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U

m dos cereais mais nobres da humanidade, base
da alimentação nas Américas, fonte de energia
para mover humanos e máquinas, o milho encontrou no cerrado da Bahia as condições para se desenvolver, com alta performance: clima, solo, luz e gente capacitada para manejá-lo com precisão e competência para
potencializar os atributos naturais da região. Somandose a tudo isso, a alta tecnologia aplicada nas lavouras do
Oeste garantiu este bom desempenho.
Entretanto, fatores de mercado e políticas públicas inadequadas, sobretudo até o primeiro semestre de 2010 quase
condenaram o milho à extinção no cerrado da Bahia, o
que ameaçaria, por consequência, a viabilidade das principais culturas da região. Isto porque, tanto quanto por
seu papel econômico, a presença do milho é indispensável para a rotação de culturas, prática universalizada nas
nossas fazendas, que garante o equilíbrio nutricional dos
solos, e o perfeito aproveitamento dos insumos aplicados
nas lavouras.
A presença do milho na matriz produtiva do Oeste da
Bahia está perigosamente baixa. Hoje o cereal representa
8,5% das lavouras da região, quando a recomendada é de
30%. Com o aumento dos preços no segundo semestre
de 2010, e o ajuste das políticas de comercialização do
MAPA/Conab, atendendo aos produtores rurais da região
e Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de
Agricultura (Seagri), novas perspectivas se abrem para a
cultura. Tecnologia para garantir ao agricultor aproveitar
estas oportunidades, a Fundação Bahia e suas parceiras
têm de sobra.
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Atlântica Sementes

A

* Carlito Jacob Los

empresa Atlântica Sementes decidiu
seu ingresso no negócio de sementes
no Brasil há 10 anos, trazendo híbridos
de empresas especializadas em genética através
de licenciamento. Essa é uma modalidade menos freqüente entre as empresas produtoras de
sementes, e trás a possibilidade de que empresas especializadas em genética possam desenvolver novos mercados.
A vantagem para a empresa que adquiri as
licenças é a possibilidade de poder trabalhar
com mais de uma empresa e diversos materiais,
escolhendo as fortalezas de cada uma para os
cultivos nas quais estão bem posicionadas.
Quando escolhida essa modalidade, a apresentação do produto final depende principalmente da empresa licenciada, que fará a produção e
a apresentação do produto ao mercado, como
também a comercialização e acompanhamento
dos resultados obtidos.
No cultivo de sorgo a Atlântica Sementes
trabalha com as variedades de pastejo, silagem
e granífero. A empresa fornecedora da genética é a Advanta Semillas, uma das maiores empresas no cultivo de sorgo a nível mundial. No
sorgo granífero o ciclo precoce é sem dúvida a
característica mais marcante, associada a isso
o alto potencial produtivo com características
agronômicas adequadas. Nos sorgos de pastejo a
diferença está na sensibilidade ao comprimento
do dia e no gen BMR que melhora a qualidade
do alimento. Nos sorgos de silagem tem diferenciação pelo alto potencial de produção de grãos
levando a silagens de alta qualidade, que podem
ser comparadas às do milho.
O girassol também tem sua origem na genética da Advanta Semillas. Além de apresentar
girassóis que produzem óleo convencional, a
Atlântica Sementes também foi pioneira no girassol para produção de óleo com alto teor de
ácido graxo oléico. Hoje a empresa tem uma
participação destacada, sendo líder de mercado
em varias regiões do Brasil.
Para entrar no mercado de sementes de pastagens subtropicais a Atlântica Sementes tem a
licença da Barenbrug, comercializando sementes de Azevém.
No mercado de milho a Atlântica Sementes
tem a licença da Semilia Genética e Melhoramento, empresa tradicional no melhoramento
de milho do Brasil com sua sede em Campo
Largo – PR e um pólo de melhoramento em
Luís Eduardo Magalhães - BA.

Produção de
Sementes
A produção de sementes é realizada em áreas com irrigação e a melhor tecnologia disponível. Toda a produção é colhida em espigas com
umidade em torno de 35% e levada para secado-

ras de espigas para uma secagem ideal. Depois
de trilhado se procede a classificação das sementes, e em um período de até quatro semanas as
sementes já estão em câmaras climatizadas para
preservar melhor a sua qualidade.
Com 8 anos de mercado e trabalhando com
sementes delicadas a Atlântica Sementes já
provou que prima pela qualidade das sementes
acima de tudo.
Depois da classificação, todos os lotes são testados para plantabilidade, sendo indicado o disco
para o plantio de forma adequada. Todos os distribuidores têm a informação de qual é o disco e o
anel recomendado para cada lote de sementes.

Tratamento das
sementes
O tratamento das sementes é realizado com
fungicidas de última geração, garantindo sua
conservação e uma ótima emergência. A aplicação do fungicida é feita com Polímeros que
recobrem toda a semente, garantido uma proteção adequada, e evitando também a liberação
de crostas, que prejudicam o desempenho da
semeadora.

Distribuição
O objetivo da Atlântica Sementes é ter uma
semente de qualidade próxima ao local de plantio. Para tanto, conta com uma rede de transportadores, distribuidores e revendas nos principais
pólos produtores. Com isso é possível deixar as
sementes em câmaras climatizadas um maior
tempo, disponibilizando as mesmas na época
adequada de plantio. Essa prática visa favorecer
o produtor, que terá sementes de alta qualidade
no momento do plantio.

Resultados
A Atlântica Sementes têm um pacote de
híbridos para os mais variados ambientes e
segmentos, híbridos para a produção de óleo,
grãos, pastejo e de silagem. Com esta diversidade podemos orientar o produtor para que tenha um melhor aproveitamento de área com o
retorno econômico desejado.
Muito em breve disponibilizará no mercado mais dois híbridos que vem complementar a
linha de produtos. Com isso, a empresa poderá
atender o produtor de leite e carne, visando evitar vazios de produção que tanto prejudicam a
produtividade dos rebanhos.

Híbridos de Milho
ATL 110
Desenvolvido para competir com os híbri-

dos mais produtivos do mercado. Recomendase que as condições sejam de alta tecnologia,
com ambientes propícios, níveis adequados de
fertilização e bom manejo fitossanitário, aumentando o teto de produção. Apresenta baixa
quantidade de grãos ardidos, item fundamental
para os usuários de milho, já que as toxinas que
se encontram nestes grãos são maléficas para os
animais que as ingere.
ATL 200
Híbrido com ampla adaptação e resistente
a Nematóide. Possui planta de porte intermediário com alta capacidade de produção grãos.
Razão pela qual se trata de um verdadeiro duplo propósito. Entre as características mais relevantes que podemos citar é a manutenção do
potencial produtivo mesmo com plantios mais
tardios quando consideramos a região Sul do
Brasil.
Em trabalhos de épocas de plantio nas diferentes regiões, consegue-se definir uma melhor
época para o plantio, onde teremos o potencial
máximo para a cultura e mais especificamente
para cada híbrido. Esta também é uma realidade
para o ATL 200, porém se plantado mais tarde a
redução da produtividade é menos drástica do
que os demais híbridos do mercado. Em vários
trabalhos de plantios de milho a partir do fim
de Outubro a Novembro, entrando inclusive em
Dezembro, a produtividade se mantém num nível aceitável. Outro aspecto importante do ATL
200 é sua grande estabilidade e flexibilidade,
em áreas de alta tecnologia tem respondido
muito bem, mantendo também um excelente
potencial em áreas de média tecnologia, e principalmente média fertilidade.
ATL 310
Desenvolvido para plantio em áreas de forte pressão de ferrugem polysora. A pressão da
doença é mais forte nos locais de baixa altitude
e com temperaturas elevadas. Estamos falando
de ambientes tropicais bem definidos, nestes
ambientes normalmente o teto de produção do
milho é relativamente baixo e a opção por um
híbrido seguro e de bom custo/beneficio se faz
necessário. Por apresentar tolerância às principais doenças do cultivo, alta produtividade
e estabilidade, com baixo custo de aquisição,
o ATL 310 torna-se uma importante opção ao
produtor. Vale ressaltar que nestes ambientes
a qualidade dos grãos é normalmente afetada
pela alta umidade. Este híbrido também apresenta baixa quantidade de grãos ardidos.
Por possuir uma planta de porte médio
abundante em folhas, com elevada produção
de grãos com qualidade, este híbrido é indicado
para produção de silagem, principalmente para
plantio nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro.
Sócio-Gerente/Atlântica Sementes
carlito.los@atlanticasementes.com.br
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Manejo de Ferrugem Polissora na Cultura do Milho
2

1Rafael Barbieri Seleme
Renato Monteiro Mercer

Introdução
Nos últimos anos, a ocorrência de
ferrugem polissora (Puccinia polysora)
nas lavouras de milho tem se tornado
mais freqüente e, nos casos mais severos, tem causado perdas significativas
de produtividade e qualidade dos grãos
produzidos. De ampla distribuição geográfica, o desenvolvimento desta doença se dá em condições de temperaturas
elevadas (entre 23°C e 28°C) sendo favorecida em condições de alta umidade
relativa do ar. Os sintomas da ferrugem
polissora são descritos como pústulas
circulares e ovais, de cor marrom-clara,
distribuídas principalmente na face superior das folhas (Figura 1). À medida
que a planta se desenvolve, as pústulas
escurecem, tornando-se marrom-escuras.
Figura 1. Sintomas de ferrugem polissora
(Puccinia polysora) em milho.

posicionadas de acordo com a melhor
época de plantio, a rotação de culturas
e a aplicação de fungicidas, têm sido as
práticas recomendadas para o controle
desta doença.
A Pioneer Sementes, através de seus
programas de pesquisa, procura desenvolver híbridos com bom nível de tolerância as doenças, mais adaptados aos
diferentes ambientes e com boa estabilidade produtiva. Graças aos investimentos em novas ferramentas de seleção, a Pioneer desenvolveu marcadores
moleculares que permitem identificar e
selecionar com maior precisão, genes
nativos de milho para os programas de
melhoramento. Com esta técnica é possível introduzir uma nova característica,
corrigindo uma deficiência do híbrido,
sem afetar as demais. Especificamente para a ferrugem polissora, a Pioneer conduziu ensaios de pesquisa para
avaliar o uso desta ferramenta onde,
considerando a mesma base genética,
comparou um híbrido suscetível com o
mesmo híbrido tolerante a esta doença
(Figura 2), o qual foi selecionado pelo
uso de marcadores moleculares específicos para esta doença.
Figura 2. Aspecto visual do comparativo entre
híbrido suscetível x híbrido tolerante
a ferrugem polissora (Puccinia polysora).

Fonte: Pioneer Sementes. Safra 2008/2009

que o uso desta tecnologia é eficiente
e contribui para o aumento da estabilidade produtiva dos híbridos resultando
em maior produtividade e segurança
para o produtor.
Contudo, dependendo das condições do cultivo, a ferrugem polissora
bem como outras doenças importantes
poderão se desenvolver. Nestes casos,
o monitoramento constante da lavoura
poderá determinar aplicações complementares com fungicidas sendo recomendado o uso de produtos que tenham
eficiência comprovada no controle da
referida doença bem como devidamente registrados no Ministério da Agricultura (MAPA). Veja no Quadro 1 os
produtos registrados para controle da
ferrugem polissora.

Fonte: Pioneer Sementes

A perda de produtividade depende da época em que a infecção ocorre,
da quantidade de área foliar atingida e
de quais folhas foram danificadas. Em
geral, as maiores perdas acontecem
quando ocorrem danos significativos às
folhas superiores durante o início do período reprodutivo da cultura. Ainda, se
a demanda de energia dos grãos exceder
a produzida pelas folhas, a planta retira
os carboidratos estruturais do colmo,
resultando em plantas mais suscetíveis
as podridões de colmo (C. graminicola
e Fusarium sp.) e acamamento.

Estratégias de Manejo
A utilização de híbridos tolerantes

Fonte: Pioneer Sementes

Observe no Gráfico 1 que o híbrido
tolerante produziu 903 Kg/ha a mais em
relação ao mesmo híbrido suscetível, o
que representou um ganho médio de
11,2% em produtividade, comprovando

Finalmente, a adoção de medidas
preventivas, como a utilização do Sistema de Combinação de Híbridos Pioneer® posicionado na melhor época de
plantio, o uso de rotação de culturas e
o monitoramento constante da lavoura
facilitam a tomada de decisão quanto à
necessidade e conveniência da aplicação de fungicidas. Dessa forma, ainda
que ocorra a ferrugem polissora, é possível proteger a produtividade final da
lavoura.

Gerente de Marketing Técnico
rafael.seleme@pioneer.com
2
Coordenador Técnico Regional
renato.mercer@pioneer.com
1
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Importância da qualidade da porção
vegetativa na silagem de milho

T

radicionalmente o material
mais utilizado para ensilagem é a planta de milho,
devido sua composição bromatológica. Preencher os requisitos para
confecção de uma boa silagem
como: teor de matéria seca (MS) entre 30% a 35%, e no mínimo de 3%
de carboidratos solúveis na matéria
original, baixo poder tampão e por
proporcionar uma boa fermentação
microbiana.
Apesar da silagem de milho ser
suficientemente conhecida, ainda
convive-se com conceitos distorcidos que são aplicados na escolha dos
cultivares, aos tratos culturais, e durante a ensilagem, onde a qualidade
do produto final não é priorizada.
Avaliando a influência da fração fibrosa da planta, nos diferentes
cultivares de milho, na produção de
matéria seca por hectare e na digestibilidade, vê-se que a escolha de
híbridos, para produção de silagem,
baseada principalmente na produção
de matéria seca deve ser de suma
importância. Em virtude disso, a
Sempre Sementes vem pesquisando
e buscando híbridos com as características propícias para esta prática. E
se preocupando cada vez mais com
a importância das informações sobre a origem genotípica dos híbridos
bem como a qualidade dos materiais
a serem ensilados.
A análise histórica sugere aos
programas de melhoramento de
plantas a preocupação com o valor
nutritivo proveniente das porções
vegetativa e espiga. Os efeitos de
tipos de lignina e formas de ligações entre os componentes da parede celular sobre as taxas e per-

centagem de degradabilidade da
lagem da colhedora em plano supefração fibrosa da planta, bem como
rior. Essa regulagem tem por objetia degradabilidade potencial da fravo recolher somente a parte superior
ção amido da espiga , a produção
da planta de milho, constituindo-se
de grãos e percentagem de grãos na
numa silagem com alta participação
MS, faz parte dos objetivos de prode grãos na MS, apresentando fibras
gramas de pesquisa com milho para
mais digestíveis e de maior conteúsilagem das Sempre Sementes.
do energético. Seu emprego ocorre
Na produção de silagem de mipreferencialmente em sistema com
lho ou de sorgo de boa qualidade
animais de alta produção, como vadeve-se considerar não somente o
cas leiteiras e novilhas precoces, em
percentual de grãos na massa ensivirtude de ser um alimento de elevalada, mas também os demais comdo valor nutricional e de alto custo
ponentes da planta como um todo.
de produção, e também, por apreObjetiva-se com isso a obtenção de
sentar normalmente rendimentos de
produtos finais de qualidade o que
75% a 80% em relação à silagem da
propiciará melhor resposta animal
planta inteira.
nos diversos sistemas de produção,
Visando esta tecnologia, o híquer seja de leite ou de carne, bem
brido 32D10, vem sendo utilizado
como sua viabilidade econômica.
em várias regiões do pais. AumenNesse contexto, sugere-se que em
tado drasticamente os ganhos em
programas de seprodutividade.
leção de cultivaAs plantas cores de milho para
lhidas
em altura
Na produção de
a produção de simais elevada tamlagem, os mode- silagem de milho ou de bém contribuem
los de previsão de sorgo de boa qualidade não somente para
qualidade da sia recideve-se considerar não aumentar
lagem devem ser
clagem de matéria
somente o percentual orgânica ao solo,
estabelecidos com
base em dois fatogarantindo condide grãos na massa
res: percentagem
cionamento físico,
de grãos na mas- ensilada, mas também mas também para
sa ensilada (% na os demais componentes retornar grandes
MS) e valor nuquantidades
de
da planta como um K (potássio) que
tritivo da porção
haste + folhas (%
se concentra nos
todo
da digestibilidade
internódios infeverdadeira in vitro
riores da planta.
da MS). De acordo com esses daAmbas as contribuições, inegaveldos as estimativas de produção de
mente são muito positivas ao estaleite por toneladas de silagem e por
belecimento de um programa duhectare podem auxiliar na escolha
radouro de exploração das glebas,
de cultivares de milho para a proem anos subseqüentes, visando alta
dução de silagem.
produtividade, e merecem avaliaAnalisando estes aspectos, as
ção econômica mais cuidadosa para
Sempre Sementes, desenvolveu
justificar a recomendação.
híbridos com estas características.
Olhando as necessidades e
Como o híbrido 32D10. Já consasustentabilidade dos produtores,
grado neste segmento.
as Sempre Sementes vem desenA altura de corte da planta de
volvendo híbridos de milho, com
milho para confecção de silagem é
intuito de atender, cada vez mais
outro ponto importante a ser consitodos os níveis de tecnologia.
derado. Silagem da parte superior
Pois somente produtores sabem
das plantas é indicada como uma
a necessidade dos produtores. E nós
nova opção, sendo obtida pela regusomos produtores!
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Campos Faria
Gilson Amaral Guardieiro

G

rande parte da área cultivada com a cultura do
milho no território brasileiro são áreas de cerrado, em
que predominam formações de
solos de elevado grau de intemperismo, normalmente da ordem
dos Latossolos, com capacidade
de troca catiônica (CTC) baixa,
presença de óxidos de Fe e Al
e geralmente poucas cargas negativas na superfície coloidal.
Em geral estes solos apresentam
estrutura física adequada ao cultivo, porém quimicamente são
extremamente limitados. Normalmente são solos ácidos, com
elevados teores de alumínio trocável e baixos teores de macro e
micronutrientes. Para se ter uma
produção agrícola sustentável,
economicamente e ambientalmente, torna-se necessário a adição de nutrientes ao solo através
da adubação.
O manejo inadequado do
programa de adubação associado
a fatores climáticos são ainda os
fatores que mais limitam a produtividade das culturas instaladas
nestes solos, em especial a cultura do milho (Kikby & Römheld,
2007). Neste contexto se enquadra o manejo da adubação com
micronutrientes, os quais são requeridos em menor quantidade,
mas de grande importância para
o crescimento e desenvolvimento das culturas agrícolas para obtenção de altas produtividades e
frutos de melhor qualidade (Vitti
& Trevisan, 2000).
Segundo Kikby & Römheld
(2007) ainda falta conscientização por parte dos produtores
rurais sobre a importância dos
micronutrientes para a produção
das culturas.
Contudo, deve-se sempre
lembrar que, apesar dessas baixas concentrações, os micronutrientes têm importância igual à
dos macronutrientes para o cres-

cimento e desenvolvimento das
culturas. Normalmente a adubação com os micronutrientes é realizada via solo, folha ou sementes (Alcarde & Vale, 2003). Em
geral a aplicação mais eficiente
e econômica dos micronutrientes
na adubação das culturas é através da aplicação via solo quando
estes micronutrientes estão incorporados às formulações NPK
utilizadas em plantio e/ou cobertura. Atualmente é crescente
o interesse de pesquisadores sobre o efeito dos micronutrientes
na produtividade das culturas
agrícolas.
A aplicação de fertilizantes
contendo micronutrientes se dá
através de técnicas inovadoras.
A Fertilizantes Heringer S/A desenvolveu a tecnologia de incorporação de micronutrientes em
todos os grânulos componentes de uma matéria-prima (Ex:
Uréia, MAP, KCl, etc.) e/ou formulação NPK. Essa tecnologia é
conhecida por FH Micro Total.
O FH Micro Total é uma
visão moderna de fertilização
do solo através da utilização
de formulações com macros e
micronutrientes em proporções
adequadas para uma nutrição
completa das plantas. É uma tecnologia, uma “forma diferenciada” de agregar micronutrientes
a diversas matérias-primas e/ou
formulações NPK. Uma melhor
homogeneização na distribuição
dos micronutrientes é alcançada por estarem agregados aos
macronutrientes, não sofrendo
segregação. Adequando-se a
todas as matérias-primas e/ou
formulações NPK, o FH Micro
Total pode ser formulado com
um ou mais micronutrientes, fornecendo uma adubação eficiente
e equilibrada à cultura através da
concentração adequada de macro
e micronutrientes para plantios e
coberturas em todas as culturas.
É importante ressaltar que não
há produto similar no mercado
nacional.

As principais características
do FH Micro Total são descritas
abaixo:
• Micronutrientes recobrem
100 % dos grânulos do fertilizante;
• Disponível para todas as
formulações NPK;
• Disponível para qualquer
combinação de micronutrientes;
• Disponível para quaisquer
teores de micronutrientes;
• Maior solubilidade dos micronutrientes;
• Melhor distribuição dos micronutrientes no solo;
• Melhor aproveitamento dos
micronutrientes pelas plantas;
• Maior eficiência agronômica.
Diante de todos os aspectos
que foram abordados anteriormente com o objetivo de melhorar a qualidade e aumentar a
produtividade do milho torna-se
imprescindível realizar o manejo
adequado da adubação, em especial a adubação com fertilizantes
que contenham micronutrientes
na tecnologia FH Micro Total.
Referências:
ALCARDE, J.C. & VALE,
F. Solubilidade de micronutrientes contidos em formulações de
fertilizantes, em extratores químicos. Rev. Bras. Ci. Solo, 27:
363 - 372, 2003.
KIRKBY,E.A& RÖMHELD,
V. Micronutrientes na fisiologia
de plantas: funções, absorção e
mobilidade. Encarte Informações Agronômicas, 118: 01 – 24,
2007.
VITTI, G.C & TREVISAN,
W. Manejo de macro e micronutrientes para alta produtividade da soja. Encarte Informações Agronômicas, 90: 01 – 16,
2000.
Eng. Agrônomo - M.Sc. Solos e
Nutrição de Plantas
Supervisor Técnico - Fertilizantes
Heringer S/A
2Eng. Agrônomo
Sub-Gerente Técnico - Fertilizantes
Heringer S/A
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“Fertilidade do Solo - Importância de
sua Avaliação”

O

* Dr. Rodrigo Martins Ribero

solo pode ser definido como um
corpo natural, com sua representação realizada através do perfil, é
composto por uma combinação variável de
minerais intemperizados e em processo de
intemperização, e de matéria orgânica decomposta e em processo de decomposição,
esta combinação contendo quantidades suficientes de ar, água, nutrientes e estrutura,
serve de sustento para o crescimento dos
vegetais.
Segundo Mendonça (2006) o solo é um
sistema dinâmico constituído por componentes sólidos, líquidos e gasosos de natureza mineral e orgânica. É estruturado
em camadas denominadas de horizontes
diagnósticos, que por sua vez estão sujeitos a constantes transformações entrópicas,
através de processos de adição, remoção,
translocação de natureza química, física e
biológica.
Característica admirável dos seres vivos, notadamente das plantas, diz respeito
à capacidade de conversão de elementos
químicos absorvidos do meio ambiente em
componentes celulares.
Muitos elementos químicos são essenciais à produção vegetal, pois, a ausência de
qualquer um deles pode interferir no crescimento da planta, prejudicando assim a produção vegetal. Assim sendo, são considerados nutrientes de plantas. No geral todos
os nutrientes essenciais ao crescimento das
plantas estão presentes no solo ou podem
ser adicionados no mesmo possibilitando
assim a absorção destes pelas plantas.
Segundo James e Wells (1990) as características químicas do solo variam quanto
à distância em três escalas, sendo: macrovariações - quando a distância entre dois
pontos de amostragem é superior a 2,00 m;
mesovariações – quando as variações entre

pontos de amostragem são separados de
0,05 a 2,00 m e; microvariações – quando
a variação da distância entre os pontos de
amostragem são menores que 5 cm.
Santos et al. (2009) menciona que as
macrovariações são um produto da ação
dos processos pedogenéticos que atuaram
sobre diferentes materiais de origem, gerando assim solos diferentes quanto à cor,
topografia, textura, vegetação, morfologia,
mineralogia, qualidade e quantidade de matéria orgânica e disponibilidade de água e
de nutrientes.
Oliveira et al. (2002) sugerem que as
meso e microvariações ocorrem naturalmente, por acréscimos localizados e aleatórios de restos vegetais e animais, porém
podem ser intensificadas em decorrência da
adoção de práticas de manejo, como a distância entre as linhas de cultivo e as doses
de fertilizantes.
Quando são realizadas as recomendações de calagem e adubação para as
culturas estas são realizadas com base na
interpretação de resultados obtidos em laboratórios de análise de solo, pois, parte-se
do princípio que o resultado de uma análise
laboratorial representa a fertilidade média
da área, quando sua amostragem for correta
(GUARÇONI, et al., 2006, 2007).
O planejamento da agricultura é uma
prática cada vez mais comum entre os médios e grandes produtores rurais. A adoção
deste sistema tem por finalidade, maximizar
o rendimento das culturas e conseqüentemente os lucros, além de minimizar os custos
de produção, visto que esta técnica é baseada
na identificação e eliminação das possíveis
causas de redução da produtividade (Liu et
al., 2006). Assim sendo, a análise laboratorial da fertilidade do solo torna-se de extrema
importância para se obter sucesso no plantio,
visto a complexidade dos fatores de interação do solo, na disponibilidade e na quanti-

dade de nutrientes disponíveis.
Diante da necessidade de análises de solos confiáveis para uma correta recomendação de adubação, a Kuhlmann Laboratórios
instala-se no Oeste Baiano para fornecer
um serviço de qualidade para os produtores
e parceiros, tanto locais quanto de todo o
Brasil. Para garantir a qualidade dos laudos
das análises laboratoriais, a empresa conta
com uma equipe bastante qualificada, onde
esta é supervisionada pelo Doutor em Ciência do Solo, Dr. Rodrigo Martins Ribeiro,
formado pela Universidade Federal de Viçosa e Mestrado e Doutorado pela Universidade Federal de Lavras. O laboratório conta
com equipamentos modernos e totalmente
novos, sendo algumas análises realizadas
no aparelho de Absorção Atômica (Espectrometria de Absorção Atômica – EAA),
devido ao grau de precisão que as análises
requerem.
A Kuhlmann já vem atuando no Oeste
Baiano na análise de fibra de algodão e também de Nematóides, com o sucesso das parcerias e também pela satisfação dos clientes
nestas áreas, a empresa quer também obter
o mesmo sucesso no mais novo seguimento
da análise laboratorial de solos.
Através da coordenação comercial a
Kuhlmann Laboratórios vem concretizando
parcerias por todo o Brasil e divulgando os
serviços e produtos a serem prestados pela
empresa, para que no ano de 2011 possamos alcançar “Know-how” e assim garantir
a satisfação dos clientes também no setor de
análises de solos e foliar.
* Doutor em Ciência do Solo, Supervisor
Laboratório de Solos, Fertilizantes e Foliares
Contato: solos@kuhlmann.com.br
Coordenação comercial: Cezar Augusto
Libório de Lima
Contato: (41) 9236-4209 – e-mail: comercial.lab@kuhlmann.com.br
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Fundação Bahia lança seis novas cultivares
de soja para o cerrado da Bahia em 2011

J

á testadas e aprovadas, e com teto produtivo superior ao das
melhores cultivares comerciais, seis novas tecnologias
em soja estão saindo direto
dos canteiros experimentais
da Fundação Bahia e Embrapa Cerrados para o mercado
na safra 2011/12. São quatro
variedades convencionais,
e dois eventos transgênicos
(RR), com alta adaptabilidade e estabilidade genética
reafirmada em todas as áreas
onde foram testadas, além de
“arquitetura” e porte adequados para garantir mais facilidade no manejo e controle
de pragas e doenças. Três
dessas novas tecnologias,
desenvolvidas para as condições de clima e solo do Oeste
da Bahia, serão apresentadas
ao grande público durante a
Passarela da Soja, o tradicional dia de campo que a Fundação Bahia promove há 13
anos, e que este ano acontecerá no dia 12 de março, na
Fazenda Maria Gabriela, em
Roda Velha, distrito de São
Desidério (BA).
As três cultivares que serão mostradas na Passarela
da Soja já possuem nome.

São a BRS 313, a BRS 314
e a BRS 315. As outras três
estão em fase de registro, e
as denominações ainda são
confidenciais. De acordo
com o pesquisador da Embrapa Cerrados, Sebastião
Pedro da Silva Neto, estas
novas cultivares minimizam o uso de agroquímicos,
garantindo mais sustentabilidade, tanto econômica,
quanto ambiental ao agronegócio. “A introdução de
novas cultivares é muito
importante para quebrar a
resistência e a especialização que os patógenos vão
adquirindo com o tempo, e
que comprometem o potencial produtivo das lavouras
e a sustentabilidade do sistema”, diz Silva Neto.
Um programa de melhoramento de soja, como
o realizado pelo consórcio
Fundação Bahia, Embrapa
e Embrapa Cerrados requer
investimentos altos, dedicação e paciência, pois, até
chegar ao mercado, uma variedade leva de 10 a 12 anos.
“Este trabalho em conjunto
entre as instituições de pesquisa e desenvolvimento é
fundamental para garantir o

acesso do produtor às novas
tecnologias. Os produtores
do Oeste, através da sua instituição privada de P&D, a
Fundação Bahia, garantem
que um investimento que
individualmente seria quase
impossível, torne-se realidade, através da organização e
da união do setor”, diz o gestor Comercial da Fundação
Bahia, Luciano de Andrade.
De acordo com Luciano
de Andrade, outras sete cultivares desenvolvidas pela
Fundação Bahia, Embrapa e
Embrapa Cerrados estão em
fase de conclusão para lançamento. Ele adianta que as
novas tecnologias trarão diferenciais como superprecocidade, resistência a nematóides, resistência ao mofo
branco, à seca, além de ferrugem asiática, percevejos e
a herbicidas específicos.
O presidente da Fundação
Bahia, Amauri Stracci, não
esconde o orgulho do trabalho da instituição. “Estamos
na elite do desenvolvimento
tecnológico do nosso país.
Este trabalho tem de continuar evoluindo para o bem
do agronegócio da Bahia”,
afirma Stracci.

BRS 313

BRS 314

BRS 315 RR
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A Importância do Cultivo do Milho na
Sustentabilidade do Agronegócio
* Dr. Fabiano Andrei Bender da Cruz

1. Milho e sustentabilidade
Reconhecido mundialmente
como o único celeiro de alimentos da zona tropical, o Brasil
conta com uma matriz energética
limpa e renovável. A Agricultura
de Baixo Carbono praticada no
País incorpora práticas mitigadoras da emissão dos Gases de Efeito Estufa. As ações são dirigidas
para recuperação de pastagens
degradadas, integração lavourapecuária-silvicultura, sistema de
plantio direto na palha e fixação
de nitrogênio.
Estima-se que a área disponível
para a expansão agrícola, dentre
40 países, Sudão (46 milhões de
hectares) e Brasil (45 milhões de
hectares) lideram em disponibilidade de terras não cultivadas e não
ocupadas com florestas (Nassar,
2010). Segundo o mesmo autor, o
Brasil é ainda, o país com a maior
área disponível no mundo para o
cultivo de soja e cana-de-açúcar e
o segundo para milho.
Nassar (2010) relata que países
com menor nível tecnológico, ou
seja, menor lacuna de produtividade (produtividade atual/produti-

vidade potencial) e mais elevados
montantes de terra, apresentam demanda de maiores investimentos,
com isso, teriam maior capacidade
de atrair-los e “tirar proveito” destes. Mas há necessidade do bom
uso destes investimentos, se considerarmos a tendência da sustentabilidade, ou seja, suprir as necessidades da geração presente sem
afetar a habilidade de suprimento
das gerações futuras, conforme o
relatório Bruntland.
Cabe enfatizar que a cultura do
milho é uma das principais atividades produtivas no Brasil. Destacase no cenário estratégico mundial
como um dos fundamentais segmentos a serem explorados a fim
de se alcançar a sustentabilidade
almejada para as condições futuras
(Nicolai et al., 2007).
Em termos de estimativas, estudos apontam que a média de produtividade do milho deve duplicar
nos próximos anos. Um grande
desafio se impõe a produtividade
desta e de outras culturas para manutenção sustentável.
Grandes questionamentos ainda sobrepõem o binômio sustentabilidade- desenvolvimento
agrícola, mas de acordo com Per
Pinstrup-Anderson (2009), da
Universidade Cornell, em Nova

York, EUA, o mundo só alcançará o crescimento sustentável com
a ciência atrelada a tecnologia.
Assim, as exigências sustentáveis não permitem mais que produtores sejam refratários a novas
tecnologias. As mesmas estão
disponíveis e elencam tendências
importantes para adequação sustentável: pessoa, produtividade e
lucro.
A presente década consolidará ainda mais a posição brasileira
de grande protagonista na produção e comercialização mundial
de alimentos, fibras e biomassa.
Nesse horizonte, os desafios da
engenharia agronômica ficam
bem mais complexos e amplos
em termos de satisfazer os anseios e as expectativas da população mundial. O grande clamor
em escala global consiste em
traçar um modelo de sustentabilidade que harmonize a produção
econômica, o equilíbrio ambiental e a responsabilidade social.

2. Tendências tecnológicas
frente à sustentabilidade
O forte incremento da produtividade do milho é conseqüência
do maior uso do plantio direto,
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da correção e da fertilização
adequada do solo (agricultura
de precisão), fixação biológica de nitrogênio (Azospirillum
ssp.), utilização de recentes
fertilizantes foliares (nanopartículas de óxidos), do manejo
integrado de plantas invasoras,
doenças e pragas, da adoção de
sementes Geneticamente Modificadas (GMs).
A correção da acidez do solo
e adubação de culturas feitas de
maneira equilibrada por meio da
agricultura de precisão possibilita maior produtividade às culturas no longo prazo, pois, informações precisas e consistentes
sobre a fertilidade do solo, aliadas ao conhecimento das perspectivas de mercado e a capacidade de investimento, oferecem
ao produtor melhores parâmetros
para tomada de decisão. Com a
utilização destas informações,
tem-se a otimização dos fatores
de produção e a maximização da
produtividade sem que haja comprometimento na atividade, o
que vem ao encontro do manejo
sustentável.
O uso de sementes de milho
GMs resistente a insetos se faz
relevante também na agricultura
sustentável, pois de acordo com
estudos, permite a redução do
consumo de água e emissões de
gases de efeito estufa, devido ao
menor número de aplicações de
inseticidas.
Estima-se que em 2012, chegue ao mercado americano o milho tolerante ao estresse hídrico e
no Brasil, novas plantas tolerantes a condições climáticas adversas e com maior valor nutricional
deverão ser oferecidas ao mercado em até cinco anos, segundo a
Embrapa. Entre as inovações estão o milho GM tolerante à seca,
para o cultivo principalmente em
solos arenosos e o milho GM
contendo fitase, que aumenta a
solubilidade do fósforo no trato
digestivo e a absorção de minerais pelos suínos, com redução
dos custos de produção e maior
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proteção do meio ambiente da
poluição pelo fósforo.
A intenção não é descrever
os prós e contras relacionados
às tecnologias existentes e nem
detalhá-las, mas expor a existência de possibilidades frente
à sustentabilidade. Lembramos
que é consenso o uso da tecnologia a favor da produtividade, mas
pensar em sustentabilidade como
uma necessidade é algo do contemporâneo, algo este, que não
combina mais com alienação.
Não se deve esquecer que a
sustentabilidade implica cultivar
as condições e as relações que
geram e sustentam a vida. Portanto, a dimensão desta atividade deve estar presente em todos
os momentos do processo. Isso
vai desde a negociação dos problemas, a definição dos desafios,
meios relevantes, a execução e
principalmente a análise das conseqüências dos impactos dos recursos utilizados.

3.O cultivo do milho no
Oeste baiano
Os solos arenosos do Oeste
baiano exibem limitações naturais para o cultivo, pois, em geral, apresentam baixa fertilidade
pedogenética, baixo teor de matéria orgânica, menor capacidade
de contrabalançar com cálcio,
magnésio e potássio, aliado a sua
baixa retenção de água. Dessa
forma, o avanço do cultivo nestes solos tem gerado questionamentos sobre a viabilidade técnica, econômica, ambiental e sobre
a sustentabilidade da produção
agrícola, implicando em elevada
demanda tecnológica.
É importante frisar que a cultura do milho cultivada nas propriedades da região do “Cerrado
baiano”, com a utilização de tecnologia de produção avançada,
permite alta produtividade, fazendo do milho uma opção tecnicamente viável para a rotação de
culturas, haja vista que, a utilização desta espécie é fundamen-
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tal para minimizar os efeitos de
doenças, como o mofo branco,
além de melhorar as características químicas, físicas e biológicas
do solo.
Com um mercado consumidor próximo, que é o Nordeste,
a região tem uma localização estratégica para o abastecimento do
produto para consumo humano
(Aiba, 2010).
Ainda há de se considerar
que houve redução de 10,0%
da área cultivada com milho no
Oeste Baiano, passando de 170
mil hectares na safra 09/10 para
153 mil hectares na atual safra,
o que significa que a área destinada ao cultivo desta gramínea
corresponde a apenas 14,4% da
área total de soja (1.060.000 ha),
conforme o 2º levantamento da
safra 2010/11, realizado pela
Aiba (2011). A região Oeste da
Bahia é responsável por 50% de
todo o milho produzido no estado e abastece tanto as granjas
de aves e suínos, como a indústria alimentícia do Nordeste do
país.
Na avaliação dos técnicos
do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada
(Cepea), 2011 será um ano rentável para os produtores de milho, pois a oferta menor e a demanda elevada devem reduzir
os estoques do cereal e manter
os preços em alta.
Em suma, conhecer e respeitar às exigências edafoclimáticas
da espécie e a visão sistêmica da
atividade, aliado ao estabelecimento de estratégias de manejo
racionais e eficientes, assumem
caráter imperioso, na garantia de
rendimentos lucrativos e sustentáveis (Fancelli, 2009).
* Engenheiro Agrônomo, especialista em Plantio Direto (UnB); Mestre
em Agronomia (Unesp); Doutor em
Agronomia (USP/Unesp); Pesquisador da Fundação Bahia na Área
de Fertilidade do Solo, Adubação e
Nutrição de Plantas.
Contato: fabianobender@fundacaoba.com.br
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