
Sojicultores de todo o Brasil estarão em Cuiabá, esta semana, e a programação será intensa
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Uma das novidades do VI Congresso
Brasileiro de Soja, que acontece en-
tre os dias 11 e 14 de junho e tem

como meta debater as últimas novidades e as
problemáticas que envolvem o setor de produ-
ção da oleaginosa no Estado, será o Programa
Soja Livre (PSL). Este projeto foi desenvolvido
com o objetivo de ampliar a oferta de cultiva-
res de soja não-transgênica em Mato Grosso.
Na sua 3ª edição, o Soja Livre é um programa
de modelo estatal e privado, sendo apresenta-
do a produtores e cooperativas com o objetivo
de comprovar a diferença entre as sementes
transgênicas e não-transgênicas.

Na avaliação de Ivan Paghi, diretor técnico
da Associação Brasileira de Produ-
tores de Grãos Não Geneticamente

Modificados (Abrange), a partir da utilização
de sementes testadas e aprovadas o programa
traz para o Congresso da Soja o importante
debate sobre as vantagens do cultivo do grão
não transgênico que, conforme as experiências
realizadas, mostra-se como uma opção técnica
e economicamente viável para atender a um
mercado cada vez mais exigente. Assim, se-
gundo ele, o PSL chega como exemplo de uma
experiência de sucesso em Mato Grosso que
em pouco tempo se expandiu para todas as re-
giões do país. Sendo que hoje tem à disposição
dos sojicultores mais de 12 variedades de soja
convencional testadas, aprovadas e recomen-
dadas para todas as regiões e necessidades
técnicas.

Para se ter uma idéia, na safra 2011/2012
foram instaladas e e conduzidas 26 unidades

demonstrativas e mais de
50 áreas demonstrativas

com mais de 22 variedades de soja convencio-
nal da Embrapa, nas principais regiões produ-
toras de soja no Brasil. Sendo que nessas uni-
dades e áreas demonstrativas os agricultores
puderam conhecer e comparar os resultados
das sementes convencionais e o lançamento
de novas cultivares de alta produtividade e
rentabilidade que ampliam o poder de escolha
dos produtores.

Criado em 2009 por meio de parceria entre
a Associação dos Produtores de Soja do Esta-
do de Mato Grosso (Aprosoja), Associação
Brasileira de Produtores de Grãos Não Geneti-
camente Modificados (Abrange) e a Empresa
Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Em-
brapa), o programa
já está presente em
11 Estados. Segun-
do Ivan Paghi, o

mercado de soja livre de transgênico é uma op-
ção rentável e a Embrapa tem variedades mo-
dernas, competitivas e altamente produtivas.
Assim, quem se especializar nessa área estará
trabalhando com um produto de valor agrega-
do e terá boas opções de negociação da produ-
ção. O diretor técnico da Abrange diz ainda
que a primeira visita a campo foi animadora.
Segundo ele, mesmo com a seca que abalou o
Paraná, por exemplo, as variedades convencio-
nais da Embrapa mostraram um excelente de-
sempenho e, até mesmo as de ciclo médio,
mostram-se um bom negócio para quem que fa-
zer a lavoura de safrinha. 

Discussão sobre Soja Livre
é a novidade do Congresso

Arquivo

agroagenda
Cavalgada

A I Cavalgada Cultural, Agropecuária será no
próximo sábado (16), em Pindaí (BA). O evento será bem

movimentado com a realização de dia de campo, visita
técnica e lançamento do CD Velha Morada. O objetivo é

incentivar e resgatar a arte poética literária, musical,
hábitos e costumes da cultura sertaneja através

dos artistas da terra. Mais informações no site:
agrodiavinte.wordpress.com 

Leilão

O Rancho Terra Boa em parceria
com o Ranch Opposition e o Haras
Galera realiza no próximo dia 22 de
junho mais um leilão do Quarto de Milha
em Mato Grosso. Na pista, para
remate, haverá 52 lotes. O evento será
realizado a partir das 19 horas, no
Rancho Terra Boa. Os organizadores
garantem que os animais que estarão
na pista são todos top de linha.

Nutrição

Nesta terça-feira (12), acontece o 10º Treinamento Avançado em
Nutrição de Bovinos, em Piracicaba (SP). O evento será na Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq). Os Cursos de Difusão Cultural do Centro
de Treinamento de Recursos Humanos do Departamento de Zootecnia são
ministrados por professores da Esalq com apoio de especialistas de outras
instituições públicas e privadas. Mais informações no site: www.fealq.org.br 

Feicorte

Começa nesta segunda-feira (11), o Circuito Feicorte NFT - Etapa São
Paulo. O evento que, chega na 18ª edição, será no Centro de Exposições
Imigrantes. A expectativa é de um público de 25 mil pessoas. Considerado
a principal vitrine do setor da pecuária de corte, a Feicorte de São Paulo
reunirá os principais criadores, profissionais e empresas do ramo. Mais
informações no site: www.feicorte.com.br 

Sojicultores com 
maior produtividade 
são premiados
Elaine Perassoli
Da Redação

Produzir mais usando a
mesma área. Este tem

sido o principal desafio dos
produtores brasileiros e, prin-
cipalmente dos mato-gros-
senses. Com o objetivo de in-
centivá-los a investir para ter
maior produtividade, o Comi-
tê Estratégico Soja Brasil
(Cesb) realizou o Desafio Na-
cional de Máxima Produtivi-
dade. O objetivo é estimular
os produtores rurais a aplica-
rem melhores práticas agrí-
colas e ambientais para o
plantio da leguminosa no
país.

Com o intuito de ofere-
cer ferramentas tecnológi-
cas que ajudem os agricul-
tores a melhorar a produti-
vidade, o Desafio Nacional
da Máxima Produtividade é
real izado desde 2008,
quanto teve apenas 140
participantes. Desde então
o número de inscrito cresce
consideravelmente a cada
ano. “Com a ajuda de nos-
sos parceiros, conseguimos
transportar o conhecimen-
to acadêmico do plantio pa-
ra o campo”, ressalta o
membro do Cesb, Leandro
Zancanaro.

Segundo Leandro, o pro-
dutor precisa estar conscien-
te de que o cultivo sustentá-
vel é uma boa maneira para
aumentar a produtividade. De
acordo com a Associação
Brasileira das Indústrias de
Óleos Vegetais (Abiove), o
Brasil possui mais de 250 mil
produtores de soja e a meta
do Cesb é atingir, pelo me-
nos, 3% desse total, ou seja,
a ideia é fazer com que pelo
menos estes 3% participem
do Desafio.

Em 2012 foram 1.314
inscritos. Os vencedores se-
rão anunciados nesta quarta-

feira (13), em Cuiabá. O
anúncio será feito durante o
III Fórum Nacional de Máxi-
ma Produtividade da Soja
que ocorre simultaneamente
ao VI Congresso Brasileiro de
Soja, entre os dias 11 e 14
de junho, no Centro de Even-
tos Pantanal em Cuiabá
(MT).

O diretor-executivo do
Cesb, Alexandre Abuud expli-
ca que no Desafio são identi-
ficados produtores que têm
resultados históricos de pro-
dutividade. “No evento do
ano passado identificamos 8
agricultores que produziram
de 90 a 101 sc/ha, quase que
o dobro da média nacional
que é 51 sc/ha”. Nesta edi-
ção do Desafio, o vencedor
da região Centro-Oeste pro-
duziu 89 sacas de soja por
hectare.

A competição é dividida
em 2 categorias: área irriga-
da e não irrigada, sendo esta
dividida em 4 regiões: Sul,
Sudeste, Centro-Oeste e Nor-
te/Nordeste. Cada categoria
terá uma área vencedora com
maior produtividade. Ao todo
serão 10 premiados que ga-
nharão uma viagem viagem
técnica para os Estados Uni-
dos, onde farão visitas a
grandes produtores e a cen-
tros avançados de tecnolo-
gia. O objetivo é promover a
troca de conhecimento, que
pode ser aplicado para me-
lhorar ainda mais a sua pro-
dutividade.

Além do nome dos vence-
dores, durante o evento reali-
zado em Cuiabá serão divul-
gadas as tecnologias usadas
por estes produtores que
conseguem produzir acima da
média nacional. Leandro ex-
plica que para ter produtivi-
dade elevada, o produtor pre-
cisa ter chuva na medida cer-
ta, luz abundante, tempera-
tura e genéticas adequadas.M
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Dia de campo para falar da diferença 
entre transgênicos e não transgênicos


