado da cooperativa e o fornecimento dos insumos para
a produção. Tudo custeado por meio
do Barter Coopercitrus. “Achei o
Renova Soja bem estruturado
e decidi experimentar. A soja
deixa um residual muito bom
no solo, o que vai beneficiar
minha produtividade de cana,
além de ser economicamente
viável. A Coopercitrus saiu da
condição de uma fornecedora
de insumos para ser uma aliada
do produtor. Esse foi um fator decisivo na minha escolha”, ressalta
Taha.

S

Conheça os serviços que compõem o
RENOVA SOJA:
• Sistematização de plantio;
• Amostra de solo e mapa de fertilidade;
• Transplantadora de mudas;
• Suporte técnico em cana e soja;
• Mudas de marcas de referência;
• Comercialização de todos os insumos;
• Barter.
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Evolução do uso de biológicos

Sphenophorus levis
Por ser uma praga de solo e atacar a parte basal da
soqueira de cana, torna-se mais difícil seu controle.
Os inseticidas de uma forma geral têm baixa eficiência, ficando entre 30 e 50%. O controle com biológico tem se tornado uma ótima ferramenta proporcionando bons resultados.
O uso de Beauveria bassiana para o manejo dos
adultos tem se mostrado eficaz, com controle superior a 80% já após 30 dias da aplicação. O fungo
Metarhizium anisopliae, comumente utilizado para o
controle de cigarrinhas na cana-de-açúcar tem mostrado excelentes resultados no controle de larvas de
Sphenophorus levis, quando aplicado com cortador
de soqueiras.

e resultados em cana

A

taxa de adoção de uso de biológicos em
cana-de-açúcar ainda é baixa quando se
olha no mercado geral. A percentagem
dos produtores que já adotaram a prática
de manejo integrado com biológicos chega em torno
de 20% da área de produção no país, mas está crescendo a cada ano. À medida em que o agricultor faz
uso desta tecnologia, quebra-se o paradigma ao ver
na prática que o Manejo Integrados de Pragas (MIP)
é uma ferramenta que traz vantagens econômicas,
comerciais e ambientais.
O mercado de controle biológico dobrou nos dois últimos anos no Brasil, movimentando mais de R$ 1 bilhão na última safra, conforme dados da IGH Markit.
Segundo a pesquisa da Consultoria Blink Projetos Estratégicos com a CropLife, que foram divulgados em
abril, o mercado de produtos biológicos deve atingir
R$ 3,7 bilhões no Brasil em 2030. Esses dados demonstram o quanto é solido o crescimento na aceitação por parte dos produtores.
Atualmente, no Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa) existem 411 biodefensivos
registrados, sendo que houve o registro de 43 em
2019 e de 95 em 2020. Esses dados indicam um
mercado com grande potencial de crescimento.
Para a cana-de-açúcar temos excelentes programas
de controle biológico visando o controle das principais pragas da cultura. Atualmente temos produtos
registrados para broca da cana, cigarrinha, Sphenophorus e nematoides.

Broca-da-cana - Diatraea saccharalis
A broca é a principal praga da cana-de-açúcar. A lagarta jovem se alimenta das folhas e penetra as partes

mais moles do colmo, perfurando a cana e abrindo
galerias, que servem de entrada para outros microrganismos (bactérias, fungos, etc.). Com a presença
da broca ocorre o dano secundário, que é o apodrecimento dos internódios atacados (podridão vermelha).
O controle biológico da broca teve início na década
de 70 com a Cotesia flavipes, se tornando o maior
programa de controle biológico do mundo até os
dias atuais. O parasitismo se inicia por uma picada
da Cotesia flavipes, que deposita grande quantidade
de ovos no interior do corpo da broca da cana. Esses
ovos eclodem larvas que se alimentam do interior da
lagarta, que por sua vez, morre exaurida, sem conseguir completar seu ciclo de vida.
Outra alternativa de controle biológico é o uso da microvespa Trichogramma galloi, que parasita os ovos da
broca-da-cana. O uso da microvespa se tornou viável a
partir de 2014 com o uso de drone para a soltura da microvespa em campo, obtendo rendimento operacional,
melhorando sua distribuição e eficiência. A utilização do
Trichogramma galloi é muito interessante, ele preda o
ovo da broca, ou seja, antes da broca entrar no colmo e
causar dano. Outra vantagem é que o parasitoide não é
afetado por temperatura elevada, pelo contrário, a microvespa prefere altas temperatura, ficando mais ativa,
procurando os ovos para parasitar mais rápido.
A associação da Cotesia flavipes e Trichogramma
galloi tem garantido excelente controle, visto que estas atuam em diferentes fases de desenvolvimento
da praga (ovo e lagarta). Três liberações semanais
consecutivas de Trichogramma galloi e uma de Cotesia flavipes acarretam em uma diminuição de mais
de 60% no índice de intensidade de infestação causado pela broca.

Figura 1- Ovo da Diatraea saccharalis parasitado por Trichogramma
galloi. Fonte Grupo Vittia.

Cigarrinha das raízes – Mahanarva fimbriolata

O controle biológico com Metarhizium anisopliae é um
dos principais componentes do manejo integrado de
cigarrinhas. A seleção de isolados de Metarhizium anisopliae é uma etapa fundamental para que se possa
obter isolados virulentos e de alta produtividade em
meio de cultura e, desse modo, proceder a produção
em escala comercial.
Em aplicação tratorizada o fungo deve ser aplicado na
vazão de 300 a 400 litros de água/ha, utilizando um
trator com bicos em pingente com jato dirigido para
a base da touceira, de preferência após às 16h, para
evitar a alta incidência de raios ultravioleta, chegando
até a madrugada, período em que a umidade relativa
está alta e a temperatura mais amena, minimizando
os efeitos do ambiente que podem ocasionar a morte
do fungo. Esses cuidados são essenciais para alcançar
bom controle.

Figura 2- Sphenophorus levis colonizado com Beauveria bassianaFonte Grupo Vittia.

Pesquisas mais recentes estão sendo feitas com nematoides entomopatogênico (Steinernema puertoricense, Steinernema rarum) obtendo controle de 80%
sobre as larvas do gorgulho, controlando também
outras pragas, tais como lagarta Hyponeuma taltula,
larvas de corós, broca gigante, cigarrinha-da-raiz e cochonilhas de raiz, dentre outros insetos, com eficiência entre 50 e 80%.
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Nematoides
O controle de nematoides é muito relacionado ao
equilíbrio de biota do solo, podemos utilizar produtos a
base de fungos e bactérias. Muitos produtos são vendidos na fase resistência ou esporo de fungos e bactérias, tornando-as resistentes as condições climáticas
desfavoráveis em que podem ser aplicadas no inverno
e tendo como resultado um maior tempo de controle
dessa praga, pois as condições de calor e umidade
no solo que favorecem a multiplicação do nematoide
também são favoráveis aos organismos usados para
o seu controle.
É importante destacar que o papel do biológico não
é substituir o químico. Ele até pode fazê-lo pontualmente em algumas pragas e segmentos, como no
controle de nematoides, mas na maioria dos casos, o
recomendado é uma sinergia entre ambos.
Cooperado para saber mais sobre o uso de controle
biológicos na cana-de-açúcar, procure os profissionais
da Coopercitrus mais próximos de você.
Cristiano José do Amaral
Consultor especialista em cana-de-açúcar da Coopercitrus

Falcon

NA HORA H DA
PROTEÇÃO DA
CANA, É IHARA.
PODE CONFIAR.
Tecnologia na hora certa
para a sua cultura.
No ciclo da lavoura tem
hora certa para tudo e tem
IHARA para toda hora.

Kellen

Severo

Melhor controle
das daninhas
sem prejudicar o
canavial

Único que
controla todas
as fases da
cigarrinha

Poderoso
maturador:
Cana com + TAH

Herbicida
exclusivo para
cana-de-açúcar
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COM IRRIGAÇÃO POR PIVÔ,
COOPERADO QUADRIPLICA

PRODUTIVIDADE
em áreas de grãos e HF

Nas fazendas do cooperado Fernando Mantuan, cada hectare irrigado
representa a produtividade de quatro hectares de sequeiro.

N

adando contra a maré da
seca, o cooperado Fernando Mantuan, de apenas 27 anos, se destaca
pela alta produtividade nas culturas
de grãos e hortifrúti. O segredo está
na irrigação: desde 2015, ele coloca
a água como o centro do seu manejo, tendo investido em 23 pivôs para
irrigar 1.850 dos 4.300 hectares localizados na região de Araguari, MG.
Fernando trabalha com as culturas
de milho, soja semente, feijão, ervilha, girassol, sorgo, trigo, café, cebola e batata, sendo uma referência
em qualidade para o mercado. “Desde 2007, a gente planta tomate e eu
cheguei a ser um dos maiores produtores do Brasil. Mas, em 2015, a
gente percebeu que a cultura estava
em um momento instável, e enxerguei no pivô um grande potencial
para retomar a produtividade”, revela o cooperado.
Os dois primeiros pivôs instalados,
com abrangência de 280 hectares,
foram adquiridos por meio de projetos da Coopercitrus, pensados para
gerar a maior eficiência com o uso
racional de água. Com o passar dos
anos, a área irrigada cresceu, chegando a 1.850 hectares do total.
O suprimento de água, com capacidade de 1.8 milhão de litros por hora,
é feito via represa, reservatórios de
água e poços artesianos. “A gente

Pivôs Valley Coopercitrus transformaram a produtividade de grãos e hortifrúti.

faz um planejamento para saber quanto de
água vai precisar por ano e dentro desse
planejamento eu sei quantos metros cúbicos de água que vou demandar”, explica o
produtor.
Com água na quantidade certa o ano todo,
Fernando alcançou um nível de produtividade diferenciado. Na média, ele calcula que
cada hectare irrigado representa a produtividade do que teriam quatro hectares de
sequeiro. A qualidade da produção também
aumentou, tendo destaque para a soja, com
média de 95 sacas colhidas por hectare.
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“Quando a gente irriga, saimos do risco. Isso
gera mais competitividade nas negociações,
porque a gente passa a trabalhar com culturas
de alto valor agregado. Tudo o que pudermos
fazer para melhorar nosso negócio, a gente
faz”, salienta o jovem empreendedor que, por
incentivo do pai, Gildo, e do avô, Ângelo, começou a trabalhar nas lavouras aos 13 anos.
A Coopercitrus mostrando o seu papel de aliada ao produtor rural, se orgulha desse caso
de sucesso. Estando ao lado do Fernando em
cada decisão e oferecendo produtos e serviços como máquinas, defensivos, fertilizantes
e serviço de distribuição de insumos a taxa
variável, sempre com preços competitivos, a
cooperativa demonstra, mais uma vez, o potencial de transformação de cada pessoa que
se dedica ao campo.
“Hoje a gente tem a Coopercitrus como uma
grande parceira, presente no dia a dia da lavoura e de tudo o que é convertido em valor
agregada à nossa produtividade”, finaliza o
cooperado.
COM5 Comunicação

Sistema de irrgação por pivô projetado pela Coopercitrus.

Sistema de captação dimensionado para atender a demanda da irrigação.

SOLUÇÕES INTELIGENTES
DE IRRIGAÇÃO POR
GOTEJAMENTO.

NÃO FIQUE REFÉM
DA SECA, INVISTA
EM IRRIGAÇÃO
INTELIGENTE.

leve um
derriçador
Stihl para
a sua colheita
com Vantagens
Exclusivas.
ƒ
Aproveite descontos especiais
nas ferramentas KA 85 R SP WR 6,
KA 85 R SP WR9 e implemento
SP 20 - Derriçador de Café.

Na compra de um
Derriçador de Café KA
85 R SP WR 6 e/ou WR 9,
você ganha garantia até
o final da safra de 2022*.
Comprando um KA 85 R SP
e/ou KA 120 R SP com
o implemento SP 20,
você tem direito
a uma revisão gratuita,
paga pela STIHL**.
0800 707 5001 | colheitadocafe.stihl.com.br

*Garantia válida somente para KA 85 R SP WR 6 e/ou WR 9 por defeito de fabricação. **Revisão gratuita entre as safras de 2021 e 2022 para o derriçador
KA 85 R SP WR 6 e/ou WR 9 ou o modelo KA 120 SP WR 6 e/ou WR 9 adquirido(s) de 22/01 a 30/06 de 2021.
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DIVERSIFICAÇÃO DE

CULTURAS
Chave de sucesso para segurança financeira do produtor!

J

á dizia o ditado popular, “nunca devemos colocar todos os
ovos em uma mesma cesta”
e esse é um lema que podemos sugerir também para os
produtos de nossa produção agrícola. A propriedade mais rentável
é aquela que consegue ser autossustentável e intercalar a venda
de seus produtos e subprodutos.
Como exemplo, uma fazenda que
produz grãos pode ter um complemento com pecuária e realizar
a criação de gado sendo a terceira
safra, realizando uma boa Integração Lavoura Pecuária (ILP). Quem
tem granja, criação de aves, bovinos ou suínos pode utilizar o esterco para enriquecer a lavoura diretamente ou até fazer um composto
mais enriquecido, sendo assim,

é outra atividade complementar.
Essa diversificação é opção para
maior segurança financeira e com
isso podemos ter maior segurança
climática também.
O ano de 2020 foi muito seco no
outono e no inverno e tudo indica
que 2021 tende ao mesmo caminho. Tivemos casos em que algumas soqueiras de cana-de-açúcar
nem brotaram devido a seca extrema, especialmente em canaviais cortados de junho a agosto.
Mas, apesar da seca e da quebra
de produtividade, ainda foi possível realizar uma segunda safra de
milho pós-soja em SP e MG.
Nesse sentido, o produtor de cana
que cortou o canavial e teve muitas áreas que não brotaram por falta de umidade no solo, é forçado

a fazer uma reforma precoce. Isso
irá implicar diretamente no seu fluxo de caixa, visto que no ano posterior ele teria uma renda, já amortizando sua soqueira em mais um
corte, porém, sem essa brotação,
ele é obrigado a reformar e atrasar
seus rendimentos de 12 meses
para, no mínimo, 22 meses contando o prazo de cana planta que
de 18 meses além dos períodos
de reforma e rotação de quatro
meses, são quase dois anos sem
cana e sem rendimento direto.
Mas, caso o produtor queira um
fluxo de caixa mais dinâmico,
pode fazer uma rotação nas suas
áreas de cana com soja, deixando
parte dessa área para semeadura
sucessiva com milho ou sorgo, ou
fazer uma adubação verde nesse
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período de safrinha. No ano seguinte ele pode entrar novamente
com soja ou outra cultura de verão e, caso ele queria, pode voltar
com cana-de-açúcar posteriormente.
Muitos produtores já estão fazendo isso, buscando montar sua
estrutura e diversificando novamente sua produção, é um caminho sem volta. Aumenta a utilização das suas máquinas e diminui
os custos fixos. Uma semeadora de soja planta milho e passa
a trabalhar o dobro do tempo no ano. A colhedora passa a ter
serviço em outras épocas, isso é aproveitamento de maquinário.
Além dessa interação de cana com grãos, é possível uma integração da soja, milho e pastagens utilizando as áreas mais pedregosas ou não agricultáveis para uma exploração pecuária na época
das águas e o complemento na seca utilizando as áreas oriundas
da soja e milho.
A soja entrou como alternativa cada vez mais real e deve alcançar
áreas recordes em SP, acompanhada pela alta do preço, flutuando entre os R$150 até R$180 a saca de 60 kg. O milho tem tido
preços elevados pela alta procura, chegando nos patamares de
R$ 80 a R$100,00, algo inédito a todos nós. Apesar dos aumentos nos custos de produção, remunera bem o produtor. É possível realizar em uma lavoura de soja bem conduzida com insumos totais na casa de R$ 3 mil por hectare, dividindo por R$150,
temos 20 sacos de custo, com oito sacos de custo operacional
aproximado e uns 12 sacos de arrendamento, fechamos a soja
com 40 sacas por hectare de custo.
O milho safrinha deve fechar com no máximo três mil de custos
contando o operacional e frete. Com isso, qualquer produtividade
acima de 35 sacos por hectare passa a remunerar o produtor.
O principal objetivo desse texto é demonstrar que é possível remunerar bem o produtor com outras culturas. Seu sistema de produção passa a ser mais produtivo em cada cultura, pois a fertilidade
sobe, os microrganismos distintos ocupam melhor a biota do solo,
o manejo de pragas e plantas daninhas se torna mais inteligente
e diversificado, pois a rotação de cultura vai favorecer isso tudo.
Caso você, cooperado, queira implementar alguma diversificação
em sua propriedade, procure nosso corpo técnico na unidade Coopercitrus mais próxima, vamos ajudá-lo a buscar mais produtividade e todo o time comercial fornecerá tudo necessário para sua produção e para você crescer como um todo. Nós podemos ajudar!
André Ricardo Rossi
Gerente Técnico Agropecuário da Coopercitrus
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O impacto do clima na agricultura e como o
produtor pode lidar com a queda na produtividade
Quando começou a seca
em março de 2020, todo
mundo já sabia que, após
230 dias consecutivos de
estiagem, os reflexos seriam sentidos na safra 21/22.
Entretanto, o que ninguém esperava era que a falta de chuvas
se repetiria em fevereiro, em março e em abril
deste ano, segurando ainda mais os já sofridos
canaviais.
A safra começou, as usinas iniciaram a colheita
e os registros de produção começaram a apontar
os reflexos da longa estiagem. Produtores que
trataram muito bem da cana utilizando adubações parceladas, uso de corretivos nas soqueiras, uso de óxidos e fósforo adicional no plantio,
limpeza de canaviais com utilização das mais novas moléculas de herbicidas e aplicação de resíduos sobre a linha da cana, começaram a berrar
que os canaviais, cuja produtividade esperada
era para ser a melhor dos últimos anos, estavam
apresentando quebras de até 25%.
Canaviais de cana planta cuja produtividade histórica esperada era de 120 t/ha, mal chegavam
a 100t/ha. Nos canaviais plantados em solos de
baixa retenção de umidade e baixa fertilidade, as
perdas superam os 30% e estão produzindo ao
redor de 80 t/ha.
É triste ter que dizer que, justamente no momento em que o setor iria colocar o nariz para fora
d’agua para respirar, vem uma estiagem dessa e
neutraliza muita coisa que foi feito para melhorar
a produtividade agrícola.
Seria de desanimar não fosse o valor dos produtos finais, que compõem a formação de preços
do ATR e que certamente vai compensar grande
parte das perdas, apesar de que o ATR, em algu-

mas regiões, ainda não está adequado. Nesses
casos, o baixo desenvolvimento vegetativo da
cana e a falta de chuvas já a partir de fevereiro,
fez com que a cana pulasse um estágio no seu
ciclo fenológico, importantíssimo antes da maturação, a senescência, que faz com que a cana
concentre gradativamente a sacarose nos vacúolos celulares dos colmos.
O que aconteceu foi um abrupto secamento da
cana que reduziu a umidade e concentrou o açúcar, porém, os açúcares redutores não tiveram
tempo de se transformar em sacarose e as análises de cana estão apontando baixa pureza do caldo (brix muito alto, ainda), o que está dificultando
a formação de cristais de sacarose na indústria,
proporcionando a fabricação de um açúcar de cor
muito ruim.
Além disso, a cana está leve e já está iniciando,
em algumas variedades, a formação de ocamento e isoporização dos colmos, contribuindo ainda
mais para a perda de peso.
Muitos produtores estão me perguntando: e
agora, como devo proceder com os tratos culturais? Temos que entender que em ano como
esse, algumas práticas culturais devem ser revistas e adequadas até a normalização da umidade no solo.
Recomendamos não escarificar a cana e não mexer com a palha que se encontra sobre a soqueira. É importante segurar a pouca umidade que
resta no solo e adubar somente quando a umidade retornar ao perfil do solo até uns 50 centímetros. Se possível, esperar um pouco mais para
aplicar herbicidas e para não atrasar no melhor
momento, planejar um reforço na estrutura.
Considerando históricos passados do clima, pode-se esperar que esse desequilíbrio climático
venha a ser revertido com a redução do fenôme-
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no La Niña/ El Niño, que já começa a dar sinais
de estar no fim.
È necessario planejar com cenários diferentes:
com muita chuva fora de época, com pouca chuva até outubro, com restabelecimento das chuvas só no final do ano. Para cada caso e tipo de
solo haverá um procedimento.
Temos, agora, que nos concentrar na preservação das soqueiras e dar condições a elas para
voltarem a produzir bem em 2022. Atenção ao

O ano de 2021 certamente nos trará surpresas
negativas na colheita. É de se esperar que tenhamos perdas significativas na expectativa de
produção. O período da florada foi acompanhado de déficit hídrico acentuado e altas temperaturas, o de enchimento dos grãos seguiu a
mesma regra. O que agrava o problema é que
situações como essas deixam as lavouras ainda
mais propensas ao ataque de pragas e doenças,
aumentando ainda mais os custos. São situações difíceis e que prejudicam e muito a saúde
financeira das propriedades.
Para superar situações como estas, tecnicamente espera-se que as propriedades possuam
a maior parcela possível de lavouras com bom
potencial produtivo para que a produção mantenha o saldo financeiro positivo. Pelo lado financeiro é importante que o produtor tenha em
mãos o seu custo de produção e que, com auxílio de um profissional, possa fazer intervenções
técnicas que respeitem o fluxo de caixa da propriedade e atendam às necessidades agronômicas das lavouras. O domínio dos custos permite
ainda que ele estrategicamente se beneficie ao
máximo das oportunidades de comercialização
do café, seja nas vendas futuras ou nas opções
de trocas por insumos.
Querer e poder superar situações adversas
deve fazer parte não só de uma estratégia imediata, mas também de médio e
longo prazo.

Engº Agrº Rodrigo Ticle Ferreira,
consultor do Projeto Educampo
Café – Coopercitrus/Sebrae e sócio-proprietário da C3 Consultoria e
Pesquisa.

clima e ao planejamento dos tratos culturais
adequados de acordo com o que pode vir por aí.
Cuidar do patrimônio e adequação de práticas ao
momento climático é a palavra de ordem. Não
vamos nos desesperar, porque tudo deve voltar
aos seus eixos. Temos que aguentar até terminar
esta safra com menos cana e cuidar das soqueiras que é onde está o nosso futuro.
Engº Agrº MSc. Dib Nunes Jr, proprietário do Grupo IDEA e
consultor de produção de cana-de-açúcar.
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Segundo o IBGE, a Safra brasileira de 2020 foi de 103 MM
toneladas de milho, sendo
26,5 MM na 1ª safra e 76,5
MM na 2ª safra. Para 2021 a
1ª safra foi de 25,5 MM toneladas e a expectativa para a 2ª Safra estava estimada em algo torno de
78 MM. Entretanto, devido ao atraso no plantio da
soja, com o consequente atraso no plantio de milho
aliado a forte estiagem em diversas regiões do Brasil, inclusive a nossa, já se estima no mercado que
haverá uma quebra na produção de milho, trazendo
uma expectativa de produção abaixo de 70 MM
toneladas.
Mesmo contando com uma produção cheia americana, os estoques mundiais permanecem baixos,
o que fará com que os preços continuem firmes

no mercado interno, já que, caso haja uma necessidade de importação para suprir a demanda
interna, os preços do milho importados chegarão
também em patamares elevados.
Estimamos que, para equilibrar o mercado, atendendo o consumo interno o remédio será a diminuição
das exportações. O clima é realmente uma preocupação, mas é um fator que não está sob nosso controle,
então não devemos sofrer por isso.
Devemos nos preocupar, sim, em fazer o nosso
melhor para produzir o máximo possível com o
menor custo possível em cada safra, conseguindo
fazer isso bem feito, na média de um ciclo de cinco safras, fatalmente o resultado do milho será positivo, pois a natureza sempre nos dá muito mais
do que tira.
Ademir Ferreira de Mello, sócio proprietário da Fazenda Boa Esperança em Campo Florido, MG.

Ganhe em média

Na agricultura, cada ano é um ano, há sempre uma novidade e não existe um ano igual
ao outro, mas esse ano está sendo muito
desafiador. Estamos enfrentando uma seca
prolongada, que começou muito cedo.
A maior parte de nossas áreas é irrigada,
então nós conseguimos fazer a complementação de água e garantir a produção. Mas,
temos visto os rios muito baixos, nunca vi o
Rio Grande tão baixo como está agora nessa
época do ano. Já o vi assim em agosto e em
setembro, no final da seca, mas nesse período, é atípico.
Nas regiões de Avaré e de Mogi nós não temos irrigação, então a situação é mais complicada. A falta de água vai derrubar muito
fruto, principalmente a terceira florada. Para
mitigar as perdas, nós fazemos uma complementação com adubo foliar, para tentar segurar o fruto e, quando chover, o fruto poder
crescer e não rachar. Fora isso, já é
dado que, pelo tamanho das
frutas, vamos enfrentar
uma quebra na safra.

O ano de 2021 está entrando para a história
como um dos mais secos, começou em janeiro, piorou muito em fevereiro e persiste até agora
em maio. Plantamos sorgo
dia 16 de março e de lá para cá
tivemos só 12 milímetros de chuva. O impacto da estiagem na pastagem é assustador, já
iniciamos o fornecimento de sal proteinado
para o gado, prática que sempre iniciávamos
em meados de julho. Nossos módulos de
pastagem rotacionada não responderam a
última adubação por falta de chuva. O capim
já virou palha e a manutenção do gado vai ficar bem mais cara. Boi com preço bom, mas
com um custo que vai comer nossa margem.

+ 7,4

sacas a mais
por hectare.*

Qualidade que rende mais.
Conheça os fertilizantes premium do Programa Nutricional MaisFeijão
da Yara, específico para a cultura do feijão.
Melhor enraizamento

Pegamento de florada

Enchimento de grãos

Resistência

Engº Agrº João Martins, agropecuarista em Rancharia, SP.

Quer saber mais?
Procure um consultor ou representante Yara.

Francisco Turchetto dos Santos,
diretor superintendente da JF
Citrus.

Acompanhe a Yara nas redes sociais:

yarabrasil.com.br

* Resultado de lavouras demonstrativas realizadas
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CORRETORA DE SEGUROS

COOPERCITRUS:

proteção para o cooperado crescer como um todo
Em parceria com as principais seguradoras do país, a Corretora de Seguros
Coopercitrus oferece soluções personalizadas para agregar mais segurança
aos cooperados, sem burocracias, com preços e condições diferenciadas.

A

s condições climáticas e as frequentes variações no mercado impactam
diretamente nos resultados e na
produtividade agrícola, o que torna o
setor sensível a riscos. Nesse contexto, os seguros agrícolas surgem como uma solução importante para trazer mais estabilidade aos produtores rurais.
Com objetivo de proporcionar mais facilidade
para seus cooperados protegerem seu patrimô-

nio, a Coopercitrus lança sua Corretora de Seguros, oferecendo diversos tipos de seguros com
facilidades, atendimento personalizado e condições especiais. “Nossa Corretora de Seguros já
começou grande para dar aos nossos cooperados a oportunidade de amenizar riscos por meio
de um investimento sólido. Em parceria com as
maiores seguradoras, podemos oferecer preços
e condições diferenciadas”, conceitua a diretora
financeira da Coopercitrus, Simonia Sabadin.

Sem burocracia, com confiança

Testado e aprovado

A Corretora de Seguros Coopercitrus conta com
A Corretora de Seguros Coopercitrus já está em
um time de profissionais especializados, com sóplenas atividades e à disposição dos cooperados.
lido conhecimento de mercado, para prestar atenO assistente comercial da unidade de Uberlândia,
dimento com qualidade e agilidade. A cooperativa
MG, Marco Antonio Pereira, já negociou mais de
oferece diversas opções em seguros agrícolas,
dez seguros com os cooperados da sua região.
de safra, de máquinas agrícolas, de automóveis,
“Procuro mostrar aos cooperados que a precauresidenciais, vida, entre
ção é um investimento.
outros, com condições
“Nosso objetivo é facilitar e pro- Nossa corretora é transexclusivas para atender
parente, firme e ágil. O
porcionar
a
melhor
solução
em
às necessidades de cada
cooperado adquire nosseguros, com time especializado so serviço com preços e
cooperado.
Segundo o gerente da
para intermediar na contratação condições diferenciadas,
corretora, Cássio Móvio,
sem dor de cabeça”,
e dar todo o suporte necessário afirma o assistente coa cooperativa encurta o
ao nosso cooperado”.
caminho entre a necessimercial.
dade e a solução. “NosO cooperado Marcos Cicso objetivo é facilitar. A experiência de nossos
ci já comprovou a qualidade da corretora da Coopertécnicos em cada unidade da Coopercitrus vai ser
citrus e contratou um seguro durante a compra de
essencial para identificar a demanda do cooperado
um trator. “Quando adquiri o meu Massey Ferguson
e nossa equipe é treinada para intermediar a conpela cooperativa, o Marcos já me ofereceu valor um
tratação do seguro e dar todo o suporte necessáagregado, com a contratação do seguro. Tenho que
rio, inclusive em eventuais sinistros”.
destacar o excelente atendimento da equipe, o pro-
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Corretora de Seguros surge como uma opção de proteção para os negócios de seus cooperados.

fissionalismo em cada etapa, o custo interessante. A
Coopercitrus foi decisiva para trazer mais proteção à
minha produtividade”, avalia o pecuarista.

O seguro que você precisa está aqui!
A Corretora de Seguros Coopercitrus oferece todos os tipos de seguros que seus cooperados precisarem. Dentre eles, destacam-se:

• Seguros agrícolas: para proteger a safra e o
rebanho dos principais imprevistos.

Y

CM

Como contratar
A sede da Corretora de Seguros está localizada no
complexo Coopercitrus em Bebedouro, SP, mas os
serviços estão disponíveis em todas as unidades de
negócios da cooperativa, situadas nos Estados de
São Paulo, Minas Gerais e Goiás.
Para conhecer os seguros disponíveis, fale com seu
técnico da Coopercitrus ou visite a unidade da cooperativa mais próxima de você. Nossa equipe irá identificar sua necessidade e oferecer o produto ideal.
COM5 Comunicação

• Seguros de máquinas e equipamentos: proteção contra incidentes de maquinários novos e
usados sejam eles adquiridos na Coopercitrus ou
em outras concessionárias.
• Seguro patrimonial: ideal para proteger tudo
o que está dentro da porteira, como casa, galpão,
insumos e mais.
• Seguro pessoal: diversas opções, tais como
seguro de vida individual e em grupo, de automóvel, residencial e de viagem, para proteger o cooperado dentro e fora de sua propriedade.

Profissionais experientes no mercado garantem agilidade, transparência,
atendimento personalizado e condições diferenciadas.

MY

CY

CMY

K
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Coopercitrus reafirma sua liderança
no mercado de máquinas e implementos agrícolas
Cooperativa cresce 71% em vendas no segmento de máquinas e implementos em 2020,
comprovando sua capacidade financeira, estoque e estratégias de logística, que resultam no
melhor atendimento aos cooperados mesmo durante a pandemia.

Resultado aliado à tecnologia

O

setor de máquinas, equipamentos e varejo da Coopercitrus
registrou um importante crescimento em 2020, chegando a
71,39%, resultados expressivamente acima do que os registrados no mercado
nacional. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq),
as vendas de máquinas e equipamentos agrícolas registraram um aumento de 27% no Brasil
em 2020 na comparação com o ano anterior.
A Coopercitrus comercializou mais de 1.100 tratores e mais de 9.000 implementos em 2020, números que colocam a cooperativa entre as cinco
maiores revendas das redes Massey Ferguson,
Valtra e New Holland, e em primeiro lugar junto as marcas Jacto e Marchesan, maior revenda
Netafim e Valley do Brasil, além de crescimento
nos demais segmentos relacionados.

O CEO da Coopercitrus, Fernando Degobbi, afirma que os resultados refletem na gestão estratégica do departamento de máquinas agrícolas,
considerado um dos pilares mais importantes
da cooperativa que a coloca como uma das principais fornecedoras de maquinários rurais do
Brasil. “Em nossa forma de operar, priorizamos
o que o mercado precisa e trabalhamos para
colaborar de maneira integrada na realidade do
produtor rural. Quando a Coopercitrus percebeu
o problema de logística global na cadeia de suprimentos, nós já fomos antecipando nossas
programações. Realmente, a Coopercitrus é
destaque no Brasil”, salienta o CEO.
O diretor Comercial de Máquinas, José Geraldo
da Silveira Mello, explica que a venda programada e o estoque planejado da cooperativa são os
principais atrativos que contribuíram com os resultados: “O que percebemos foi uma deman-
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da reprimida, as commodities estavam com preços
satisfatórios e o produtor precisava estar apto para
o mercado. A cooperativa veio com o diferencial da
previsibilidade em 2020. Organizamos com os cooperados a data que eles precisavam das máquinas
e mantivemos nosso estoque com índice de cobertura de mais de dois meses. Assim, conseguimos
atender às demandas do cooperado na hora certa,
independente da cultura e da região”.

BS2225H
PULVERIZE ECONOMIA
E AUTONOMIA EM CAMPO.

Portfólio robusto
A Coopercitrus oferece a maior variedade de marcas para os cooperados, com concessionarias das
principais fabricantes mundiais de tratores e máquinas agrícolas. São 25 concessionárias Valtra, sete
New Holland, cinco JCB e Jacto e sete Massey
Ferguson, oferecendo maior poder de escolha para
atender plenamente todos os produtores rurais.
No segmento de implementos, são 51 fornecedores dos mais renomados fabricantes, disponibilizando produtos para os mais variados cultivos.

Para contribuir com o pleno funcionamento do maquinário dos cooperados, a cooperativa investe em
uma grande estrutura para a prestação de serviços
e atendimento pós-venda, com mais de 300 colaboradores oferecendo assistência técnica, com 34
oficinas especializadas e fornecimento de peças de
reposição, com total suporte para as operações no
campo.
Com5 Comunicação

Flexibilidade que combina com o seu manejo.

O herbicida ideal para dessecação,
plantio, quebra-lombo e cana-soca.

Capim-Colchão

Capim-Colonião

Corda-de-Viola

Até 60% de economia
de combustível.
Autonomia até 237%
superior à concorrência.
Sensor automático de
altura e nivelamento de
barras, que pode entregar
até 2 sc/ha a mais durante
o ciclo da cultura.
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Diagnóstico do solo para o pasto:
corrigindo deficiências para alta produção
solo com 25% a 30% de argila. Essas técnicas da calagem em superfície junto com aplicação de fontes nitrogenadas, além do uso de gesso, devem ser adequadas
para a incorporação de cálcio no perfil do solo, o que
permitirá a melhor distribuição das raízes do capim em
profundidade, com consequente aumento na resistência à seca.
A seguir, a importância dos nutrientes para o crescimento de seu pasto:
• Nitrogênio (N): perfilhamento, número e expansão de
folhas, valor nutritivo, produção de matéria seca.
• Fósforo (P): estabelecimento, desenvolvimento de
raízes, perfilhamento, persistência do pasto.

O

uso do pasto na alimentação de bovinos, seja de corte ou de leite, é a
forma mais econômica e, quando
manejado corretamente, se mantém
produtivo por muito tempo, melhorando o desempenho dos animais, diferentemente
de pastagens degradadas, que implicam na baixa
produção de capim e com valor nutritivo inferior.
A degradação de pastagens é o processo em que
ocorre a perda de vigor e produtividade do pasto, tornando-o incapaz de sustentar os níveis de produção
e a qualidade exigida pelos animais, motivo pelo qual
tem se tornado um grande impacto negativo para a
pecuária brasileira, pois é um dos fatores limitantes
para a produtividade dos animais.
Um pasto degradado é sinal que você já perdeu dinheiro!
Mas, como não degradar meu pasto e ainda produzir
mais?
Assim como a gente, o solo onde seu pasto se encontra, também precisa de exames de rotina, e assim poderemos tomar medidas que façam com que
o pasto produza mais e de forma eficiente, bem
como a recomendação de taxas de fertilizantes adequadas para os diferentes solos.
Após a realização de uma análise de solo bem-feita, a primeira etapa a ser praticada é a correção do
solo, se necessária. A correção é a base de tudo
para que possamos alcançar nosso objetivo em produtividade.

• Potássio (K): regulação osmótica, fotossíntese, resistência ao frio e doenças.
Veja abaixo alguns benefícios da correção do solo:

• Enxofre (S): formação de proteínas, enzimas e vitaminas na planta.

• Eleva a produção forrageira;

• Micronutrientes (Boro, Manganês, Zinco, Cobre): aumento de produtividade e intensificação do processo
produtivo.

• Eleva a mineralização da matéria orgânica;
• Fornece cálcio e magnésio;
• Elimina a acidez solo;
• Estimula o crescimento de raízes;
• Eleva a disponibilidade de fósforo;
• Combate o alumínio tóxico.
Sem praticar a correção (com o calcário, por exemplo),
não conseguimos elevar o pH do solo, logo, em ambiente de pH inadequado, a adubação não será efetiva.

Figura 1. Disponibilidade de nutrientes de acordo com o pH do solo (
Adaptado; Malavolta, 1979).

Figura 2. Produtividade acumulada de matéria seca de forragem de Brachiaria em Latossolo Vermelho-Amarelo com aplicação de 3 toneladas por
hectare de calcário dolomítico (Adaptado; Primavesi et al., 2008).

A movimentação de cálcio e magnésio provenientes
da calagem, enriquecendo o perfil do solo, é um fenômeno conhecido, mas sua intensidade é de difícil
previsão, pois é controlada por vários fatores, entre
eles textura do solo, quantidade de água que se move
através do perfil, e dose e granulometria do calcário.
Essa movimentação geralmente é pequena, podendo
ser ampliada com adubações nitrogenadas em cobertura, em especial nas camadas superficiais.
Na presença de doses mais elevadas de nitrogênio,
o cálcio pode ser levado para maiores profundidades,
podendo aumentar, em três anos, a concentração de
cálcio em dez vezes na profundidade de um metro em
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Quando intensificamos o sistema produtivo, repondo
os nutrientes necessários ao equilíbrio do solo e também para produzirmos mais capim, há um reflexo na
qualidade do mesmo, tanto na estação chuvosa quanto
na seca.

Figura 3. Qualidade de forragem em diferentes ambientes. Intensivo: adubações nitrogenadas e nutrientes do solo corrigidos. Extensivo: sem adubação
nitrogenada e baixo teor de nutrientes no solo (Adaptado; Balsalobre, M.,
2019).

Na fase de estabelecimento da pastagem, as plantas
têm uma exigência alta de fósforo (P), porque o sistema
radicular ainda está explorando um volume reduzido de
solo. Proporcionalmente ao crescimento, essa exigência torna-se mais elevada, havendo limitação nutricional, assim, o período de estabelecimento prolonga-se,

Pastagem

retardando o início do uso da pastagem. Muita atenção
na reposição de fósforo (P) na formação de seu pasto!
Nas pastagens utilizadas com cortes, o nitrogênio (N)
e o potássio (K), por sua abundância nos tecidos, são
removidos em grandes quantidades na forragem verde
e feno. Depois de cada colheita, esses nutrientes devem ser reaplicados. O fósforo (P), embora exportado
em menores quantidades que o N e K, deve ser reposto anual ou bienalmente para que a pastagem não
se degrade. Quando o solo recebeu calcário e adubação adequados no estabelecimento, as deficiências de
nutrientes normalmente ocorrem após períodos mais
longos de utilização da pastagem.
As pastagens mal manejadas, com excessivo pisoteio
animal, promovem maior compactação superficial do
solo, o que limita a infiltração da água e a aeração. Consequentemente, podem prejudicar a atividade biológica na zona radicular e a disponibilização de nutrientes
por meio da mineralização da matéria orgânica.
A superlotação animal também favorece a progressiva
exposição do solo, concorrendo para que a enxurrada
arraste solo e nutrientes para fora do sistema. Para evitar a degradação da pastagem, é necessário manejo
racional, além da reposição de nutrientes, utilizando
técnicas de diagnóstico que incluam a análise do solo
e da planta e os dados de produtividade da pastagem.
Devemos nutrir o solo para nutrir o capim!

Luis Gustavo Rossi
Consultor especialista em pastagem da Coopercitrus
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O tempo pelo

Brasil

O

mês de abril de 2021 apresentou
predominância de temperaturas máximas acima do normal (Figura 1 –
Esquerda), especialmente no RS e
litoral da região Nordeste, enquanto
as mínimas (Figura 1 – Centro) ficaram abaixo da média histórica em grande parte do centro-sul do país e
acima do normal na porção norte do país e no centro-sul do RS. Já nos primeiros 10 dias do mês de
maio, as condições térmicas mudaram ligeiramente,
com o aumento das áreas com anomalias negativas
de temperatura máxima (Figura 2 – Esquerda) e as
temperatura mínimas oscilando entre o normal e
abaixo do normal em grande parte do país (Figura 2
– Centro). Essas maiores oscilações das temperaturas em grande parte do país, com máximas acima e
mínimas abaixo da média, ou seja, maior amplitude
térmica, são reflexo das chuvas irregulares que se
manifestaram durante o período analisado, já que sob
condições de seca, com céu sem muitas nuvens, as
temperaturas máximas tendem a ser maiores, enquanto as mínimas, menores. Isso se comprova ao
analisarmos as anomalias de chuva no mês de abril
(Figura 1 – Direita) e início do mês de maio (Figura

2 – Direita). De acordo com essas figuras vemos que
as chuvas do mês de abril ficaram abaixo do normal
em grande parte do país, especialmente na região
centro-sul, a qual engloba os estados da região Sul,
assim como os estados do MS, SP, MG, GO e sul do
MT, além de algumas partes dos estados das regiões
Norte e Nordeste. No primeiro decêndio de maio, as
chuvas ficaram ligeiramente abaixo do normal em
grande parte do país, com poucas exceções, como
observado no extremo norte das regiões Norte e Nordeste. Nas áreas de atuação da Coopercitrus, entre
os estados de SP, MG e GO, as chuvas que ocorreram do início de abril até o dia 10 de maio foram
bem abaixo da média, indicando um quadro bastante
crítico de disponibilidade hídrica para as culturas da
cana-de-açúcar, dos citros, do café e das pastagens,
assim como para a cultura do milho safrinha, agravando ainda mais as expectativas de perdas expressivas
de produtividade nessas áreas. Situação semelhante
ocorre nos estados do MS, PR, SC, onde o milho safrinha vem sendo muito prejudicado, o que deverá
afetar a oferta do produto no mercado. Nesses estados, a produção de trigo também poderá ser prejudicada, já as chuvas deverão continuar escassas.

Figura 1 – Anomalias das temperaturas médias das máximas (Tmax, Esquerda) e das mínimas (Tmin, Centro) e da chuva acumulada (P, Direita) no mês de abril
de 2021 no Brasil. Fonte: Sistema AGRYMAX (www.agrymet.com.br/agrymax).

Figura 2 – Anomalias das temperaturas médias das máximas (Tmax, Esquerda) e das mínimas (Tmin, Centro) e da chuva acumulada (P, Direita) até o dia 10 de
maio de 2021 no Brasil. Fonte: Sistema AGRYMAX (www.agrymet.com.br/agrymax).

As chuvas abaixo do normal ao longo do mês de abril
e início de maio provocaram uma redução ainda mais
drástica da disponibilidade de água nos solos de grande parte da região centro-sul do Brasil, como mostram
os mapas de armazenamento relativo de água no solo
apresentados na Figura 3. A situação é mais crítica nos
estados do MS, PR, SC, SP, Triângulo Mineiro, Sul de
Minas, Sul de GO e sul do MT. Nessas áreas, a maioria

das culturas que se encontram no campo já estão com
seu crescimento comprometido, o que deverá resultar
em quebras de produtividade. No caso da cana-de-açúcar, as quebras já vêm sendo observadas neste início
de safra, devendo persistir ao longo dos próximos meses, já que não são esperadas chuvas expressivas para
o período de inverno, como mostram as previsões de
tempo e clima.

Figura 3 – Armazenamento relativo de água no solo para o Brasil, considerando-se uma capacidade de água disponível (CAD) de 75 mm, nas seguintes datas:
01/04/2021 (Superior Esquerda); 15/04/2021 (Superior Direita); 01/05/2021 (Inferior Esquerda); e 15/05/2021 (Inferior Direita). Fonte: Sistema AGRYMAX (www.
agrymet.com.br/agrymax).
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Avaliando-se de forma mais específica as regiões de
atuação da Coopercitrus, representadas aqui por Bebedouro e Araçatuba (Figura 4), observa-se que a disponibilidade de água no solo no período analisado vem
sendo baixa e muito irregular, pior do que observado
em 2020. |Apesar de um prognóstico de chuva para

Agrometeorologia
o final do mês de maio, não deverá haver mudanças
substanciais dessa situação, já que essas chuvas deverão ser de baixos volumes acumulados. Assim, a
disponibilidade hídrica dos solos deve permanecer em
níveis críticos, impondo ainda mais estresses hídricos
para as culturas presentes no campo.

Figura 6 – Previsão climática para os trimestres junho-julho-agosto a agosto-setembro-outubro de 2021, de acordo com o IRI. Fonte: IRI (https://iri.columbia.
edu/our-expertise/ climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/).
Figura 4 – Armazenamento de água no solo para as regiões de Bebedouro, SP (Acima), e Araçatuba, SP (Abaixo), durante os anos de 2020 (linha vermelha) e
2021 (linha azul), para uma capacidade de água disponível (CAD) de 75 mm. Fonte: Sistema AGRYMAX (www.agrymet.com.br/agrymax).

Previsão climática para os próximos trimestres
A Figura 5 apresenta o prognóstico probabilístico do El
Niño Oscilação Sul (ENOS) para os próximos trimestres
móveis. Por meio desse prognóstico, observa-se que as
condições de temperatura da superfície do mar (TSM) do
oceano Pacífico equatorial continuam indicando uma maior
probabilidade de condições de neutralidade até o final do
ano, porém com um aumento do grau de incerteza em
relação ao fenômeno que irá predominar no segundo semestre, especialmente a partir de setembro, quando volta
a aumentar as probabilidades de uma nova La Niña, assim
como de um El Niño. Apesar desses prognósticos, ainda é
cedo para se garantir que a La Niña retorne ainda este ano.
De acordo com a previsão climática do IRI, apresentada na
Figura 6, nota-se que nos próximos trimestres (JJA, JAS
e ASO) se mantém a expectativa de chuvas ligeiramente
abaixo do normal em parte das região Sul (sul do RS, PR e

SC), no centro-sul do MS, centro-sul de SP, Sul de Minas e
no RJ e ES. Por outro lado, na região Norte, norte e noroeste do MT, TO e em parte da região Nordeste a expectativa
é de chuvas acima da média no trimestre JJA. Nas demais
áreas, as chuvas devem ficar dentro do normal. Nas regiões de atuação da Coopercitrus, as chuvas nos próximos
três trimestres deverão oscilar entre ligeiramente abaixo
do normal e o normal, o que deverá continuar agravando
a seca para as culturas já mencionadas. Se por um lado, a
seca afeta a produtividade e a continuidade dos plantios
da cana, por outro, favorece as colheitas e o processo de
maturação, que em conjunto deverá provocar uma antecipação do final da safra. Para o café, o quando mais seco
reduz os problemas com ferrugem, porém agrava a infestação do bicho mineiro. Finalmente, para as pastagens,
o cenário de baixa disponibilidade hídrica deverá afetar a
oferta de pastagens, o que exigirá o uso de suplementação aos animais.

Figura 5 – Probabilidade de ocorrência dos fenômenos El Niño, La Niña e de condição Neutra, de acordo com o IRI, para diferentes trimestres (AMJ = abril-maio-junho/2021 a DJF = dezembro-janeiro-fevereiro/2020-21). - Fonte: IRI (http://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/?enso-iri_plume).

Paulo Cesar Sentelhas
Professor Titular - Coordenador do Grupo de Pesquisas em Agrometeorologia
Departamento de Engenharia de Biossistemas - ESALQ/USP
Pesquisador do CNPq – Nível 1A - Editor-chefe da Revista Scientia Agrícola
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Aumento do custo de produção da
#ODesafioNãoPara

carne de frango

C

om relação aos custos de produção de
carne de frango, podemos classificá-los
como: custos fixos, envolvendo as depreciações de instalações e equipamentos e custo de capital; e custos variáveis,
envolvendo despesas ligadas a nutrição, aquisição de

pintos de um dia, mão de obra, transporte, energia elétrica, cama, calefação, manutenção, financeiro, impostos e sanidade, entre outros.
O preço da carne de frango nas granjas subiu de
R$4,29/kg em janeiro até cerca de R$4,74/kg em abril,
uma variação positiva de 10,49% (figura 1).

Figura 1.
Preço médio mensal pago pelo frango vivo (R$/kg) nas granjas paulistas.
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*Cotações até dia 28 de abril.
Fonte: Scot Consultoria

IF

Ao compararmos as cotações de março de 2020 e
2021, a cotação, que girava em torno de R$3,25/kg,
foi para R$4,66/kg, equivalente a um aumento anual
de 43,38%.
O custo de produção, no entanto, também subiu.

O gasto com nutrição foi o que mais aumentou, seguido das despesas com a aquisição de pintainhos
de um dia, cujo aumento foi de 4,51%. Os outros
itens tiveram variações iguais ou inferiores a 0,58%
(tabela 1).
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Tabela 1.
Variação dos custos de produção para carne de frango e suas respectivas contribuições para o custo total.
Variação mês anterior
(mar21 / fev21)

Variação anual
(mar20 / mar21)

Contribuição atual
no custo total

Nutrição

-1,84%

+37,70%

76,43%

Pinto de um dia

+0,73%

+4,51%

12,39%

Mão de obra

+0,38%

+0,36%

3,93%

Depreciação

+0,04%

+0,56%

1,94%

Custo de capital

+0,01%

+0,56%

1,61%

0,00%

-0,58%

1,54%

Energia elétrica/cama/calefação

0,00%

+0,11%

1,24%

Manutenção/financeiro/Funrural

+0,01%

+0,12%

0,62%

Sanidade

-0,05%

+0,04%

0,12%

Diversos/outros

+0,01%

+0,03%

0,18%

Custo total

-0,70%

+52,07

100,00%

Item de custo

Transporte

1

1

Segundo o índice de custo de produção de frango (ICPFrango) da Embrapa, o qual considera a produção de frangos em um aviário climatizado
com pressão positiva.
Fonte: adaptado de Central de Inteligência de Aves e Suínos (Embrapa, 2021) / Elaboração: Scot Consultoria.

A elevação dos custos ligados à nutrição e à aquisição de
pintainhos de um dia, estão relacionados com a alta de
preços dos principais alimentos que compõem a dieta de
frangos de corte, tais como milho e farelo de soja.
Em abril de 2020, o preço da saca de milho em São Paulo
girava em torno de R$54,90 e saltou para R$101,93 em
abril de 2021, sem o frete, equivalente a um aumento
de 85,7%. A soja, por sua vez, passou de R$101,16 para
R$178,20, considerando o mesmo período, sem o frete,
um acréscimo de 76,2%.
E nada há no horizonte que alivie os custos de produção
ao longo deste ano.

Referências
Central de Inteligência de Aves e Suínos (CIAS) da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), 2021. Disponível em: https://www.embrapa.br/
suinos-e-aves/cias/custos/icpfrango. Acesso em: 30 de março de 2021.

Rafael Massami Suzuki, médico veterinário, dr.,
Scot Consultoria.
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ESSE É OUTRA
H I STÓRIA .

O que acompanhar em abril no

O
TOTALMENTE
CONECTADO

NOVAS
TR ANSMISSÕES

U M N OVO T E M P O
NO CAMPO: MAIOR
P R O D U T I V I DA D E ,
MENOR CUSTO
O P E R AC I O N A L .

NOVAS VERSÕES
DE POTÊNCIA
380CV E 396CV

NOVA
CABINE COM
VISÃO 360º

NOVO EIXO
DIANTEIRO

PROCURE SEU CONCESSIONÁRIO
E CONHEÇA MAIS SOBRE O PRODUTO.

LOGO
DEALER

ENDEREÇO
TELEFONE

DESCUBR A MAIS EM NEWHOLLAND.COM.BR

AGRO

comércio global de produtos do
agro brasileiro voltou a crescer
no mês de março, segundo o
MAPA, com exportações alcançando US$ 11,57 bilhões, maior
valor já registrado para o mês desde o início da
série histórica em 1997; e um crescimento de
28,6% em relação ao mesmo mês de 2020. O
complexo soja, maior destaque, embarcou US$
6,01 bilhões (+38,2%), representando 52% de
todo o volume de março. Na segunda posição
ficaram as carnes, com 13,9% de participação e
US$ 1,60 bilhão embarcados (+16,1%), com recordes nas vendas das carnes suína e bovina. Em
terceiro lugar ficaram os produtos florestais com
US$ 1,04 bilhão (+2,8%), representando 9,1%
do total. Na sequência temos o complexo sucroalcooleiro, que participou de 6,4% e embarcou
US$ 738,56 milhões (+59,4%). Por fim, na quinta
posição, temos o café, que teve US$ 579,38 milhões em receitas (+26,3%) e representou 5%
do total. As importações tiveram um leve crescimento de 4,5% em relação a março de 2020,
fechando em US$ 1,34 bilhão, o que resultou em
um saldo positivo na balança comercial de US$

10,23 bilhões (+32,7%), entregues pelo agro brasileiro.
Outra boa notícia é que, novamente, o CNA revisou para cima o Valor Bruto da Produção Agropecuária, agora estimado em R$ 1,19 trilhão, crescimento de 15,2% em relação a 2020. As cadeias
da agricultura devem faturar R$ 798,7 bilhões
(+ 19,3%), com grande destaque no crescimento das receitas de soja, que deve fechar em R$
390 bilhões (+ 33,6%), e do milho, com projeção
de faturamento em R$ 160,4 bilhões (+ 32,2%).
Já as cadeias da pecuária devem responder por
R$ 394 bilhões (+ 7,6%), com a carne bovina se
destacando pelo crescimento de 14% (R$ 206,7
bilhões).
E por falar em milho, de olho no aumento expressivo na demanda global, o governo federal adotou novas medidas para estímulo ao plantio do
cereal e de sorgo no país para o ciclo 2021/22. O
limite de crédito de custeio rural foi alterado de
R$ 3,0 milhões para R$ 4,0 milhões por agricultor; e no âmbito do Pronamp, o limite também foi
reajustado, de R$ 1,5 milhão para R$ 1,75 milhão
em crédito de custeio. Boas oportunidades para
o produtor de grãos!
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Mercado Agro

Mercado Agro

Os cinco fatos do agro para acompanhar agora são:
1) O clima extremamente seco que assola o Sudeste do Brasil;
2) As importações na Ásia e outros países em carnes, grãos e demais produtos.
Produtos estão saindo do Brasil com uma velocidade impressionante;

3) A tímida melhoria das perspectivas econômicas com a redução das contaminações e a
performance consequente do mercado consumidor interno de alimentos e combustíveis;

CAFÉ COM
PRODUTIVIDADE
TEM A PERFORMANCE
DE K-MAG.

4) O clima incidindo sobre a safra dos EUA, que vem sendo
plantada rapidamente, mas está muito seca.

5) Vamos tomar cuidado com as compras de insumos e
uma possível valorização do câmbio.

®

Marcos Fava Neves é Professor Titular (em tempo parcial) das Faculdades de Administração da USP em
Ribeirão Preto e da EAESP/FGV em São Paulo, especialista em planejamento estratégico do agronegócio.

K-Mag® é o fertilizante da Linha
Performance que combina
magnésio, enxofre e potássio de
alta solubilidade, gerando frutos
maiores e mais bem nutridos.
É a Mosaic Fertilizantes em linha
com a sua produtividade.

Vitor Nardini Marques é consultor associado na Markestrat Group com formação em
Engenharia Agronômica pela ESALQ/USP.
Vinícius Cambaúva é consultor associado na Markestrat Group, formado em
Engenharia Agronômica pela FCAV/UNESP.

PAG 15

3,3
sc/ha*

Mg

RESULTADOS
COMPROVADOS.
SE É MOSAIC FERTILIZANTES,
FAZ TODA A DIFERENÇA:

MAGNÉSIO DE ALTA
SOLUBILIDADE

SAIBA MAIS EM WWW.KMAG.COM.BR

CONHEÇA OS OUTROS
PRODUTOS DE PERFORMANCE
DA MOSAIC FERTILIZANTES
*Esse resultado é uma média do que foi observado em 14 campos, onde foram registrados: +24% na pontuação geral das amostras;
+17% no número de amostras acima dos 80 pontos; e aumento de peneira em 69% das áreas.

PRODUTIVIDADE
COM QUALIDADE

/NUTRICAODESAFRAS

NUTRIÇÃO
BALANCEADA

/NUTRISAFRAS
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Mep

Imóveis

PREDAÇÃO DO
ÁCARO DA FERRUGEM
POR ÁCAROS FITOSEÍDEOS

Ácaro “maçã”
Iphiseiodes zuluagai predando
ácaro da ferrugem em baixa
densidade de infestação.

S

e levarmos em conta o
comportamento do Ácaro Ferrugem dos Citros
(Citrus Rust Mite), Phyllocoptruta oleivora, a característica de abundância é elevada
fruto da sua capacidade de reprodução altíssima. Além disso, o tipo
de reprodução é partenogenética
(sem necessidade de acasalamento) e local de ataque de preferência,
bastante evidente, é o fruto verde
na fase de crescimento. É uma das
pragas mais estudadas quanto a danos e densidades de infestação e já
existem estudos bem fundamentados de Nível de Dano Econômico.
A sua característica de se situar de
forma livre e solta sobre a casca
da fruta tem facilidade para ser removida pelo vento, a largo tempo
de infestação, que dura quase na
totalidade do crescimento da fruta,
cerca de 240 dias, a disseminação
quase que exclusivamente pelo
vento é o principal fator de reinfestação rápida, tão reclamada pelos
citricultores. Permanece na planta
durante todo o tempo de formação da fruta, desde o tamanho de
“azeitona” (±2,5cm) até “quase-maduro” (±9cm), como já citado

acima. Isso equivale a muitos dias
de exposição das frutas ao ataque
do AFC variando para mais ou para
menos conforme a variedade. Se
considerarmos uma geração por
mês, temos ±8 gerações, de novembro a julho, do fruto “azeitona”
ao “quase-maduro”.
No MEP, a amostragem discrimina
três tipos de densidades-referências na estimativa de número de
ácaros por cm2: ≥5 (para qualquer
destino da produção: indústria ou
mercado), ≥20 quando a produção
é para o mercado e ≥30 quando é
para a indústria. O controle biológico
convém ser considerado, no caso
do AFC, a primeira referência (≥5
ac/cm2) na relação com o predador
Euseius sp. (concordis ou citrifolius)
ou Iphiseiodes zuluagai, porque a
eficácia na predação é maior nesta
relação Predador- Presa.
Por um estudo de Peña na Florida,
o fitoseídeo nativo não rejeitou o
ácaro da ferrugem como alimento,
mas se tiver que escolher, prefere
o ácaro branco. Se tiver só a florada principal, o predador começa no
ácaro branco e depois passa para o
da ferrugem, numa boa, em sequência, mas se no caminho encon-

IMÓVEIS
À VENDA

URBANOS

trar tetraniquídeos e até mesmo
o da leprose, eles preferem ao da
ferrugem. Num pomar orgânico ou
num programa de citricultura sustentável é recomendável verificar
no mercado de macrobiodefensivos
qual espécie tem mais preferência
para o ácaro da ferrugem, qual é
mais propenso ao ácaro branco,
caso tenha floradas concomitantes
com frutas em crescimento, para
compra e liberação. Finalmente,
sugerimos os níveis-de-não-ação
(NñA) possíveis: primeira opção:
Assim, se tiver o dado de % de presença do predador e a % de frutas
com cinco ou mais ácaros o NñA
pode ser “pulverizar se ocorrer menos de 30% de presença do predador numa infestação da ferrugem
de 20% ou mais de frutas com 5ac/
cm2, 10% ou mais com 20 ou 10%
ou mais com 30. Se encontrar 30%
ou mais do ácaro predador e essas
porcentagens da ferrugem citadas
ou menos, aí então espera pela próxima inspeção. Segunda opção:
relação predador: presa numa faixa: 10 a 30 ferrugem/1 predador
presente na área de amostragem
por talhão de manejo.
Prof. Santin Gravena – GCONCI

SILO E LOJA – PEREIRA
BARRETO – SP
Denominação: Silo e loja
Município: Pereira Barreto
Matrícula: 13.543 e 20.518
C.R.I: Pereira Barreto, SP
Área: 17.662 m², 3.143 m²

LOTE – CÁSSIA – MG
Denominação: Lote nº 15 comercial
Município: Cássia
Matrícula: 22.541
C.R.I: Cássia, MG
Área: 484 m²
área

construída

LOTE – CÁSSIA – MG
Denominação: Lote nº 10 comercial
Município: Cássia
Matrícula: 22.536
C.R.I: Cássia, MG
Área: 483 m²
LOTE – CÁSSIA – MG
Denominação: Lote nº 12 comercial
Município: Cássia
Matrícula: 22.538
C.R.I: Cássia, MG
Área: 483 m²
LOTE – CÁSSIA – MG
Denominação: Lote nº 13 comercial
Município: Cássia
Matrícula: 22.539
C.R.I: Cássia, MG
Área: 484 m²
LOTE – CÁSSIA – MG
Denominação: Lote nº 14 comercial
Município: Cássia
Matrícula: 22.540
C.R.I: Cássia, MG
Área: 484 m²

LOTE – CÁSSIA – MG
Denominação: Lote nº 16 comercial
Município: Cássia
Matrícula: 22.542
C.R.I: Cássia, MG
Área: 484 m²
LOTE – CÁSSIA – MG
Denominação: Lote nº 17 comercial
Município: Cássia
Matrícula: 22.543
C.R.I: Cássia, MG
Área: 479 m²
TERRENO LOTE – CÁSSIA – MG
Denominação: Área, terreno
Município: Cássia
Matrícula: 21.041
C.R.I: Cássia, MG
Área: 21.000 m²
APARTAMENTO EDIFÍCIO LA
PLACE – RIBEIRÃO PRETO – SP
Denominação: Apto nº 11, 1º andar, Jardim Irajá, localizado na Rua
do Professor, nº 333.
Município: Ribeirão Preto
Matrícula: 177.040
C.R.I: Ribeirão Preto, SP
Área: 77 m² (2 vagas de garagem)

RURAL
TERRENO URBANO
BEBEDOURO – SP
Denominação: Terreno

lote 1 ur-

bano na Av. Raul Furquim
Município: Bebedouro
Matrícula: 40.813
C.R.I: Bebedouro, SP
Área: 3.655 m²

LOTE – JABOTICABAL – SP
Denominação: Terreno lote Rua
Quintino Bocaiuva, Lote 3-I.B
Município: Jaboticabal
Matrícula: 30.849
C.R.I: Jaboticabal, SP
Área: 1.179 m²

CASA – LEME – SP
Denominação: Imóvel residencial
- Casa

Município: Leme
Matrícula: 37.479
C.R.I: Leme, SP
Área: 470 m²
APARTAMENTO SHOPPING
MONICA – UBERABA – MG
Denominação: Apto nº 604,

7º
andar, Edifício Residencial Monica
Shopping, localizado na Rua Vigário
Silva, nº 745
Município: Uberaba
Matrícula: 29.351 e 27.323
C.R.I: Uberaba, MG
Área: 125 m²

Para maiores informações ou esclarecimentos, favor entrar em contato com o
departamento de ativos imobiliários no e-mail:
antonio.silva3@coopercitrus.com.br e telefones 017 3344-1111 ou 017 99677-6562.
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Classificados
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ESTRESSE E ESTIMULAÇÃO
DE PLANTAS

PRODUTOS E SERVIÇOS

MELHOR
ESTABELECIMENTO

RAIZAL
K-TIONIC

TESTEMUNHA

ESTIMULA
MELHORA

Anuncie na

Coopercitrus
Revista Agropecuária,
um insumo de

alto valor.

(17)

3344 3228 / 3344 3060
•

•

MUDAS DE EUCALIPTOS
P
Mudas Clonais,
P
Mudas E. citriodora,
P

AUMENTA

CONSTRUINDO PLANTAS

ACELERA

RETARDA

Orientação Técnica.
Renasem - SP 01835/2008

(16) 3322-6488

Rod. W. Luiz, km 273 – Araraquara – SP
www.agriflora.com.br

POTÊNCIA
MÁXIMA
TESTEMUNHA

FOLTRAN

O FINALIZADOR
DE PRODUÇÃO

TESTEMUNHA

UPDT

SOLUÇÃO COMPLETA, SOB MEDIDA
PARA SUA LAVOURA

/uplbr

/brasilupl

br.uplonline.com
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Soluções BASF Citros.
Seu pomar com mais resultados.
Conheça as Soluções BASF, para um aumento na produtividade
e maior qualidade do seu fruto.

|

PRODUTOS

|

Inseticidas
Alvo: Psilídeo
Imunit
Alvo: Bicho-furão
Nomolt SC
®

®

|

Acaricida
Alvos: Ácaros da Leprose,
Falsa-ferrugem e branco
Kumulus DF
®

|

Herbicidas
Pós-emergentes
Heat
®

Finale

|

®

Fungicidas
Alvos: Pinta-preta e Verrugose
Comet *
Tutor
Alvo: Podridão floral
Orkestra SC*
®

®

®

|

Adjuvantes
Assist EC
Dash
Break-Thru
MEES
®

®

®

®

*Produtos com o benefício AgCelence®, maior
produtividade e rentabilidade para o produtor.

0800 0192 500
facebook.com/BASF.AgroBrasil
www.agro.basf.com.br
www.blogagro.basf.com.br

Este produto é perigoso à saúde humana, animal
e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga
rigorosamente as instruções contidas no rótulo, na
bula e na receita. Utilize sempre os equipamentos
de proteção individual. Nunca permita a
utilização do produto por menores de idade.
CONSULTE SEMPRE UM
ENGENHEIRO-AGRÔNOMO.
VENDA SOB RECEITUÁRIO
AGRONÔMICO.

BASF na Agricultura.
Juntos pelo seu Legado.
Uso exclusivamente agrícola. Aplique somente as doses
recomendadas. Descarte corretamente as embalagens e os
restos de produtos. Incluir outros métodos de controle do
programa do Manejo Integrado de Pragas (MIP) quando
disponíveis e apropriados. Registro MAPA: Finale ® nº 0691,
Comet ® nº 08801, Tutor® nº 02908, Orkestra® SC nº 08813,
Imunit ® nº 08806, Verismo ® nº 18817, Kumulus ® DF nº 02418592
e Heat® nº 01013.

