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agroagenda
Tecnologia

Tecnologias inovadoras para
controle de microorganismos em
frigoríficos serão apresentadas hoje
em Campo Grande no Encontro de
Inovação Tecnológica, que acontece
na Embrapa Gado de Corte.

Seminário

Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja), em
parceria com Asssociação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) e
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) organizam o II Seminário Desafios
e Oportunidades da Sojicultura Brasileira - 2013, onde serão apresentados os
resultados do Programa Soja Plus em 2012 e a futura plataforma de trabalho. O
evento será no dia 27/03 (quarta-feira), no auditório do Senar, em Cuiabá.

Leilão

No dia 28 de março (quinta-feira), às 20h15 (horário de
Brasília), o Leilão Virtual Top Leite Novilhas Gir Villefort
colocará em oferta, pelo AgroCanal, 60 fêmeas, entre novilhas e
bezerras Gir Leiteiro PO, e mais 03 touros de repasse. O evento
é oficializado pelo Pró-Genética, do Governo de Minas, e será
organizado pela Nova Sat Leilões. Informações: (31) 3627-1145

Wisley Tomaz
Da Redação

Q uando os agriculto-
res não adotam as
práticas recomenda-

das ocorrências de plantas
daninhas nas lavouras do al-
godão podem prejudicam a
qualidade das fibras, reduzin-
do em até 30% a produtivida-
de. Em função disso, para
tentar amenizar este proble-
ma a Associação Brasileira de
Sementes e Mudas (Abrasem)
ouviu os especialistas em ma-
nejo de plantas daninhas para
que seja esclarecida a impor-
tância da adoção de boas prá-
ticas agrícolas nesta cultura,
que tem características dife-
rentes da soja e do milho.

Isso porque Além da cor-
reta implantação da cultura e
utilização de sementes de boa
qualidade a principal reco-
mendação para fazer o con-
trole das plantas daninhas na
cultura do algodão é a adoção
do manejo integrado. De acor-
do com o professor doutor Pe-
dro Jacob Christoffoleti, da
Escola Superior de Agricultu-
ra Luiz de Queiroz (ESALQ),
esse manejo começa com o
estabelecimento da cultura
‘no limpo’, ou seja, quando ela emerge em uma área sem a pre-
sença simultânea das plantas daninhas. Para isso, é necessário
adotar práticas de pré-plantio adequadas, como por exemplo, a
formação de palhada na superfície que elimina boa parte da ger-
minação das plantas daninhas.

O pesquisador explica que os principais desafios encontra-
dos pelos cotonicultores brasileiros no manejo das plantas dani-

nhas, são: a baixa competitividade da cultura de algodão no iní-
cio do ciclo, que requer manejo de alta eficácia; a necessidade
de controle das plantas daninhas até o final do ciclo da cultura;
a seleção de plantas daninhas resistentes aos principais herbici-
das utilizados; o manejo de plantas voluntárias de culturas ante-
cessoras resistente ao glifosato, que germinam junto com a cul-
tura de algodão; o alto custo dos programas de manejo; e a des-

truição das soqueiras de algo-
dão após a colheita da cultu-
ra.

O pesquisador Anderson
Cavenaghi, da Universidade
de Várzea Grande (Univag),
explica que pelas característi-
cas da cultura do algodão e a
necessidade de colheita no
limpo para se obter fibras com
menores índices de impureza,
é necessária uma maior quan-
tidade de aplicações nesta
cultura quando comparada às
culturas de soja e milho. Sen-
do que os produtores do Mato
Grosso e da Bahia também
acreditam que a adoção da
biotecnologia já trouxe muitos
benefícios e que novos even-
tos podem tornar as técnicas
de manejo ainda mais simples
e eficientes. 

Para os dois pesquisado-
res, a introdução da biotecno-
logia na cultura do algodão já
trouxe facilidades ao produtor
em relação ao manejo, tornan-
do-o mais flexível. Eles acre-
ditam que, com a pesquisa e o
desenvolvimento de novos
eventos combinados, a ten-
dência é que no futuro os pro-
gramas de manejo sejam mais
simples. Cavenaghi acredita
que a biotecnologia na cultura

do algodão é muito bem recebida pelos produtores e que novos
eventos proporcionarão um número maior de ferramentas e pla-
nos de controle aos cotonicultores. Ele diz ainda que esta tecno-
logia já está sendo adotada pelos produtores e o surgimento de
novos eventos possibilitará o uso de herbicidas com diferentes
mecanismos de ação, podendo dificultar o surgimento de plantas
resistentes quando utilizados de forma adequada. 

agricultura Manejo adequado e boas práticas agronômicas
evitam perdas de até 30% nas lavouras

Wisley Tomaz
Da Redação

Uma prática agrícola que se desenvolve por
meio da utilização de tecnologia de infor-
mação baseada no princípio da variabilida-

de do solo e clima. Estamos falando da Agricultura
de Precisão (AP), que a partir de dados específicos
de áreas geograficamente referenciadas, implanta-
se o processo de automação agrícola, dosando adu-
bos e defensivos e com isso há uma interferência
controlada para estabelecer condições ideais às es-
pécies cultivadas na agricultura. Este sistema tem
por objetivo a redução dos custos de produção, di-
minuição da contaminação da natureza pelos defen-
sivos utilizados e o aumento da produtividade.

De acordo com o engenheiro agrônomo Leonar-
do Gomes Cândido, diretor da Unigeo, empresa es-
pecializada em Agricultura de Precisão com unida-
des instaladas nos municípios de Lucas do Rio Ver-
de e Sorriso (MT), hoje não se pode falar em produ-
tividade na agropecuária sem fazer menção a Agri-
cultura de Precisão. Tanto, que eles atendem diver-
sas propriedades em Mato Grosso nas regiões Nor-
te, Médio Norte e Leste, com a expectativa de um
crescimento de cerca de 70% em 2013. “O produ-
tor está entendendo que pode aumentar sua produ-
tividade e renda sem expandir a área, basta se pla-
nejar”.

Segundo Leonardo, o trabalho da empresa co-
meça com a medição da propriedade por GPS. De-
pois é feito o mapa de uso da terra, que diz quais
são as áreas agricultáveis, onde está a mata nati-
va, quantos hectares tem cada talhão, qual a varie-

dade da cultura plantada em cada um. A partir des-
tes dados, com mais informações de altimetria do
terreno, os técnicos dividem a fazenda para coleta
de terra e análise do solo. Em seguida vem o mapa
da produtividade obtido ao confrontar as informa-
ções de crescimento vegetativo dos satélites com
os dados das colheitadeiras. 

A partir do histórico do local é feito o planeja-
mento de como as culturas serão conduzidas na-
quela propriedade. Isso porque para um produtor
não é suficiente saber que sua lavoura não produziu
o esperado. A diferença está em saber em qual par-
te de sua propriedade o problema é mais crítico e
neste local efetuar uma correção adequada, sem
comprometimento do restante da área, do seu orça-
mento e do meio ambiente. Um produtor de sucesso
sabe que isso faz a diferença: reduzir custos, au-
mentar produtividade e preservar o meio ambiente.

Em Rondonópolis (212 Km ao Sul de Cuiabá), o
empresário César Roberto, proprietário da Rizan
GPS, que atende diversas propriedades da região
Sul, diz que hoje não se pode mais vislumbrar a
agricultura sem essa ferramenta. “Até pouco tem-
po atrás o GPS era um opcional nas máquinas agrí-
colas, hoje todas já vêm com este equipamento de
fábrica, o que significa que se trata de uma realida-
de”. O empresário disse ainda que a expansão do
equipamento foi muito rápida, isso porque em 2002
era utilizada apenas para o alinhamento de solo, na
distribuição de calcários. Depois passou a ser tra-
balhado no monitoramento da colheita, fazendo ma-
pa da produtividade. Sendo que hoje está presente
em praticamente em todas as fases do plantio até
a colheita, sendo utilizada também na pecuária. 

Plantas daninhas desafiam
produtores de algodão

Divulgação

Não se pode falar em
produtividade no campo

sem mencionar a
agricultura de precisão

Produtores precisam estar atentos às plantas daninha nas lavouras de algodão

Marcus Vaillant

Precisão também no campo


