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Amauri Stracci - Presidente da Fundação Bahia

Palavra do Presidente

Prezado leitor,
Se você está lendo este texto, provavelmente, participou da edição 2010 do
Encontro Técnico do Milho, que a Fundação Bahia e seus parceiros têm a
honra de promover há onze anos. Ele abre a pauta anual de eventos da
Fundação e mobiliza um número cada vez maior de pessoas a cada edição,
representantes de todos os elos da cadeia produtiva do grão. O sucesso do
Encontro Técnico do Milho, assim como o de todos os demais dias de campo, simpósios, congressos, encontros e outros eventos que realizamos, reflete fielmente o interesse do público, em especial, o produtor da região
Oeste da Bahia, em andar sempre pari passu com as tecnologias mais atuais
e promissoras que a pesquisa científica nos permite. E, por associação, é
ao mesmo tempo causa e efeito dessa agricultura moderna e altamente produtiva, hoje reconhecida e respeitada no Brasil agrícola.
Nesta revista, estão consolidadas, de forma resumida e didática, as principais linhas de trabalho na área do milho que desenvolvemos na entidade e
apresentamos no evento, seja em forma de artigos, compilação de palestras
ou ensaios. A publicação traz, ainda, a possibilidade de conhecer as empresas que contribuíram com seus produtos e serviços para a realização do
Encontro, e que representam, sem dúvida, as melhores opções do mercado.
Este ano, a Fundação Bahia inovou ao reestruturar o calendário produtivo da
competição de híbridos de milho. Assim, os resultados que antes eram conhecidos apenas em setembro, passarão a ser abertos ao público cerca de
20 dias após a colheita, em março. Foi uma adequação difícil, pois envolveu
inúmeros fatores, mas trará grandes benefícios ao produtor, já que neste
período ele ainda não efetuou as compras para a safra seguinte, e, com os
resultados em mãos, terá mais subsídios e prazo para escolher as variedades que melhor atendem às suas expectativas.
O milho é um dos mais nobres alimentos. Fonte de energia para animais e
humanos, e também para máquinas, ainda que a produção de combustível a
partir do grão seja controversa. Por isso, o lógico seria pensar que, com a
população crescendo, crescessem também as áreas ocupadas com as lavouras. Não é exatamente o que estamos vendo na nossa região, em razão
da necessidade urgente de ajustes nas políticas públicas para a comercialização do cereal. Neste sentido, vale destacar o papel das nossas entidades
regionais na defesa dessas mudanças. Enquanto isso, nós, da Fundação
Bahia, nos empenhamos em garantir o melhor suporte científico ao produtor,
pois acreditamos que o sucesso individual em cada propriedade torna melhor a região Oeste da Bahia.
Boa leitura!
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Manejo de tigueras de algodão: desafios para as
lavouras de milho do Oeste da Bahia
Marco Antonio Tamai (Doutor em
Entomologia); Mônica Cagnin Martins
(Fundação Bahia); Pedro Venicio Lima
Lopes (Fundação Bahia)

A rotação e sucessão de culturas, quando implantadas de maneira planejada e eficiente constituem em práticas agrícolas com efeitos positivos
sobre as propriedades químicas, físicas e biológicas do solo, imprescindíveis para a manutenção
e/ou incremento do potencial produtivo das áreas
agrícolas. Também configuram como medidas importantes de manejo de pragas, doenças e nematóides de maior especificidade hospedeira, interrompendo assim a multiplicação e dificultando a
sobrevivência desses organismos na área, além
de reduzir as possibilidades de desenvolvimento
de resistência aos produtos químicos através da
diminuição da pressão de seleção.
De modo particular, a cultura do algodoeiro
por ser acometida por um complexo muito amplo
e diversificado de pragas e doenças de difícil
manejo, a rotação de culturas é de caráter obrigatório após 3 anos de cultivo de algodão na mesma área/gleba, sendo esta prática amparada pela
Portaria Adab No 174/2004 para toda a Bahia. As
culturas preferenciais para rotação e sucessão
ao algodão na região Oeste do Estado são: a)
milho: cultivo de verão (sequeiro) e de inverno
(irrigado); b) soja: apenas cultivo de verão, pois
a Portaria Adab No 623/2007, que dispõe sobre o
Vazio Sanitário, impõe restrição a presença de
plantas de soja no período de 15/agosto a 15/
outubro de cada ano; c) feijão: cultivo de inverno (irrigado); d) cobertura-verde, aproveitando
as últimas chuvas da estação.
Com a introdução do bicudo-do-algodoeiro,
Anthonomus grandis (Coleoptera: Curculionidae),
na região Oeste no início da década de 1990, atenção especial passou a ser dedicada às áreas de
rotação com soja e milho. Já houve histórico de
lavouras de algodão que passaram por até 30 aplicações de inseticidas para bicudo quando cultivadas próximas de lavouras de milho com presença de tigueras e soqueiras não controladas, comprovando a forte influencia das áreas de rotação
na dinâmica populacional desta praga de difícil
controle. Esta realidade começou a mudar com a
aplicação de medidas legislativas por meio de Portarias e Instruções Normativas Estaduais em acordo com a Legislação Fitossanitária vigente do
MAPA, além de ações estruturantes em vista a
organização do setor produtivo do algodão, por
meio de campanhas de conscientização e extensão rural desenvolvidas pelo Programa Bicudo,
iniciada na safra 2003/04 na região. No que tange
a extensão rural, coube a equipe técnica desse
Programa, intensificar a parceria com consultores,
produtores e suas equipes, além das empresas de
defensivos agrícolas na busca por procedimentos técnico-operacional, de planejamento e organizacional para enfrentar o problema. Com a experiência acumulada pelo Programa no período de
2003/04 a 2008/09, em sete municípios da região,
serão apresentadas e discutidas a seguir algumas
das etapas críticas no plano de manejo de tigueras e sobras de soqueiras de algodão em áreas de
rotação com milho, e de fácil adaptação para as
áreas de soja e feijão.
A) Foco no planejamento antecipado das operações ® Deve-se ter em mente que as ações de
combate às tigueras e sobras de soqueiras deverão ser realizadas durante os 12 meses do ano, de

maneira ininterrupta, compreendendo os períodos
de safra e entressafra, focando tanto as áreas de
algodão como as de rotação. A forte integração
entre produtores pertencentes a uma mesma micro-região é imprescindível, pois ações isoladas
de fazendas não conferem o impacto necessário
sobre as populações de bicudo. O estabelecimento de elos de confiança entre propriedades também é muito importante, sendo edificado por meio
da implementação de medidas de interesse comum,
sempre que se fizerem necessárias.
B) Plano de trabalho ® Deve-se prezar pela
excelência no plano técnico, o que aumenta consideravelmente as chances de sucesso. Para tanto, é necessário prever e prover recursos e meios
para o cumprimento com primazia de todas as
etapas do plano, como produtos, máquinas e
pessoal, para que todas as operações possam
ser conduzidas da maneira correta e no momento
certo, sem atrasos. Situações incomuns precisam
ser contempladas no plano técnico, para que a
fazenda possa agir de maneira rápida e precisa
aos novos desafios que se apresentam. É imprescindível que a fazenda seja capaz de se antecipar
às situações potenciais, além de elaborar mecanismos que possam mensurar o impacto das medidas do plano.
C) Ações múltiplas para as áreas de rotação ®
O plano técnico-operacional deverá contemplar,
no mínimo, as seguintes etapas e/ou operações:
c1) Eliminação de soqueiras do algodão: Realizar dentro do prazo legal (até 31/agosto);
c2) Condução de operações de repasse: Quantas vezes forem necessárias em vista à eliminação total das sobras de soqueiras remanescentes, e tigueras. Pode-se adotar o método químico
(herbicidas), mecânico (implementos de disco)
ou manual (enxada);
c3) Implantação da cultura de rotação no limpo: As etapas anteriores possibilitam a implantação da cultura de rotação na ausência de sobras
de soqueiras, principalmente, que são de difícil
controle. O manejo das tigueras deverá ser iniciado antes da semeadura;
c4) Implantação adequada da cultura de rotação: Utilizar cultivares adaptados às condições
locais de cultivo, prezar pela excelência na semeadura e condução da lavoura (população, adubação, irrigação, combate de pragas e doenças,
etc) para que a cultura possa desenvolver rápida
e vigorosamente, suprimindo/inibindo o desenvolvimento das plantas de algodão;
c5) Manejo herbicida: Ampliar o foco da operação às plantas tigueras e sobras de soqueiras,
e não somente as plantas daninhas tradicionais.
É imprescindível que seja realizado em diversas
etapas: dessecação, pós-emergência, jato dirigido, dessecação contínua das bordas dos carreadores/talhões, e se necessário, na pré-colheita
no caso da soja. O “time” das aplicações é condicionante para a obtenção de sucesso no manejo das plantas de algodão, assim como o princípio ativo, a eficiência e dose dos herbicidas e a
tecnologia de aplicação;
c6) Monitoramento contínuo: A cultura de rotação precisa ser vistoriada continuamente pela
equipe de monitores da fazenda, para levantamento de informações para subsidiar medidas de
controle, tais como: locais com falhas de semeadura; locais com sobras de soqueiras e focos de
tigueras; densidade e estágio de desenvolvimento das tigueras e soqueiras; presença de bicudo
e outras pragas e doenças;

c7) Eliminação de sobras de soqueiras e tigüeras: Operação contínua, para todos os locais
que forem necessários. Muito dependente do trabalho dos monitores;
c8) Tubo mata bicudo: A instalação deve ser
feita ao redor dos talhões de rotação, previamente a colheita, com intuito de atrair e controlar os
bicudos adultos que estarão migrando em direção às lavouras de algodão da propriedade ou
de vizinhos;
c9) Colheita rápida: Deverá ser iniciada tão logo
a cultura de rotação tenha condições. Isso porque, a partir do momento em que a cultura entra em
senescência, as tigüeras remanescentes da área
intensificam muito rapidamente seu desenvolvimento e emissão de botões-florais, conferindo condições para um aumento na população de bicudo
no local. Lavouras com excesso de tigüeras e bicudo precisam ter a colheita antecipada;
c10) Manejo dos restos culturais: Realizar concomitantemente a colheita da área de rotação, ou
logo após sua conclusão. Normalmente é feita
por meio de dessecação com adição de inseticida para bicudo;
c11) Manter comunicação permanente com os
vizinhos: Imprescindível para assegurar laços de
confiança mútua entre as propriedades, além de
evitar equívocos na interpretação de situações;
c12) Informar o plano de manejo aos técnicos
da ADAB: Evitar equívocos na interpretação de
situações;
c13) Brachiaria spp. em Sistema Santa Fé:
Quando implantado de maneira correta, se torna
uma prática muito eficiente na supressão das tigüeras e soqueiras remanescentes nas áreas de
milho. Diversas fazendas estão adotando com
sucesso esta prática na região Oeste.
Como apresentado, o manejo das plantas de
algodão em áreas de sucessão e rotação impõe
um desafio muito grande às fazendas. Progressivamente, estas estão aprimorando seus procedimentos e sua técnica, e assim contribuindo para
uma menor infestação do bicudo em toda a região. Esta comprovação é possível em consulta
a mais de 5.000 páginas de relatório gerados pelo
Programa Bicudo nos últimos três anos, cobrindo 9 importantes regiões agrícolas que cultivaram juntas 185 mil hectares de algodão e 70 mil
hectares de soja e milho em rotação/sucessão ao
algodão na safra 2008/09, sendo elas: Coaceral,
Placas & Bela Vista, Ouro Verde & Estrondo, Estrada-do-Café & Anel da Soja, Alto Horizonte &
Itograss, Paraíso-Warpol-Timbaúba-Sementec,
Roda Velha, Distrito de Roda Velha & Roda Velha de Baixo e Linhas Ventura-Mizote-Acalanto.
É necessário mencionar também que as fazendas e suas equipes precisam estar em busca
contínua pela excelência nas ações de manejo
das tigüeras e soqueiras de algodão, por meio da
incorporação de novas tecnologias, reavaliação
dos resultados da safra (acertos e erros), treinamento e formação de equipes e valorização de
seu recurso humano. Por fim, os autores agradecem aos técnicos que estão e estiveram à frente
das ações do Programa Bicudo no período de
2004 à 2009, e que muito contribuíram para a geração, compreensão e aplicação na região das
informações apresentadas neste texto, sendo eles:
Alex R. Silva, Diego P. Souza, Dikson P. Souza,
Eilson Santos, Genivaldo B. Santos, Josafá N.
Santos, Lind Berg G. Pinto, Luciana A. Porazzi,
Marcelo P. Ferreira, Patrícia B. Alves, Paulo E.R.
Prado e Ravi R.M. França.
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Híbridos de Milho: ensaios para determinação da
produtividade
Pedro V. L. Lopes1; Mônica C. Martins1, Marco A. Tamai2
1
Pesquisadores - Fundação Bahia
2
Doutor em entomologia

Considerada a principal fronteira agrícola
do estado, a região Oeste da Bahia destaca-se no Brasil na produção de diversas
culturas, sendo sua matriz produtiva composta basicamente de grãos e fibras. Entre os grãos destaca-se o milho, terceira
cultura em área plantada na região, o qual
está inserido no sistema de produção principalmente por ser uma das alternativas
mais viáveis para a rotação de culturas,
além de ser uma das fontes de alimento
energético para a produção de proteína
animal.
Na safra passada (2008/2009) o milho ocupou uma área de 180 mil hectares tendo
sido obtido uma das maiores médias de
produtividade já alcançadas nos últimos
tempos para a cultura na região, 8.100 kg/
ha (Figura 1). Apesar desses dados, na
primeira estimativa realizada para a safra
2009/2010, foi previsto redução da área
cultivada em torno de 5,6% em função das
circunstâncias desfavoráveis de mercado onde os preços deste cereal estiveram
abaixo do mínimo estipulado pelo governo federal, assim como, redução da produtividade média em 7,4% (Aiba, 2009).

Figura 1. Evolução da área cultivada e produtividade da
cultura do milho na região oeste da Bahia (Fonte:
AIBA, 2009)
* 1ª estimativa

A Fundação de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento do Oeste da Bahia - Fundação BA, visando promover a sustentabilidade da cultura do milho vem buscando em parcerias com as empresas que comercializam sementes deste cereal na região suprir a crescente demanda por informações em função do aumento da área
cultivada e padrão tecnológico utilizados,
através da identificação de materiais que
melhor se adaptem as condições edafoclimáticas e da transferência das informações
para o produtor da região.
Essas parcerias resultaram ao longo dos
12 anos de existência da Fundação BA no

desenvolvimento de “Ensaios de competição de híbridos de milho convencional” e nesta safra 2009/2010 será conduzido também “Ensaios de competição de
híbridos de milho Bt”. Os ensaios são
conduzidos nas diversas regiões produtoras as quais são definidas em comum
acordo com as empresas parceiras, que
disponibilizam os materiais do seu portfólio para serem avaliados. Durante a
condução dos ensaios é promovido um
“Dia de Campo” onde cada empresa tem
a oportunidade de mostrar ao produtor
seu material. Após a cultura ter completado seu ciclo os materiais são colhidos,
é determinada a produtividade de cada
genótipo e os resultados são divulgados
em forma de “Comunicado Técnico”, servindo para o produtor da região de parâmetro na identificação dos híbridos que
melhor se comportaram nos diversos
ambientes e manejo submetidos.
A escolha de genótipos de milho
adaptados às condições específicas locais é de fundamental importância para o
sucesso da cultura, sendo bastante variável e dependente principalmente das
características climáticas de cada região,
possibilitando a cada genótipo expressar o seu máximo potencial produtivo. De
acordo com Fancelli (2007) a espécie Zea
mays é considerada uma das plantas mais
bem dotada fisiologicamente e com elevada capacidade produtiva, porém a manifestação destes atributos depende das
condições presentes no ambiente de produção. Esse fato exige da pesquisa a avaliação contínua de genótipos comerciais
e pré-comerciais em vários ambientes e
sistemas de produção, uma vez que os
genótipos podem apresentar respostas
diferentes aos referidos fatores, reduzindo os riscos que a cultura proporciona
ao agricultor. Diante desses fatos o produtor deve buscar no mercado genótipos de milho com alta capacidade produtiva e que sejam adaptados a sua região,
podendo utilizar para isso, os resultados
obtidos nos ensaios de competição.
Nesta safra a Fundação BA estará conduzindo pela primeira vez um ensaio em que se faz uso da tecnologia do
milho Bt, uma variedade geneticamente
modificada (transgênica) resistente a insetos. Segundo pesquisadores da Embrapa Milho e Sorgo no seu primeiro ano de
uso dessa tecnologia esses genótipos
mostraram um aumento de 15 a 20% na
produtividade. No entanto, cuidados devem ser tomados ao se cultivar o milho
Bt com o convencional. De acordo com
estudos realizados, o fluxo gênico no milho é possível e exige estratégias específicas para permitir a coexistência segura

entre duas variedades que se deseja manter puras. Essas estratégias de coexistência vêm sendo utilizadas pelos melhoristas de milho desde 1920, quando se iniciou o uso do milho híbrido (Purcino et.
al., 2008). Essa questão da coexistência
do milho transgênico com o não-transgênico não é novidade para a ciência ou
para a cadeia produtiva do milho. Tratase de um conjunto de práticas agrícolas
que permite aos agricultores a produção
de grãos convencionais, transgênicos, orgânicos ou outros, de acordo com os padrões de pureza exigidos pela lei.
No Brasil, a Comissão Técnica Nacional
de Biossegurança (CTNBio) determinou
regras para garantir a coexistência entre
cultivos transgênicos e não-transgênicos. A adoção e práticas dessas regras
são fundamentais para preservar a liberdade de escolha dos produtores, tanto
pelo milho convencional quanto pelo milho transgênico. Segundo Purcino et. al.
(2008), em distâncias maiores que 50
metros, a taxa de cruzamento varia de
0,51% a 0,02%, apresentando-se muito
abaixo da taxa limite exigida pela lei brasileira, que é de 1,0%, uma vez que, a presença de transgênicos acima desse percentual obriga o produto a ser rotulado
como transgênico. Mesmo assim e visando uma maior segurança para todos a
CTNBio definiu normas de coexistência
mais rigorosas, que exigem isolamento de
100 metros, ou 20 metros contendo 10 fileiras de milho não-transgênico, que impedem a dispersão do pólen do milho
geneticamente modificado.
Neste contexto de milhos transgênicos e não-transgênicos, cada produtor deve se organizar e planejar, pois tem
a sua disposição mais uma ferramenta que
pode ser inserida no sistema produtivo
visando pelo menos a manutenção do
potencial produtivo, diminuição dos custos e benefícios ao meio ambiente, porém
é necessário cumprir as normas pré-estabelecidas, uma vez que, a cultura do milho é um importante componente da matriz produtiva do oeste baiano.

Dia de Campo de Milho
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Dessecação de manejo em milho visando alta
produtividade
* Jamil Constantin; Rubem Silvério de
Oliveira Jr.

Dentre os fatores que podem contribuir no
intuito de maximizar o potencial produtivo da
cultura do milho, dois aspectos merecem atenção especial. O primeiro relacionado ao enfoque
multidisciplinar que o alcance deste objetivo
demanda; o segundo é o fato de que não basta
proceder de forma eficiente com relação às recomendações fitossanitárias para a cultura, mas é
preciso que as medidas sejam implementadas no
momento adequado.
Com relação ao manejo de plantas daninhas,
sabe-se que o período crítico de prevenção de
interferência (PCPI) na cultura do milho, isto é, a
fase do ciclo em que a convivência das plantas
daninhas com a cultura afeta diretamente o potencial produtivo da lavoura inicia-se por volta
de 11 a 20 dias após a emergência e vai até 40 a 45
dias após a emergência. Este período é normalmente observado para as condições observadas
durante o cultivo de verão, onde, em função da
agressividade da comunidade infestante, é necessário o controle contínuo durante todo o PCPI.
O atraso na implementação de medidas de controle após o início do PCPI acarreta reduções na
produtividade, e estas são tão maiores quanto
maior for o atraso para o início do controle.
No caso do milho “safrinha”, ainda há a necessidade de se atentar para a possibilidade de
ocorrência de carryover, ou seja, do efeito residual de herbicidas aplicados na safra de verão
afetarem o desenvolvimento do milho, tais como
o imazaquin, imazethapyr, fomesafen e diclosulam. Maiores problemas na “safrinha” são observados quando ocorrem escapes da safra de
verão ou quando a sementeira que emerge após
a colheita de verão não é adequadamente controlada. Em função da menor temperatura, precipitação e alternância de temperaturas, a emergência de plantas daninhas na “safrinha” é normalmente menor do que no verão e constituída
predominantemente por espécies de folhas largas. Em função da menor infestação e do desenvolvimento mais lento das mesmas, é possível
que se estabeleça uma situação tal que o controle possa ser feito por um período mais curto
do que no verão, e, eventualmente, por meio de
um único controle pontual durante o ciclo da
cultura. Esta possibilidade tem se tornado ainda
mais atraente com o surgimento de novos herbicidas seletivos para o milho para utilização em
pós-emergência. Uma outra implicação da infestação menos agressiva da “safrinha” é a possibilidade de uso de doses reduzidas de herbicidas. Para a definição das doses, no entanto, devese levar em conta que a falta de controle adequado na “safrinha” implica na possibilidade de
aumento das infestações nas lavouras em su-

cessão.
Os maiores efeitos negativos sobre o potencial de produção são observados quando a emergência das plantas daninhas ocorre antes ou simultaneamente à emergência da cultura. Este fato
indica que um programa de manejo de invasoras
na cultura do milho deve ser iniciado já por ocasião da dessecação de manejo que antecede a
semeadura, nas áreas de semeadura direta. Trabalhos conduzidos em diversos locais do Brasil
têm evidenciado que em áreas de grande cobertura do solo pela massa vegetal, a utilização do
sistema “Aplique-Plante” pode afetar a produtividade do milho. Por outro lado, o manejo antecipado (utilização de um herbicida sistêmico de
amplo espectro 15 a 20 dias antes da semeadura,
seguida de uma segunda aplicação de um herbicida de contato imediatamente antes da semeadura) pode maximizar o potencial produtivo do
milho. Este sistema de manejo implica ainda em
dois fatores decisivos para o estabelecimento
de uma cultura vigorosa e de alto poder competitivo com as infestantes: a dessecação eficiente
já na semeadura favorece o desenvolvimento
inicial da cultura e a menor emergência de plantas daninhas durante o ciclo da cultura implica
em uma maior facilidade do controle em pós-emergência da cultura, independente do método a
ser adotado. Embora do ponto de vista técnico o
manejo seqüencial seja o mais desejável em áreas com grande cobertura vegetal, do ponto de
vista prático há resistência por parte de muitos
agricultores em realizarem duas aplicações de
manejo, tanto pela questão de custo/logística
quanto pela questão de tempo, tendo em vista a
necessidade de espera entre a primeira e a segunda aplicação.
Trabalhos têm demonstrado que quando a
morte da cobertura vegetal é acelerada, as condições para o desenvolvimento inicial da cultura
são melhores. Desta forma, em áreas de plantio
direto com grande cobertura vegetal é necessário desenvolver alternativas de manejo que promovam a morte rápida das plantas preferencialmente com uma única aplicação. A aceleração da
morte da cobertura vegetal no manejo diminui
os problemas de perda de produtividade observados em áreas de plantio direto onde a semeadura é feita logo após a dessecação; no entanto,
se a cobertura vegetal for muito grande, a aceleração da morte diminuirá as perdas, mas não as
eliminará.
Experimentos conduzidos pelo Departamento de Agronomia da Universidade Estadual de
Maringá, em conjunto com a COAMO e COPACOL demonstram que a tendência é de que quanto menor o período entre a dessecação das plantas daninhas e a semeadura, maiores foram as
reduções de produtividade nas culturas de soja
e milho. Nestes experimentos, comparou-se des-

secações seqüenciais iniciadas 20 dias antes da
semeadura com dessecações realizadas 7 dias
antes da semeadura e dessecações realizadas
no dia da semeadura (sistema aplique-plante).
Em todos os casos, a cobertura do solo pelas
infestantes no momento das aplicações situava-se entre 60 e 100%.
Para os trabalhos conduzidos dentro das estações experimentais das duas cooperativas, verificou-se que a dessecação 20 dias antes resultou num aumento da produtividade do milho de
10,9 sacos/ha e 18,5 sacos/ha a mais a favor da
dessecação realizada 20 dias antes da semeadura. Conclui-se, desta forma, que o milho que emergiu e teve o seu desenvolvimento inicial em meio
à cobertura vegetal não totalmente dessecada
(sistemas aplique-plante e 7 dias antes da semeadura) teve sua produtividade reduzida.
Todos os sistemas testados acabam atingindo bons níveis de controle das infestantes com o
decorrer do tempo. A diferença básica entre eles
está principalmente na velocidade de dessecação da biomassa das plantas daninhas, o que,
por sua vez, implica no grau de cobertura do solo
no momento da emergência da cultura e no seu
desenvolvimento inicial. Assim, para os sistemas de dessecação 7 dias antes e aplique-plante
o milho emergiu e se desenvolveu inicialmente
sob intenso sombreamento, e mesmo estes sistemas atingindo uma boa dessecação aos 14 dias
após a semeadura, as plantas daninhas ainda continuavam “em pé” e sombreando o milho. O primeiro resultado deste fato foi o aparecimento de
clorose e estiolamento das culturas, retardando
o desenvolvimento e culminando com menores
produtividades. Para a dessecação 20 dias antes,
já no momento da semeadura, o nível de controle
era elevado e as plantas daninhas estavam tombadas rente ao solo, não interferindo no desenvolvimento da cultura.
Deve-se considerar, é claro, que, além do
sombreamento inicial das culturas, existem outros fatores como a demanda de nitrogênio pelos microrganismos decompositores, efeitos alelopáticos e outros aspectos que ainda deverão
ser estudados e esclarecidos, para melhor explicar estas quedas de produtividade e, com isto,
evitá-las. Mas, pode-se dizer que, quanto maior
a cobertura do solo, implicando em elevada massa verde, maior será o prejuízo se a semeadura
for realizada pouco tempo após a dessecação.
Já em áreas de baixa infestação, com pouca cobertura do solo, a semeadura poderá ser feito
logo após a operação de dessecação, sem prejuízo da produtividade.
(Núcleo de Estudos Avançados em Ciência
das Plantas Daninhas – Departamento de
Agronomia - Universidade Estadual de
Maringá
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A bioteconologia na cultura do milho
João Alberto de Oliveira Jr.
Monsanto do Brasil Ltda.

A planta de milho de hoje é muito
diferente da planta que lhe deu origem. Desde o início de seu cultivo os
indios pré-colombiano ja separavam
as melhores espigas para plantar a
safra seguinte. Com isso foram selecionadas diversas variedades e raças
de milho. Relatos da agricultura
Americana mostra que de meados de
1865 a 1930 as sementes de milho
produzida atraves de polinização
aberta tinham rendimentos entre 1000
e 2000 kg/ha. A partir de 1935 os hibridos duplos aumentaram a media
produtiva próxima aos 3000 kg/ha.
Em 1965 surgem os primeiros hibridos simples e a produtividade chega
aos incriveis 8.000 kg/ha no final dos
anos 90. A genética passou a desenvolver novos híbridos e a tecnologia
no campo agregou outras técnicas
para maximizar a produção deste
cereal. Na década de 70, na chamada revolução verde, os insumos agrícolas como os fertilizantes e pesticidas foram os responsáveis por minimizar os danos na cultura causada
por insetos e plantas daninhas. Surge então uma agricultura mecanizada onde a qualidade da semente carrega um potencial genético que pode
ser maximizado pelas novas práticas
agrícolas. A agricultura moderna
transformou a paisagem. O resultado desta simplificação foi uma necessidade de constantes intervenções
humanas. Surge então os primeiros
sinais de poluição ambiental e resistência de organismos como pragas e
ervas. Em 1996 a biotecnologia marca uma nova recolução agrícola e o
milho YieldGard® vem como uma
nova alternativa na produção de milho. Hoje esta tecnologia esta presente em 25 países dos 5 continentes.
Ao longo destes 12 anos de cultivo
comercial com milho geneticamente
modificado foi comprovada a segurança alimentar do milho YieldGard®
e do milho tolerante a herbicidas a
base de glifosato o Milho Roundup
Ready 2™. As sementes de milho YieldGard® possuem uma proteina retirada de uma bacteria (Bacillus thuringiensis) que é encontrada no solo

e é usada para controlar as lagartas
De 1996 a 2004 o benefício da
do milho. Os inseticidas microbianos,
cultura de milho geneticamente moa base desta bactéria, tem sido utilidificado, seja pela tolerancia a herbizado na agricultura desde 1950, princidas a base de glifosato ou a tolecipalmente em culturas orgânicas. O
rância ao ataque de insetos-praga
seculo 21 traz a humanidade o grantrouxe um beneficio direto aos agride desafio de alimentar quase 8 bicultores de U$ 2,5 bilhões de dólalhões de cidadãos no mundo através
res. A tecnologia YieldGard®, comde uma agricultura sustentável, meprovada a campo pelos agricultores,
nos impactante. Em junho de 2009 a
tem diversos impactos na agricultura
o Conselho Regulatório da União
comercial entre eles: a redução nos
Européia anunciou que o EFSA (Euprejuizos causados pelas pragas-alvo;
ropean Food Safety Authority) publium incremento na produtividade; recou parecer científico favorável sodução no numero de aplicações de
bre a biosegurança dos milhos geneinseticidas economizando água, comticamente modificados YieldGard® e
bustível e reduzindo a emissão de
poluentes; menor uso de máquinas e
Roundup Ready 2™. A biotecnolomão-de-obra, diminuindo os custos
gia sozinha não vai solucionar esta
diretos e disponibilizado os equipaquestão, mas vai possibilitar incrementos para outras operações no
mentar a produção mundial usando
campo; produção de grãos de melhor
menos recursos naturais e preservanqualidade com a redução de micotodo mais o meio ambiente. A tecnoloxinas e, melhoria na qualidade do meio
gia Yieldgard® é um novo capítulo na
ambiente seja pela menor aplicação
história do milho que possui mais de
de produtos quimicos ou redução da
8.000 anos de páginas escritas. Entoxicidade dos protre os benefícios
dutos utilizados.
desta tecnologia esO milho Yieldtão o aumento na biO século 21 traz a
Gard® foi aprovado
odiversidade vertino Brasil em agosto
cal, a redução de
humanidade o
de 2007 e o milho
erosão e assoreagrande desafio de Roundup Ready 2™
mento através do
em dezembro de
plantio direto com a
alimentar quase 8 2008. No verão de
Tecnologia Milho
2007/2008 tivemos
Roundup Ready
bilhões de
oficialmente a pri2™, a redução na
meira área comerciexposição a producidadãos no
al de milho Yieldtos químicos de maior toxicidade no conmundo através de Gard® plantada no
Brasil. Produzir
trole de pragas e
mais utilizando meplantas daninhas,
uma agricultura
nos recursos naturedução no custo de
sustentável,
rais, reduzir o improdução e aumenpacto ambiental
to na produtividade.
menos impactante com segurança aliUm tema pouco dismentar faz parte do
cutido, mas bastancompromisso da
te estudado, é a conAGROESTE para melhorar a vida
centração de micotoxinas nos produdos agricultores. Além dos benefítos originários de milho YieldGard®.
cios da redução no uso de produtos
As micotoxinas são responsáveis por
quimicos a tecnologia YieldGard®
diversos danos a saúde humana como
trouxe um incremento em produtivicâncer hepático, doenças pulmonadade permitindo que os agricultores
res e hemorragias causando a morte
estabelecessem um novo patamar
de seres humanos e animais. O mide produtividade.
lho YieldGard® possui valores ate
95% menores de fumosina e ate 50%
* Gerente Técnico - Biotecnologia Milho
menos de aflotoxina.
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A adoção da tecnologia Bt no milho e o futuro das sementes
Itavor Nummer Filho

A milhocultura brasileira experimentará na próxima safra de verão um cenário até então inimaginável
no que se refere à adoção de novas tecnologias, quando a taxa de utilização de sementes de milho geneticamente modificadas, tolerantes a insetos lepidópteros,
deverá atingir aproximadamente 50% das lavouras.
Na iminência de confirmar a adoção desta tecnologia em níveis nunca registrados e em tão curto espaço de tempo, o milho se firma em 2° lugar em área nas
culturas geneticamente modificadas cultivadas no
mundo, atrás apenas da cultura da soja com tolerância
a herbicidas.
Na safrinha 2009, que está para ser colhida, da
área total cultivada com sementes híbridas, aproximadamente 12% foi plantada com híbridos geneticamente modificados para tolerância à Broca da Cana-deAçúcar - BCA (Diatraea sacharallis) e a Lagarta do
Cartucho do Milho - LCM (Spodoptera frugiperda).
Este foi o pontapé inicial dado pelo agricultor brasileiro rumo à utilização legal da tecnologia Bt (assim
chamada em função do Bacillus thuringiensis, de onde
foi extraído o gene que confere a resistência às plantas) que, há exatos 10 anos, teve sua primeira tentativa de regulamentação no País.
Em 2007 foram cultivados 114,3 milhões de
hectares de lavouras geneticamente modificadas no
mundo, dos quais aproximadamente 30% eram tolerantes às larvas de lepidópteros (Bt). No Brasil,
em 2007, foram cultivados 15 milhões de hectares
com organismos geneticamente modificados, representando aproximadamente 30% do total de
hectares cultivados no País.
De forma muito simplificada, a obtenção de plantas de milho transgênico inicia-se com a identificação do gene de interesse (genes da família cry1 no
caso dos milhos Bt registrados no Brasil) no organismo doador (a bactéria do Bacillus thuringiensis, existente no solo). Em laboratório, por meio de engenharia genética, este gene sofre uma transferência e
"colagem" em uma linhagem de milho que, após autofecundações, passa a expressar a característica de
resistência, ou seja, a produção de uma proteína denominada "crystal" ou "Cry" que passará a se chamar de linhagem doadora.
Esta linhagem doadora será responsável pela
transferência da característica que confere resistência aos lepidópteros para as demais linhagens do
programa de melhoramento das empresas (linhagens
elite). Inúmeros cruzamentos convencionais (várias
etapas de retrocruzamentos) são realizados com intuito de transferir o gene de resistência e recuperar
as características originais da linhagem que está sendo convertida. Após o término deste processo de
conversão, as linhagens elite, com gene de resistência, estarão prontas para dar origem aos híbridos
conhecidos comercialmente.
O valor da tecnologia Bt
Muitos fatores contribuíram, de forma direta e
indireta, para incrementar o apelo à utilização do milho Bt frente aos híbridos convencionais, nos quais as
aplicações de inseticidas estão ocorrendo cada vez em
maior quantidade.
Em trabalhos realizados pela Pioneer, comparando 8 híbridos Bt com seu isohíbrido (mesmo híbrido
sem Bt) em 255 ensaios (em média), realizados no
último verão em todo o Brasil, houve uma diferença
de rendimento de 8,7% a favor dos híbridos com característica Bt, o que em números absolutos representou aproximadamente 700 kg de milho por hectare
(11,5 sacos/ha.). Em termos de grãos ardidos, houve
uma redução na incidência de 40%, o que representa
uma diminuição média de 4,6% para 2,8%.

Os insucessos nas estratégias de controle químico se devem não só à falta de observância das
corretas técnicas de aplicação de defensivos, mas
também à utilização de produtos menos específicos, de menor custo e que são mais dependentes
de condições climáticas. A utilização de produtos
do mesmo modo de ação, ou a utilização de subdoses aumenta a probabilidade da seleção de populações resistentes o que se comprova pelo relato de
agricultores que chegam a realizar mais de 6 pulverizações e, ainda assim, apresentam perdas de
produtividade e problemas de grãos ardidos acima
do tolerado na comercialização.
O crescimento populacional das pragas, favorecido pelo aumento da janela de permanência do milho
nas lavouras e o desconhecimento e desuso das práticas do manejo integrado de pragas (MIP) na cultura
do milho, completam a lista de situações que impelem
os agricultores a utilizar híbridos Bt no próximo cultivo de verão.
Quais as ações de manejo que permitem explorar ao máximo as vantagens desta tecnologia
e principalmente garantir sua continuidade?
Em primeiro lugar, considerar o milho Bt como
ferramenta do MIP e não como a solução isolada.
Os resultados que a tecnologia nos proporcionou
durante a Safrinha de 2009, associados às experiências de outros países, como a vizinha Argentina, que
regulamentou a tecnologia há, pelo menos 8 anos,
mostraram o quanto subestimamos os danos que estes insetos produzem.
A redução da área foliar pelo processo de alimentação da LCM e a perfuração dos colmos realizada
pela BCA, que, além de prejudicar o acúmulo e a
translocação de fotoassimilados, favorece a colonização destes colmos por fungos oportunistas (Fusarium sp. e Colletotrichum sp.) são fatores catalisadores da redução de produtividade, especialmente quando associados a outras fontes de stress (stress hídrico, enfermidades ou dano causado por outros insetos,
por exemplo).
Ficou evidente também, com o incremento populacional permitido pela menor taxa de aplicação de
inseticidas a capacidade de controle e supressão de
ovos ou larvas neonatas destas pragas que os inimigos naturais são capazes de eliminar.
Entre os híbridos existe um nível diferenciado de
tolerância aos danos causados pelos insetos. As perdas de produtividade entre eles podem variar frente
a um mesmo nível de ataque, pois, tanto a ecologia
da cultura, quanto do inseto a ser controlado, ao
interagir com o ambiente e o manejo realizado pelo
produtor, determinará o efetivo funcionamento ou
não da tecnologia.
O que isto significa?
Significa que o produtor ao utilizar híbridos de
milho Bt, em hipótese alguma, deverá se eximir da
responsabilidade de monitorar tanto a pré-cultura,
quanto a lavoura, pois a existência de lagartas remanescentes na palhada (em sistemas de plantio direto)
ou ocorrência de forte pressão de lagartas podem levar o agricultor a realizar aplicação de inseticida para
complementação do controle.
No caso de Lagartas do Cartucho, tanto para híbridos Bt, quanto para híbridos não Bt, sugerem-se
pulverizações quando 17% das plantas apresentarem
de 4 a 7 lesões alongadas, entre 1,3 a 2,5 cm de comprimento nas folhas do cartucho e a presença de lagartas vivas de 3º instar (até 10 mm).
Uma condição importante para a continuidade
da tecnologia é a adoção da área de refúgio, definida em 10% da área total da lavoura, onde se deve
cultivar híbridos não Bt. Nas áreas de refúgio, pode
ser feita a pulverização com inseticidas desde que

estes não tenham como principal ingrediente da
formulação, o Bacillus thuringiensis. Esta prática
possibilita o cruzamento de indivíduos possivelmente tolerantes à toxina Bt com indivíduos susceptíveis, gerando assim uma população descendente de indivíduos susceptíveis.
O direito de não optar pela tecnologia Bt
O plantio do milho geneticamente modificado está
regulamentado pela Lei de Biossegurança e pela Resolução Normativa n. 4, conhecida como Norma de
Coexistência, que define que o produtor que for plantar qualquer híbrido de milho geneticamente modificado deverá respeitar uma distância mínima de 100
metros entre sua lavoura e a lavoura de milho convencional vizinha ou 10 linhas de milho convencional de
mesmo ciclo e porte, mais 20 metros. Mais detalhes
sobre a Norma de Coexistência pode ser obtida no
site http://www.pioneersementes.com.br/ProdutosBiotecnologiaMilhoBT RefugioCoexistencia.aspx
E para o futuro, o que podemos esperar?
Em um prazo de 4 a 5 anos todas as empresas de
semente de milho híbrido estarão oferecendo aos produtores uma solução pronta, no que se refere à proteção das sementes contra pragas (principais e secundárias), nematóides e fungos de solo - será a vez do
tratamento industrial de sementes ou "Abra e Plante"
- que só se faz possível graças ao advento das plantas
geneticamente modificadas e de novas moléculas de
inseticidas, nematicidas e fungicidas que estão sendo
testadas por estas empresas, no que diz respeito à
eficiência e longevidade das sementes.
As áreas de refúgio e/ou coexistência, onde ocorrem insetos secundários e não se utilizam plantas geneticamente modificadas, continuarão demandando o
uso de inseticidas, mas a tecnologia Bt promoverá
uma redução substancial de pulverizações nas lavouras de milho em geral, uma vez que deveremos sentir
um incremento considerável nas populações de inimigos naturais.
Novas características agronômicas deverão ser
introduzidas nos híbridos em um futuro bem próximo, como: - a tolerância à seca, a eficiência no uso do
nitrogênio, a tolerância a outros insetos, etc., todas
elas visando o incremento na produtividade e estabilidade da cultura.
As vantagens direcionadas para o consumidor final acontecerão no início da próxima década, onde
presenciaremos o surgimento de híbridos de milho
especiais, com mais vitaminas, maiores teores de óleos, proteínas e energia para segmentos específicos.
Para atender as necessidades dos mercados e dos produtores e como forma de reduzir a complexidade de
produção e armazenamento, estas características serão combinadas, substituindo, progressivamente, híbridos com apenas uma característica.
É de se esperar que os produtores brasileiros
vislumbrem com maior clareza o valor das tecnologias
oriundas de organismos geneticamente modificados
(OGM) e as tecnologias complementares, como o tratamento industrial de sementes (Abra e Plante) da
mesma forma que ocorreu com os produtores dos
EUA e da Argentina.
O uso de produtos de eficiência comprovada no
tratamento de sementes aumentou em igual proporção à adoção dos OGM's nestes países, pois além de
complementar o controle de insetos secundários e
possibilitar a redução de estresses, em função dos
plantios mais antecipados, serve como uma garantia
ao produtor que, desta maneira, amplia a proteção à
sua lavoura nas fases iniciais e reduz erros de dosagens e riscos de manipulação de produtos.
Departamento de Produto e Tecnologia - SUL
Du Pont do Brasil - Divisão Pioneer Sementes
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Nidera Sementes - Além da Produtividade
Qualidade de grão. Detalhe que faz grande diferença na hora da comercialização.
Por isso, a NIDERA SEMENTES preocupada com esta questão, desenvolve em sua extensa rede de
pesquisa e desenvolvimento, híbridos que aliam produtividade e qualidade de grãos.
* Flávio Lamanna

Sempre quando se pergunta a
um produtor qual item ele considera mais importante em um híbrido
de milho, a maioria absoluta tem a
resposta na ponta da língua: produtividade. Sem dúvida nenhuma a
produtividade é um item importantíssimo em qualquer cultura que se
produza comercialmente, ou seja,
visando o lucro. Ainda mais quando se trata de um investimento financeiro onde se espera a melhor
remuneração do capital investido.
Entretanto é necessário ficar
atento também quanto à qualidade
do produto. Sabemos que certos híbridos do mercado apresentam elevada tendência a desenvolver altos

índices de grãos ardidos. E como
consequência o produtor deverá
amargar consideráveis descontos
por conta desta ocorrência. Sem
falar na possibilidade de rejeição
por parte de alguns compradores
mais exigentes. A questão é que na
maioria das vezes grão ardido é sinônimo de micotoxinas (toxinas produzidas por fungos), e dependendo
do tipo, podem trazer sérios danos
à saúde animal e até à saúde humana. Alguns exemplos de danos
são redução do crescimento, interferência nas funções vitais do organismo e até indução à produção
de tumores malignos. No caso de
suínos, a ingestão de fumonisina, por
exemplo, causa edema pulmonar, ao
passo que em humanos esta mes-

Tabela 1 - Resultado médio de 12 ensaios de grãos ardidos dos híbridos da Nidera quando comparado
com os materiais da concorrência.

ma micotoxina está associada a câncer no esôfago. Frangos que ingerem a micotoxina T2 apresentam
má formação óssea nas pernas.
Por definição “Grão Ardido” é
todo grão que apresenta em pelo
menos um quarto de sua superfície
colorações atípicas, variando de marrom claro a roxo. Esta descoloração
na maioria das vezes é o reflexo da
ação de fungos presentes no campo,
onde, na presença de umidade nestes grãos, encontram condições para
se desenvolverem. Geralmente esta
umidade consegue penetrar no interior da espiga por deficiência no seu
empalhamento, que é a proteção dos
grãos.
Preocupada com esta questão a
Nidera Sementes, desenvolve em sua
extensa rede de pesquisa e desenvolvimento, híbridos que aliam produtividade e qualidade de grãos, uma vês
que seu banco de germoplasma tropical permite introduzir esta característica desejável nos híbridos de
milho, ou seja, o excelente empalhamento. Prova disso é o que ocorre
com o híbrido BX1293. Em nossa
extensa rede de ensaios, quando
avaliamos o quesito Grão Ardido,
este híbrido tem expressivo destaque. Em 12 ensaios onde houve incidência de Grãos Ardidos, o BX1293
ficou com um valor 78% abaixo da
média dos concorrentes, conforme
tabela 1 ao lado.
Além disso, seu tipo de grão é duro
alaranjado, de grande aceitação no
mercado, seu teto produtivo é bastante elevado. Sua excepcional tolerância a doenças foliares e de colmo o
torna um híbrido de extrema segurança, representada na sua estabilidade
produtiva ao longo de 5 anos de testes nas mais variadas condições edafoclimáticas.

* Engenheiro Agrônomo
e Coordenador de Desenvolvimento
de produtos da Nidera Sementes.
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Alta população e espaçamento reduzido em
lavoura de milho
O Milho (Zea mays L.) é o terceiro cereal mais cultivado no mundo, somente, ficando atrás do trigo e
arroz, é matéria prima para produção de uma grande diversidade produtos, mas destaca-se no uso de
grãos para a alimentação animal
(aves e suínos), que consome 70%
do milho produzido no Brasil. Além
disso, apresenta características agronômicas importantes no sentido de
elevada produção de grãos e como
opção nos sistemas de rotação e sucessão de culturas nas regiões produtoras de grãos.
A interação entre as plantas de
uma comunidade induz a mudanças
morfológicas e fisiológicas, que são
importantes para a determinação do
potencial produtivo das culturas. As
respostas à densidade de plantas incluem mudanças na arquitetura da
comunidade, no crescimento, no desenvolvimento e na absorção e partição de assimilados pelas plantas
(CASAL et al., 1985). A exploração
da elevada capacidade de rendimen-

to de grãos de milho está relacionada ao contínuo desenvolvimento de
técnicas que propiciem a maximização do seu potencial de exploração
do ambiente. Com o surgimento de
cultivares de ciclo mais curto, porte
mais baixo, menor número de folhas
e de folhas com angulação mais ereta, verificou-se um incremento no
potencial de resposta da planta ao
aumento da densidade (DWER et
al., 1991; RUSSEL, 1991).
A população ideal depende do cultivar, da fertilidade do solo, da disponibilidade hídrica e da época de semeadura. Desse modo, a produtividade tende a se elevar com o aumento
da população, até atingir determinado
número de plantas por área, que é
considerada como população ótima.
Após esse ponto, a produtividade decresce com o aumento do número de
plantas por área (Pereira, 1991).
Para minimizar a competitividade de plantas de milho na linha de
semeadura, tem se utilizado a redução do espaçamento entre linhas, o

que permite melhor arranjo de plantas, especialmente em altas populações (SANGOI; SILVA, 2005; SHIOGA, 2005; ALVAREZ; VON PINHO; BORGES, 2006).
A utilização de espaçamentos reduzidos e o aumento da população de
plantas em híbridos de milho de
menor porte proporcionam aumento
do número de espigas colhidas, e
consequentemente, do rendimento
de grãos (MEROTTO JUNIOR;
ALMEIDA; FUCHS, 1997).
Referências:
CASAL, J.J., DEREGIBUS, V.A.,
SÁNCHEZ, R.A. Variations in tiller
dynamics and morphology in Lolium
multiflorum Lam. vegetative and reproductive plants as affected by differences in red/far-red irradiation. Annals of Botany, London, v. 56, p. 533559, 1985.
DWYER, L.M., TOLLENAR, M.,
STEWART, D.W. Changes in plant
density dependence of leaf photosynthesis of maize (Zea mays L.) hybrids, 1959 to 1988. Canadian Journal
Plant Science, Quebec, v. 71, p. 111, 1991.
PEREIRA, R.S.B. Caracteres correlacionados com a produção e suas alterações no melhoramento genético do
milho (Zea mays L.). Pesq. Agropec.
Bras, 26:745-751, 1991.
SANGOI, L. Understanding plant
density effects on maize growth and
development: an important issue to
Figura 1. Fluxograma teórico e simplificado sobre os efeitos do espaçamento entre fileiras de milho bna competitividade da cultura com plantas
daninhas e na produtividade de grãos
maximize grain yield. Ciência Rural,
Santa Maria, v. 31, n. 1, p. 159-168,
jan./fev. 2000.

Figura 1. Fluxograma teórico e simplificado sobre os efeitos do espaçamento entre fileiras de milho bna
competitividade da cultura com plantas daninhas e na produtividade de grãos

MEROTTO JUNIOR, A.; ALMEIDA, M. L. de; FUCHS, O. Aumento no rendimento de grãos de milho
através do aumento da população de
plantas. Ciência Rural, Santa Maria, v.
27, n. 4, p. 549-554, out./dez. 1997.
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Somos uma empresa especializada na produção, comercialização, importação
e exportação de Sementes. Através de constante pesquisa e desenvolvimento técnico podemos oferecer, com grande qualidade, Sementes Híbridas de Girassol, Milho
e Sorgo, além de Sementes de Azevém. Estamos capacitados a oferecer soluções
para produção de grãos, pastagem, silagem, óleo, com qualidade e produtividade.

ESTRUTURA
Nossa administração está localizada na cidade de Curitiba, Estado do Paraná,
de onde são coordenadas todas as atividades da empresa. Temos uma filial em Rio
Verde/GO, onde produzimos boa parte das sementes comercializadas, além de ser
um ponto estratégico para a logística de armazenagem e distribuição. Contamos
ainda com uma grande rede de revendas e cooperativas prontas para orientar e
atender os produtores.
Para dar suporte as atividades e crescimento da empresa, contamos com profissionais e parceiros capacitados e com grande experiência nas áreas que atuam,
promovendo a evolução e consolidação da empresa no mercado.

PARCEIROS
Para que nossa semente chegue ao cliente com a qualidade requerida, temos
parcerias com empresas dedicadas ao melhoramento genético em nível mundial,
que são referência em pesquisa, trazendo uma genética de ponta que realmente faz a
diferença.
Contamos ainda com importantes outros parceiros nas áreas de produção, armazenagem, transporte, tecnologia da informação e gestão, tudo isso para dar agilidade e segurança no atendimento aos nossos clientes.
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Vice-presidente Agricultura e Turf para a
América Latina John Deere, visita Agrosul
Máquinas em Luís Eduardo Magalhães
O Oeste baiano é uma referência mundial em agricultura de qualidade, utiliza-se dos mais modernos
recursos disponíveis no mercado, dentre eles, maquinários e implementos
E a John Deere está sempre em
busca da excelência em seus serviços
e produtos.
Diante desse contexto, o Sr. Aaron
Wetzel - Vice-presidente Agricultura e
Turf para a América Latina e dirigentes da John Deere visitaram a região
do Oeste baiano e tiveram a oportunidade de se reunir com clientes da Agrosul Máquinas.
Durante o encontro, realizado no
Hotel Saint Louis, em Luís Eduardo
Magalhães/BA, a diretoria da Jonh Deere e da Agrosul ouviram dos clientes
e produtores da região, suas expectativas, as demandas do mercado regional
e mundial e identificaram suas necessidades.
As informações levantadas serão
utilizadas como foco para ações a serem desenvolvidas na região, garantindo resultados com qualidade e eficiência dos produtos John Deere.

Estiveram presentes no encontro, os senhores Paulo Herrmann – Diretor de
Vendas para a América Latina, (em pé) Adriane Almeida – Agrosul Máquinas, Lourival Görgen – Fazenda Barcelona, Marcelino Flores – Fazenda Sete Povos, Chris
Rhodes - Gerente de Planejamento Estratégico, Liliane Oliveira – Agrosul Máquinas, Luis Sartor – Gerente de Suporte ao Produto John Deere, Uesley Santos –
Fazenda Iowa, Celso Schwenber – Diretor de Operações e Marketing do Banco
JD, Carlos Missio – Fazenda Santa Carmem, Matthew Kruse – Fazenda Iowa,
Regis Ceolin – Agropecuária Ceolin, Odacil Ranzi – Condomínio Passo Fundo,
Aaron Wetzel - Vice-presidente Agricultura e Turf para a América Latina, Luiz
Bergamaschi – Fazenda Xanxerê, Daniel Carroll – Carroll Farms, Alceu Vicenzi –
Condomínio Passo Fundo, Nelson Schneider – Agrícola Xingu, (sentados) Ênio
Mota – Agrícola Xingu, Wanderley Truffa – Gerente de Vendas Agrosul Máquinas,
Rodrigo Bonato - Gerente de Divisão de Contas Estratégicas, Olmiro Flores de
Oliveira – Diretor Agrosul Máquinas, David Teixeira Jr – Coordenador Vendas
Agrosul Máquinas, João Carlos Jacobsen – Fazenda Independência.
Em visita à matriz da Agrosul Máquinas, o Vice-presidente, Sr. Aaron Wetzel, se
pronunciou diante de todos os colaboradores, agradecendo pelo excelente trabalho que a Agrosul vem realizando dentro da Rede John Deere e parabenizou a
todos pela conquista do Título Concessionário Classe Mundial 2010, uma certificação que garante a qualidade dos serviços prestados, com foco em requisitos econômicos, sociais e ambientais.
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Sementes Piratas

Unipasto e Tafarel José Teixeira¹

No setor de sementes de forrageiras, a taxa de utilização de sementes oficiais ainda é muito baixa.
De acordo com o superintendente
da Associação Brasileira de Sementes e Mudas (Abrasem), José
Américo Pierre Rodrigues, a falta
de controle sobre o que é cultivado
nos pastos brasileiros representa um
grande perigo para a sustentabilidade do agronegócio brasileiro.
"Entre os prejuízos causados pelas
sementes ilegais está o surgimento
de doenças no campo que estariam praticamente erradicadas no

A sementes Paso Ita, há
13 anos no mercado,
vem se destacando,
devido qualidade na
produção e
comercialização de
sementes gramíneas e
forrageiras, atuando em
todas as regiões do
Brasil, proporcionando
credibilidade e
tranquilidade a seus
clientes, pela qualidade
de seus produtos.

Brasil", informa. A Abrasem recebeu, neste ano, 11 denúncias de
produção e comércio irregulares de
sementes de forrageiras e as encaminhou para o MAPA (Ministério
da Agricultura Pecuária e Abastecimento). No ano passado, foram
17. Apesar de não possuir dados
gerais sobre o volume de denúncias recebidas, o Ministério identificou que as infrações de produção
e comercialização de sementes forrageiras ocorrem com maior frequência nos Estados de São Paulo,
Goiás, Mato Grosso, Tocantins e
Pará.
Existem muitos produtores em
nossa região (Bahia) vendendo sementes que não são fiscalizadas, originadas de campos não credenciados pelo MAPA. Estes produtores
cedem seus campo para serem colhidos por pessoas do ramo de sementes. O produtor fica com uma
percentagem para uso próprio ou
mesmo comercializar. O pior disso,
é que a pessoa que colhe fica com a
percentagem maior e com isto passa a comercializar com o preço abaixo do mercado.
O comprador deste tipo de semente, somente se preocupa com o

preço baixo, não importando com a
qualidade, levando assim, para sua
lavoura pragas e doenças, correndo
o risco também de ser autuado pelo
MAPA, conforme a lei nº 10.711 de
05 de agosto de 2003, decreto
5.153 de 23 de julho de 2003.
As empresas de sementes Certificadas e Fiscalizadas têm por obrigação de obedecer as normativas do
MAPA, como sanidade, controle de
pragas e doenças, pureza e germinação conforme normativa 30 de 21
de maio de 2008, que estabelece
normas e padrões para produção e
comercialização de sementes.
Para alertar a cadeia produtiva
sobre a importância do respeito às
leis que regem o segmento, a Unipasto concentra esforços em propagandas explicativas, seja na mídia
impressa ou televisiva. Além disso,
a entidade atua junto aos órgãos que
monitoram a atividade, como o
MAPA.
Produtor!
Na hora de comprar, escolha
sempre uma empresa que seja credenciada pelo MAPA.
Diretor¹ (Sementes Paso Ita)

Associada a:
Unipasto - (Associação para o fomento a pesquisa de melhoramento de forrageiras Tropicais)

Parceria:

Embrapa Gado de Corte, Embrapa Milho e Sorgo e Fundação Bahia

Endereço: Rua Rui Barbosa Qd 16 lt 06, centro, Luis Eduardo Magalhaes-BA, fone 77 3628 1571- site: www.pasoita.com.br- email:
pasoita@pasoita.com.br
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Utilização do Milho Transgênico Bt no Manejo
Integrado de Lagartas
Simone Martins Mendes1 & José Magid
Waquil2

O advento das plantas geneticamente modificadas, com o gene Bt, trouxe uma nova alternativa para o manejo integrado de lagartas, na cultura do milho. Essa tecnologia está passando rapidamente do “status” de novidade para realidade,
no cenário agrícola do país. Para constatar esse
feito, basta observar, além das estatísticas lançadas por diferentes setores do agronegócio, as lavouras de milho de diferentes regiões. Muitos
agricultores já adotaram a tecnologia e muitos já
estão observando a condução das lavouras próximas que investiram na “novidade”, com vistas
na próxima safra, cuja expectativa é de que o uso
do milho Bt possa alcançar até 50% da área plantada semente comercializada.
No entanto, ainda permeamos por um cenário
cheio de dúvidas e questionamentos em torno da
eficácia e formas de utilização do milho Bt, dentro
do contexto do manejo integrado de pragas.
Indicações
No Brasil, existem dois eventos expressando toxinas do Bt, Cry 1A(b) (Yeldgard ® e Agrisure ®) e Cry 1F (Herculex®), disponíveis para
comercialização na safra 2009/10. Essas duas
toxinas têm atividades sobre as lagartas (Lepidópteros) pragas do milho. No registro das empresas, as pragas-alvo incluem três espécies:
a lagarta-do-cartucho do milho (LCM), Spodoptera frugiperda (J. E. Smith); a lagarta-daespiga do milho (LEM), Helicoverpa zea (Boddie) e a broca-da-cana-de-acúcar (BCA), Diatraea scaccharalis (Fabricius). Assim, os
eventos hoje disponíveis no Brasil dão proteção contra as principais espécies de lepidópteros-praga do milho. Também foi liberado, recentemente, para cultivo e comercialização um
novo evento - MON 89034.
Além disso, é importante ressaltar que o controle da BCA e da LEM é extremamente difícil,
em função do hábito dessas espécies vivendo
protegidas dentro do colmo da planta (BCA), ou
da espiga (LEM). Assim, os métodos de controle convencionalmente utilizados, como inseticidas, são de baixa eficiência nesses casos, sendo
que a utilização do milho Bt é hoje a principal
opção para o manejo dessas espécies.
Eficácia da toxina Bt para a lagarta-do-cartucho do milho
As toxinas do Bt apresentam alta especificidade. Pesquisas revelam diferenças significativas em nível de toxicidade para cada espécie de
lagarta na cultura.
Estudos realizados na Embrapa Milho e Sorgo mostram o efeito diferenciado dos eventos
Bt’s disponíveis no mercado no controle da LCM.
Assim, é possível que o produtor encontre, em
condições de campo, respostas diferenciadas
em relação ao controle da LCM com a utilização
de eventos diferentes. Além disso, também é observada diferença no nível de controle da LCM,
mesmo utilizando o mesmo evento em híbridos
diferentes. Portanto, dependendo do híbrido de
milho Bt utilizado pelo produtor, podem-se ob-

ter níveis de controle diferentes.
Em alguns casos, em função do nível diferenciado de controle apresentado e da intensidade do ataque da praga, a utilização do milho
Bt não é suficiente para conter a infestação da
LCM, necessitando de medidas complementares de controle como a aplicação de inseticidas
químicos.
Benefícios e Riscos da tecnologia
Muitos são os benefícios atribuídos
ao cultivo do milho Bt, dentre esses está a
redução da aplicação de inseticidas e, consequentemente, menor exposição do trabalhador e do ambiente a esses produtos, assim como a facilidade nos tratos culturais,
redução da contaminação dos grãos com micotoxinas e redução das perdas por dano causado pela infestação de insetos.
Entretanto, o maior risco dessa tecnologia
está na sua utilização de forma inadequada, pois,
a não observação das regras de refúgio podem
levar ao surgimento de indivíduos resistentes
às toxinas.
REGRAS PARA A UTILIZAÇÃO CORRETA DA TECNOLOGIA Bt
Para a utilização correta do milho Bt, o produtor deve cumprir duas regras: a de coexistência, exigida por lei, e a regra do Manejo de Resistência de Inseto (MRI), recomendada pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança
(CTNBio).
Regra da coexistência
A regra de coexistência exige o uso de bordadura de 100 metros isolando as lavouras de
milho transgênico das de milho que se deseja
manter sem contaminação de transgênico. Alternativamente, pode-se usar uma bordadura de
20 metros, desde que sejam semeadas 10 fileiras
de milho não-transgênico (igual porte e ciclo do
milho transgênico) isolando a área de milho
transgênico.
Manejo de Resistência de Insetos (MRI) Área de Refúgio
A recomendação para o Manejo de Resistência de Insetos é a utilização de área de
refúgio. Esta recomendação é o resultado do
consenso de que o cultivo do milho Bt, em
grandes áreas, resultará na seleção de biótipos das lagartas-alvo resistentes às toxinas
do Bt. Obviamente, o monitoramento da infestação das plantas também é importante,
pois, dependendo do híbrido utilizado e da
intensidade da infestação, pode ser necessário ao produtor adotar medidas de controle
complementares.
A área de refúgio é a semeadura de 10% da
área cultivada com milho Bt, utilizando híbridos
não-Bt, de igual porte e ciclo, de preferência os
seus isogênicos. A área de refúgio não deve
estar a mais de 800 metros de distância das plantas transgênicas. Essa é a distância média verificada pela dispersão dos adultos da LCM no
campo.

Todas essas recomendações são no sentido de sincronizar os cruzamentos dos possíveis adultos sobreviventes na área de milho Bt, resistentes a toxina, com os susceptíveis emergidos na área de refúgio. O refúgio
estruturado deve ser desenhado de acordo
com a área cultivada com o milho Bt. Para glebas com dimensões acima de 800 metros no
menor lado (ou raio), cultivadas com milho
Bt, serão necessárias faixas de refúgio internas nas respectivas glebas. Ainda, segundo
a recomendação da CTNBio, na área de refúgio é permitida a utilização de outros métodos de controle, desde que não sejam utilizados bioinseticidas à base de Bt.
Cabe ao produtor optar ou não pela tecnologia, no entanto, no momento que adota a tecnologia está assumindo a responsabilidade de seguir as regras: a norma de coexistência (exigido
por lei) e a recomendação do manejo da resistência (área de refúgio).
O principal risco do não uso da área de refúgio está na rápida seleção de biótipos das pragas-alvo resistentes às toxinas do Bt. Portanto,
a utilização da área de refúgio é essencial para
garantir a manutenção da funcionalidade e durabilidade da tecnologia Bt. Assim, o produtor
que não utilizar a prática do manejo da resistência será, sem dúvida, a primeira vítima da quebra
da resistência, não obtendo controle das pragas-alvo com os híbridos de milho Bt(s).
Monitoramento das lavouras
Uma tarefa que o produtor não pode abrir
mão, com a utilização dos eventos transgênicos
com resistência a insetos, é a de monitoramento
das lavouras. Isso irá levá-lo a maior segurança
com a aplicação da tecnologia, em função dos
seguintes motivos:
1) Dependendo do híbrido utilizado e da
intensidade da infestação, pode ser necessário adotar medidas complementares de controle como a aplicação de inseticidas, de acordo com recomendações do manejo integrado
de pragas;
2) Antes da tecnologia Bt, a utilização de inseticidas era feita de forma sistemática nas lavouras e essas aplicações podiam reduzir, também, a densidade de muitos insetos que, assim,
não alcançavam o status de praga. Contudo, com
a redução ou eliminação da aplicação desses
produtos para o controle de lagartas, a infestação de algumas dessas espécies, como as cigarrinhas, tem sido preocupante e vem demandando, em alguns casos, medidas de controle por
parte dos produtores;
3) É necessário monitorar a ocorrência de lagartas resistentes às toxinas Bt nas lavouras.
O importante para a decisão do produtor de
adotar a tecnologia como ferramenta do MIP é
sempre levar em consideração o histórico do ataque de lagartas na lavoura e quais medidas de
controle estão sendo praticadas, visando reduzir o custo econômico e o risco ambiental das
tecnologias disponíveis. Além disso, utilizar adequadamente as recomendações de área de refúgio e monitorar constantemente as lavouras é
fundamental dentro do MRI e da manutenção
da tecnologia.
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Efeito da época de semeadura para a cultura do
milho na Região Oeste da Bahia
Ricardo Santos Cruz1; Luciana de
Oliveira Brito2; Pâmela Gomes
Nakada 3

O potencial de uso e ocupação de
uma determinada paisagem dependem
essencialmente das características ambientais do local. No caso do milho, os
fatores edafoclimáticos (solo e clima)
são considerados os mais importantes
para o desenvolvimento da cultura, bem
como para a definição dos sistemas de
produção.
No que diz respeito ao clima, embora o milho responda à interação dos
diversos fatores climáticos, os de maior influência sobre a cultura são a radiação solar, a precipitação e a temperatura. Estes fatores atuam eficientemente nas atividades fisiológicas interferindo diretamente na produção de
grãos e de matéria seca. (LANDAU,
2008; FANCELLI & DOURADO
NETO, 2003).
Trabalhos executados em regiões do
Brasil Central enfocam que o atraso na
semeadura do milho a partir da época
mais adequada (outubro) pode resultar
em redução no rendimento de grãos de
até 30kg.ha-1dia-1 (COELHO ET AL.,
2003). Nos Estados de Minas Gerais,
Góias, Tocantins, Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul as melhores épocas de
semeadura, para safra verão, são o mês
de outubro, e o atraso na semeadura
implica em aumento de risco climático, refletindo em alta freqüência de
ocorrência de estresse hídrico na fase
de enchimento de grãos. (SANS ET
AL., 2001).
O objetivo foi deste trabalho foi avaliar efeitos de épocas de semeaduras
sobre o rendimento da cultura do milho para a região Oeste da Bahia.
MATERIAL E MÉTODOS
O ensaio foi conduzido em regime
de sequeiro no Centro de Pesquisa TecTabela 1 – Resultados de produtividade da colheita do milho.

Figura 1 – Pluviometria Mensal safra 2008/2009, CPTO Fundação BA

nológica do Oeste da Bahia – CPTO, a
12o05’428 S e 45o42’637 W, localizada no município de Luis Eduardo Magalhães – BA, na safra 2008/2009, em
altitude de 757m.
O hibrido avaliado foi o AS 1567
da Agroeste Sementes, plantado em diferentes épocas: Época 1 (15/11/2008),
Época 2 (22/11/2008), Época 3 (29/
11/2008), Época 4 (06/12/2008) e
Época 5 (13/12/2008). As adubações
foram realizadas de acordo com os
resultados das análises de solo e exigências. E a precipitação do local consta na figura 1.
As parcelas experimentais foram
constituídas de quatro linhas de 10 metros de comprimento, espaçadas de
0,50cm, com quatro plantas por metro linear.
A colheita foi realizada após o milho da ultima época de plantio ter atingido o ponto de maturidade fisiológica, é caracterizado pela manifestação
do máximo peso da matéria seca dos
grãos e máximo vigor das sementes,
sendo facilmente reconhecido pela presença da “camada negra”ou “ponto preto”, formado no local de inserção do
grão com o sabugo.
Após a colheita, a umidade dos grãos
de todos os tratamentos foram ajustadas para 13% e grão ardido para 6%..
Utilizou-se o delineamento de blocos ao acaso, com quatro repetições.
As médias foram comparadas por meio
do teste de Tukey a 5% de probabilidade.
RESULTADOS

Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem
entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.

De acordo com os resultados, verificou-se diferença significativa entre as
épocas de semeadura, sendo na época
1 onde ocorreu maior produtividade do
milho de 119,39 sc/ha. (Tabela 1).

Esses resultados corroboram com
os de outros estados, onde houve decréscimo de 30 Kg/ha na produção de
grãos de milho (COELHO et al., 2007).
CONCLUSÃO
- Quanto mais cedo for a semeadura
no Oeste da Bahia, Época 1 (15/11/2008),
a produtividade pode chegar a ter um
ganho de 1,3 sc.ha-1.dia-1, para o híbrido AS1567 da Agroeste Sementes.
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Efeito da adubação nitrogenada e estágio de aplicação
na cultura do milho nos Solos do Cerrado Baiano
Ricardo Santos Cruz1; Luciana de
Oliveira Brito2; Pâmela Gomes
Nakada3

O milho é uma das culturas mais
exigentes em fertilizantes, especialmente os nitrogenados. O suprimento inadequado de nitrogênio (N) é considerado um dos principais fatores limitantes ao seu rendimento de grãos.
A recomendação de adubação nitrogenada é complexa, por causa da
sua dinâmica, das transformações que
ocorrem no solo, da sua alta mobilidade e dos fatores que influem no seu
aproveitamento pelas plantas, além de
ser o elemento exigido em maior quantidade, o de maior custo relativo, e também o que mais influencia a resposta
em produtividade de grãos, sendo a
uréia o fertilizante nitrogenado mais
utilizado na agricultura mundial (AMADO et al., 2002; CANTARELLA &
DUARTE, 2004).
Convém salientar que a utilização
de doses elevadas de nitrogênio (superior a 50-60 kg/ha), no sulco de semeadura, poderá favorecer a salinização e (ou) a alcalinização da rizosfera
(função da fonte empregada), provocando a queima de raízes e reduzindo a taxa de absorção de micronutrientes, principalmente Zn e Mn. Ainda, tal fato poderá predispor a planta a
fungos de solo e à maior taxa de perfilhamento. Esse fato tem sido constatado em algumas situações onde a
quantidade total de nitrogênio foi ofertada na semeadura, objetivando a eliminação da prática da adubação de
cobertura. (FANCELLI, et al., 2000).
Figura 1 – Produtividade (sc/ha) de milho em função de dose
nitrogenada e estágio de aplicação. Centro de Pesquisa Técnica do Oeste – CPTO, safra 2008/2009.

O objetivo deste trabalho foi estabelecer a dose e época mais eficiente de aplicação de Nitrogênio em
solos do cerrado do oeste da Bahia.
MATERIAL E MÉTODOS
O ensaio foi instalado no Centro
de Pesquisa e tecnologia do Oeste –
CPTO, no município de Luiz Eduardo Magalhães, em regime de sequeiro com irrigação complementar.
O híbrido utilizado foi P30F53Y, o
qual foi semeado dia 20/12/2008, em
solo do tipo latossolo, onde foram realizadas correções com calcário e gesso, e a adubação de fósforo e potássio foi feita de acordo análise de solo
e exigência da cultura. Para a adubação nitrogenada (N) foram utilizados
doses de 60; 120; 180 e 240 Kg/ha,
aplicadas de três maneiras: 100% de
N no estágio V4; 50% de N em V4 e
50% em V6; e 100% em V6.
A colheita foi realizada após o milho da ultima época de plantio ter atingido o ponto de maturidade fisiológica, é caracterizado pela manifestação do máximo peso da matéria seca
dos grãos e máximo vigor das sementes, sendo facilmente reconhecido
pela presença da “camada negra”ou
“ponto preto”, formado no local de
inserção do grão com o sabugo, e posteriormente o teor de umidade foi
corrigido para 13% e número de
grãos ardido para 6%.
A parcela experimental foi constituída de quatro linhas de 10 metros,
circundadas por bordadura.
O delineamento experimental foi
em blocos ao acaso, com fatorial
3x4+1 (3 estágios de aplicação de N,
4 doses de N, e 1 testemunha), com
4 repetições, e para a comparação
das médias foi aplicado o teste de
Scott-Knott a 5% de probabilidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Colunas seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo
teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade.

De acordo com a Figura 1 é possível verificar que a dose e o estágio
não interfere na produtividade do
milho, ocorrendo perda apenas quando não houve aplicação de adubação
nitrogenada.

No Brasil, existe o conceito generalizado entre técnicos e produtores
de que aumentando-se o parcelamento da adubação nitrogenada aumenta-se a eficiência do uso de nitrogênio e reduzem-se as perdas, principalmente por lixiviação. Como conseqüência é comum o parcelamento
do fertilizante nitrogenado em até quatro vezes durante o ciclo (COELHO,
2005). Porém neste ensaio verificamos que não houve respostas significativas em relação ao parcelamento
da adubação nitrogenada, somente
havendo quanto a utilização, não diferenciando estatisticamente o efeito
das doses utilizadas.
CONCLUSÃO
- A aplicação de adubação nitrogenada se faz necessária para maiores produtividades;
- Não houve diferenciação quanto a variação de doses e épocas de
aplicação de nitrogênio para a cultura do milho neste ensaio.
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O futuro começa aqui
A Fundação Bahia nasceu há pouco mais de uma década, e, desde então, não se pode conceber a história
do desenvolvimento do cerrado baiano sem a sua presença. Entidade de
pesquisa sem fins lucrativos, a entidade é o resultado da crença de produtores, empresas privadas, instituições de pesquisa e extensão, universidades, dentre outros, que consideram o suporte científico um importante pilar da agricultura sustentável,
seja sob a ótica econômica, ambiental ou social.
Ao longo desses anos, a Fundação Bahia vem evoluindo com o Oeste, e, em 2010, inaugurou na região o
maior e melhor complexo de pesquisa agrícola do Norte/Nordeste do
país: o Centro de Pesquisa e Tecnologia Agrícola do Oeste da Bahia
(CPTO), para onde transferiu a maior parte das suas operações. O papel do CPTO, cada vez mais, se mostra determinante para melhoria da
produtividade e da qualidade nas lavouras do cerrado baiano.
Estrutura moderna e equipada

com as melhores tecnologias do mercado, o CPTO representou um marco para a região. Ele é resultado da
parceria com a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba),
Associação Baiana dos Produtores
de Algodão (Abapa), com aporte financeiro do Fundo para o Desenvolvimento do Agronegócio do Algodão
(Fundeagro). São mais de 2,3 mil
metros quadrados de área construída, em uma área total de 200 hectares, na qual estão concentrados todos os ensaios conduzidos pela Fundação Bahia e empresas parceiras,
como consultorias, empresas de insumos, EBDA, ADAB e IAC, dentre outras. Isso garante agilidade,
maior produtividade e segurança nos
resultados.
Com gente trabalhadora, natureza generosa e tecnologia de ponta, o
Oeste da Bahia só poderia ser mesmo um dos mais importantes pólos
agrícolas do país. E quem mantém,
trabalha e acredita na Fundação
Bahia, enche-se de orgulho para dizer que o futuro começa aqui.
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