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Com objetivo de demonstrar aos
agricultores do Estado qual
método mais apropriado para o

cultivo da soja que gera resultados po-
sitivos no período conhecido como “sa-
frinha”, a Agro Norte Pesquisa e Se-
mentes promove no dia 14 de janeiro o
“Encontro Tecnológico de Soja na Se-
gunda Safra”, em Sinop (500 Km de
Cuiabá). O engenheiro agrônomo da
Agro Norte, Mairson Santana, explica
que toda a equipe da empresa, formada
por 10 agrônomos, estará presente no
Dia de Campo, onde serão discutidos
com agricultores e técnicos da região,
que já plantam soja na segunda safra,
os trabalhos com os métodos utilizados
no plantio e quais geram os melhores
resultados. 

Na ocasião, os agricultores poderão
conferir na lavoura seis variedades, en-
tre elas a ANsc 84107, ANsc 89109,
ANsc 94104 e ANsb Integração, todas
foram plantadas em 16 de outubro. O
engenheiro diz que são variedades adap-

tadas para a segunda safra, mas que
também servem para o plantio na safra
convencional. A ideia é que todos os
participantes tenham uma visão, no
campo, daquilo que tem dado certo, que
tirem suas dúvidas com relação à adu-
bação e vejam qual melhor forma de co-
locar o adubo no solo.

Os agricultores também poderão es-
clarecer dúvidas relacionadas ao con-
trole de pragas, doenças e ervas dani-
nhas, considerando que o cultivo nesta
época do ano ainda temeroso para al-
guns produtores. O que, segundo com
Mairson tem que ser desmistificado,
pois se a soja for plantada de forma e
da variedade correta, bem como com
um acompanhamento adequado, tem o
mesmo resultados da oleaginosa culti-
vada no período convencional.

O engenheiro diz ainda que atual-
mente as sementes de soja da Agro Nor-
te estão em teste em cerca de 120 uni-
dades distribuídas por todo o país. “A
soja convencional é uma opção para o
agricultor aumentar a rentabilidade da
lavoura, mas não estamos falando so-
mente do grão convencional, estamos

falando de soja
rústica, que po-
de ser plantada
de outubro a
fevereiro, de
alta produtivi-
dade e de duas
safras nobres,
que estão em
teste em mais
de 120 locais
pelo Brasil”,
destacou o en-
genheiro agrô-
nomo da Agro Norte.

O Encontro Tecnológico começa no
dia 14 de janeiro a partir das 08h e se-
rá realizado na Área Demonstrativa de
Cultivares de Soja localizada na BR
163, saída para Alta Floresta, próximo
ao Camping Clube, em Sinop. 

As projeções para a cultura da soja
no Estado do Mato Grosso para a safra
2011/2012 são de aumento de área. De
acordo com o último levantamento rea-
lizado pelo Instituto Mato-grossense de
Economia Agropecuária (Imea), a área
plantada no estado está próxima de 7

milhões de hectares - um aumento de
3% em relação ao levantamento realiza-
do pelo Instituto em outubro, que era de
6,78 milhões de hectares. Esse aumen-
to do plantio deve-se às regiões que
possuíam área de pastagem em desuso
ou com baixa competitividade, em espe-
cial no nordeste de Mato Grosso, e que
estão sendo convertidas para a agricul-
tura. Segundo dados do Imea, o incre-
mento na região foi de 30,7% com rela-
ção à safra passada, saindo de
694.200 hectares em 2010/11 para
907.200 neste ciclo.

Horses e kids

No próximo dia 9 de janeiro começa,
em Sorocaba (SP), mais um Horses e Kids
- edição de verão! O curso acontece na
Universidade do Cavalo. O objetivo é
aprimorar a relação entre cavalo e criança.
Diferentemente de uma simples colônia de
férias, o Horses & Kids tem como objetivo
ensinar as crianças de forma divertida.
Quem já monta e quem nunca montou vai
poder experimentar e viver momentos
incríveis com os cavalos! A programação
inclui aulas de equitação em cavalos
experientes ou com os cavalos dos alunos
e para todos os níveis técnicos, sempre
acompanhados por professores. Os alunos
também terão aulas teórico práticas de
manejo, limpeza de cocheiras, escovação,
alimentação, organização e limpeza de
equipamentos, identificação das partes
dos equipamentos. Mais informações no
site -www.universidadedocavalo.com.br 

Show Safra 

Lucas do Rio Verde estará bastante movimentada nos dias
13 e 14 de janeiro com a realização do Show Safra 2012.

Considerado um dos maiores eventos do agronegócio na região
Norte de Mato Grosso. Novas tecnologias para as culturas da
soja e do milho serão apresentadas nos 2 dias de evento. A
expectativa é ter a participação de mil pessoas. Outro foco do
evento é a integração lavoura e pecuária, em especial a formação
de culturas consorciadas e metodologias de implantação de
cultivos consorciados para cobertura de solo visando o plantio
direto. Mais informações no site -www.fundacaorioverde.com.br

Mestrado
Está aberto o edital de seleção para o

curso de mestrado em Zootecnia na
Transição Cerrado Amazônia da Universidade
Federal de Mato Grosso, Campus
Universitário de Sinop. As inscrições serão
feitas no período de 6 a 16 de fevereiro.
São ofertadas 16 vagas nas linhas de
pesquisa de Produção Animal; Melhoramento
Genético e Reprodução Animal; e Nutrição e
Alimentação Animal. O curso terá duração
de 12 a 24 meses e é destinado a graduados
em cursos de Ciências Agrárias ou áreas
afins. A seleção será feita por uma
Comissão Examinadora e contará com
análise documental, prova escrita específica
para cada área de atuação, prova de língua
estrangeira, arguição e análise de currículo e
histórico escolar. O edital de seleção
completo pode ser acessado pelo endereço
http://www.ufmt.br/ufmt/site/editais/
detalhes/295/9/Cuiaba.
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