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o momento em que o país se prepara para
plantar a primeira safra a ser colhida no
novo milênio, queremos deixar aqui
nossos votos de sucesso a todos os produtores
brasileiros que estão aí fazendo das tripas coração
para plantar a última safra do milênio, apesar das
dificuldades econômicas.
Que o próximo milênio traga, além de colheita
farta, tributações mais justas no setor, políticas
agrícolas mais estáveis, e mais mecanismos de proteção, garantia de preços
e de renda. E que a agricultura brasileira consiga mostrar ao Brasil e ao
mundo toda sua força e todo seu potencial!
Nós, da Pioneer, vemos o momento com grande entusiasmo, não só
pelo sucesso cada vez maior que nossas sementes estão tendo com os
produtores mais tecnificados do Brasil - nossas vendas, quase 20% superiores às do ano passado, provam isso - mas também por todas as mudanças
que estão ocorrendo no agronegócio como um todo.
O Sistema de Combinação de Híbridos, lançado pela Pioneer há duas
safras, já começa a ser profundamente compreendido por muitos produtores
que fizeram a escolha dos híbridos a plantar nessa safra, totalmente baseados
nesse sistema. É uma evolução na cultura do milho.
Esse é o primeiro ano que estamos atuando no mercado de sementes
de soja, sob a marca Dois Marcos-Pioneer. Estamos oferecendo aos
produtores do Brasil Central variedades de altíssimo potencial produtivo.
E nossa equipe de representantes e técnicos está preparada para prestarlhes a mesma assistência diferenciada, que caracteriza nosso trabalho com
a cultura do milho.
A fusão da Pioneer Hi-Bred International, Inc. com o Grupo DuPont é
um fato de altíssima relevância no cenário do agribusiness mundial, pois
trata-se da fusão de duas das empresas mais fortes na área de pesquisa e
de ciências básicas aplicadas à agricultura; essa fusão trará a todos os
produtores novas possibilidades em termos de produtos, novas formas de
negócios e assistência técnica cada vez mais qualificada.
O mundo parece girar cada vez mais rápido, e as mudanças e
transformações são cada vez mais aceleradas. Aqueles que pretendem
continuar na atividade agrícola nos anos vindouros também terão que
estar cada vez mais preparados e atualizados. A função desse Boletim
Informativo é poder trazer a você produtor, agrônomo ou técnico agrícola,
um pouco de informação útil, um pouco de informação técnica, um pouco
do que está se falando entre produtores tecnificados.
Afinal, trazer produtos de alta qualidade, informação e atualização
técnica, e buscar formas de aumentar a produtividade dos nossos produtores
tem sido a vocação da Pioneer nos últimos 30 anos no Brasil. E pretendemos continuar assim, no próximo milênio...
Uma ótima safra para todos!
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NOTAS
Foi lançado o livro " Sistema Plantio Direto - 500
perguntas, 500 respostas",
compilado pelos pesquisadores Júlio César Salton,
Luiz Carlos Hernani e
Clarice Zanoni Fontes, da
Embrapa. Pedidos podem
ser feitos pelo fone (67)
422.5122, fax (67) 421.08
11, e-mail: postmaster@
cpao.embrapa.br
A cidade de Lajeado/RS sediará entre os dias 21 e 24
de outubro, a Agrovale 99,
no Parque do Imigrante,
considerada a maior feira
agropecuária do interior do
Rio Grande do Sul.
Nos dias 6 e 7 de outubro
de 1999 em Itumbiara,
GO, será realizado o 1º
Simpósio Nacional Sobre a
Cultura do Girassol, uma
promoção e realização da
Embrapa.
Está na Internet o site da
Pioneer Sementes
Digite www.pioneer.com/
brasil para obter informações sobre os produtos e
serviços Pioneer. Cadastrese para receber nossas publicações periódicas.
Utilize o e-mail exclusivo
do Boletim Informativo
Pioneer para enviar sugestões de matérias, comunicação de eventos, congressos, exposições, divulgação
de publicações e outros assuntos de interesse do setor agrícola. Nosso informativo é distribuído de maneira dirigida para 35.000 leitores em todo o Brasil.

@

E-mail exclusivo:
informativo-pioneer
@phibred.com
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Silagem de milho:
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a importância da escolha dos híbridos
Luis S. Keplin *

uando se trata de produzir leite ou carne,
além da genética, manejo e sanidade, a
alimentação é fator fundamental. Sem dúvida
este é um dos principais problemas nas propriedades
brasileiras porque, de modo geral, a alimentação dos
animais é deficiente e apresenta baixa qualidade.
Para confinamento de bovinos de corte, suplementação a campo ou produção de leite, devemos observar um planejamento das atividades na propriedade.
Para servir como orientação podemos tomar como
exemplo uma propriedade que utiliza silagem de
milho na alimentação do rebanho leiteiro durante o
ano todo.

Q

que elevará significativamente seus custos com a
alimentação. Desta maneira fica evidente que a
decisão que o produtor tomar em junho/setembro
de 1999 vai refletir na produção de leite ou carne
até o ano 2001.
* Zootecnista, M.Sc. em Produção Animal, subárea Nutrição de Ruminantes - Departamento de Tecnologia da Pioneer Sementes Ltda.

Planejamento da silagem
Cronograma:
Escolha dos híbridos: junho a setembro de 1999.
Época de plantio: setembro a novembro de 1999.
Colheita da silagem: janeiro a março de 2000.
Abertura do silo: março a abril de 2000.
O ideal seria estabelecer uma reserva de 50%.
Utilização da silagem: abril de 2000 até outubro
de 2001.

A escolha dos híbridos
A escolha dos híbridos para a produção da silagem
poderá ser TÉCNICA, optando por híbridos recomendados para silagem e adaptados à sua região, ou por
um híbrido qualquer para “encher a barriga” dos
animais.

Escolha errada – caso a decisão não tenha sido
baseada nestas avaliações, o produtor estará
comprometendo nutricional e economicamente a
sua atividade até o ano 2001, quando se esgotarão
os estoques de sua silagem. Ele só conseguirá boa
produtividade se aumentar o uso de concentrado, o

Fotos: arquivo Pioneer

Escolha correta – se a escolha dos híbridos levar
em consideração a produção de silagem, produção
de matéria seca, digestibilidade, adaptabilidade
regional, estabilidade, valor nutricional comprovado,
suporte técnico da companhia, custo-benefício, o
produtor estará efetuando uma decisão técnica. Uma
silagem de melhor qualidade aumentará o fator de
conversão de carne e leite por quilo de silagem ingerida.
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Estratégias para a soja
4 na safra 1999/2000
A melhor estratégia
permanece sendo a
de saldar os custos
de produção através
da venda futura
Anderson Galvão Gomes *

om os preços da soja atingindo os níveis mínimos
dos últimos 27 anos, muitos
produtores que estão planejando a
próxima safra de verão, encontramse em dúvida sobre plantar ou não
a oleaginosa.
Independente do desempenho
dos preços do grão nos últimos meses, é importante para os produtores, em especial os da região Sul e
Sudeste, saber que existe a possibilidade da soja ser ainda mais rentável do que o milho e ter em mente
que a decisão de plantio da próxima safra deve ser tomada com base
em expectativas futuras e não com
base no que ocorreu na última safra.
Esta rentabilidade vai depender,
mais do que nunca, de uma boa
gestão do negócio, principalmente
no que tange ao controle efetivo
dos custos de produção e à elaboração de uma estratégia de comercialização da produção no próximo ano.
Analisando do ponto de vista
global, a oferta interna da soja permanece reduzida, apesar dos elevados estoques mundiais. Além do
mais, alguns países do sudeste
asiático já dão sinais de reaquecimento em suas economias, principalmente Coréia do Sul e Malásia.
Em decorrência destes indicadores,
pode-se esperar uma recuperação
nos preços internacionais de diversas commodities já no próximo ano.
Em primeiro lugar, é fundamental cobrir os custos de produção para depois pensar em se beneficiar
de algum movimento de alta no segundo semestre do próximo ano.
Para garantir os custos de produção
é muito recomendável aos produtores de soja, a utilização dos meca-
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nismos disponíveis no mercado,
principalmente a venda futura para
indústrias e traders e a operação de
hedge na Bolsa de Mercadorias &
Futuros – a BM&F.
No gráfico a seguir, está descrita
a evolução diária dos preços da
soja negociados para os vencimentos março, maio e julho de 1999,
desde a abertura até o encerramento das posições, na BM&F.

Pode ser verificado, claramente,
que a venda futura na BM&F exerce
o papel de garantir preço da soja
para o produtor, principalmente no
primeiro semestre. Neste período
de 1998 e 1999, um produtor que
porventura tenha vendido soja no
preço médio durante os meses de
outubro, novembro e dezembro,
época do plantio, teria conseguido
um diferencial médio positivo de
20% na liquidação do contrato. É
esta operação que deve ser feita no
sentido de resguardar os custos de
produção.
Uma atitude especulativa só
deve ser tomada com o saldo da
produção, pois caso o movimento
de alta se frustre, os custos de produção já estarão garantidos.
Por outro lado, quando se leva
em consideração que o simples fato
de estarmos com os preços mínimos da soja, não é uma situação
muito confortável ficar “vendido”

com a soja. Ou seja, atualmente, a
chance do preço do produto cair
mais de 10% é praticamente a mesma dele subir 20%.
Sendo assim, como o produtor
já assume a maior parte dos riscos
do negócio – clima, produção, escoamento, etc. – agora é hora dele
tentar se beneficiar desta possibilidade de alta dos preços no médio e longo prazos, após garantidas as despesas com
custos de produção.
Evidentemente, a
melhor estratégia permanece sendo a de
saldar os custos de
produção, através da
venda futura, seja em
bolsa seja em contratos de pagamento e
entrega futura. É importante também tentar segurar o máximo
de soja para ser comercializada no segundo semestre
do ano 2000.
É neste sentido que recomendamos aos produtores traçarem agora, de forma antecipada, uma estratégia de comercialização que
lhes permita aproveitar um eventual movimento de alta no próximo ano.
Mesmo que os preços não voltem inicialmente ao patamar histórico de US$ 6,40/bushel em Chicago, um objetivo de US$ ±5,50/
bushel no final do primeiro semestre de 2000 já é bastante razoável,
dentro das circunstâncias atuais.
Com este nível de preço, seria possível obter pela soja no Brasil algo
próximo a US$11,50/saca, em
maio de 2000 na região Sul.
Dados referentes à época em que o artigo
foi escrito: agosto/99.
* Analista de Mercados da FNP R Consultoria & Comércio.
Maiores informações através do telefone (11) 828-1414 ou
pelo e-mail: fnp@fnp.com.br
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O consumo de milho
vem aumentando ano
a ano, tornando o
cenário cada vez
mais ajustado
Leonardo Junho Sologuren *

ormalmente, no meio produtivo tomam-se as decisões de plantio com base
no que ocorreu na safra passada.
Neste sentido, há uma expectativa
de que a área plantada com o milho
deva sofrer um incremento de até
10%, em decorrência da redução
na área a ser plantada com a soja.
Estima-se este aumento na área
em função dos baixos preços da
soja no decorrer deste ano e aos
preços do milho, que são – em
moeda corrente – os melhores
desde o início do plano Real.
Entretanto, o que se deve levar em
conta é que o atual patamar de preço pago ao produtor do milho se
deve a menor oferta do produto,
que resulta conseqüentemente em
um baixo estoque final. O gráfico
a seguir mostra claramente o comportamento dos preços diante dos
estoques.

N

Em se confirmando o aumento
de área, é de se esperar que os preços do milho sofram recuos significativos no próximo ano em decorrência do aumento da oferta do
produto e da recuperação dos estoques.
As perspectivas de importação

de milho argentino também devem
sofrer uma mudança de rumo. Devemos observar atentamente a situação econômica que nosso vizinho atravessa no momento.
O custo do milho importado
sempre funcionou como teto de
preço do produto no mercado doméstico. Caso a Argentina seja
obrigada a desvalorizar sua moeda,
o potencial de alta dos preços do
milho no Brasil ficará reduzido,
uma vez que o produto argentino
voltará a ser competitivo.
O que se destaca, entretanto, é
a preocupação do mercado consumidor quanto ao abastecimento
futuro. O consumo de milho vem
aumentando ano a ano, tornando
o cenário cada vez mais ajustado.
Para a próxima safra já há algum
incentivo por parte do governo
(ainda que não o ideal), como o
aumento do limite de crédito de
custeio da cultura, que saltou de
R$ 150 mil para R$ 200 mil por
beneficiário, além do aumento do
preço mínimo de R$
6,70 para R$ 7,10.
Há que se ressaltar, porém, que a expectativa de um aumento na área de
milho acaba por sofrer certas restrições,
entre as quais vale
destacar a dificuldade na liberação
do crédito agrícola
e, principalmente,
dos custos de produção.
Quanto aos custos de produção,
o milho tem a desvantagem de não
ter o preço de venda formado em
dólar como é o caso da soja. Assim,
é extremamente recomendável
para o produtor de milho, não
contrair débitos em dólar, pois
ocorrerá uma defasagem entre os

custos, que aumentarão, e a receita, que deverá permanecer estável
ou até mesmo cair.
Independente da tomada de
decisão, até porque em alguns
casos o produtor se vê obrigado a
plantar o milho devido à necessidade de se realizar a rotação, é de
extrema importância a adoção de
estratégias de comercialização,
visando a formação de um preço
médio melhor.
Como no caso do milho, onde
a relação armazenagem/preço de
venda é extremamente desfavorável (principalmente no CentroOeste), uma estratégia de comercialização bem feita é fundamental
para garantir a rentabilidade do
negócio.
Assim, é muito importante ter
em mente a necessidade de comercializar a produção visando saldar
os custos de produção. O saldo
deve ser comercializado em cima
de uma estratégia que acompanhe
o mercado, sempre buscando a
comercialização nas fases de pico
dos preços.
Na região Centro-Oeste, onde a
comercialização se concentra basicamente no segundo semestre, o
contrato de opção de venda tornase
uma ferramenta estratégica, visando a garantia do preço futuro, principalmente na época em que a oferta do produto é maior. Esta opção
torna-se atraente, pois caso o preço
do mercado esteja acima do valor
negociado na época de vencimento do contrato, o produtor poderá
utilizar do seu direito de não vender
o produto, arcando somente com
os custos do prêmio.
Dados referentes à época em que o artigo
foi escrito: agosto/99.

* Analista de Mercados da FNP R Consultoria & Comércio.
Maiores informações através do telefone (11) 828-1414 ou
pelo e-mail: fnp@fnp.com.br
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Discos de plantio
de milho Apollo:
furos com rampa
melhoram performance
A Pioneer Sementes testou os discos para plantadeiras da marca Apollo que têm furos com rampa que
organizam as sementes com maior precisão. Os experimentos, realizados nas esteiras da Unidade de Produção
de Itumbiara – GO, revelaram que os discos com furos com
rampa reduzem os duplos e as falhas de plantio em 43%, na
média, independente do tamanho ou formato das sementes.
O disco com furo com rampa Apollo permite obter uma maior
qualidade na distribuição de sementes, possibilitando a cada
híbrido alcançar o completo desenvolvimento do seu potencial produtivo. No plantio correto está grande parte do
sucesso da lavoura. A correta distribuição das sementes,
a população adequada aos híbridos
escolhidos, a produtividade de
plantio são itens relacionados ao
plantio que contribuem para o sucesso da lavoura. O disco com furos com rampa da Apollo é, certamente, um fator importante
para melhorar a performance
das lavouras dos produtores
mais tecnificados do
Brasil.

Prêmio
Tecnol

Na última Ex
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Ano e Destaqu
Povo. O trabalh
de todos na Pio
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O ano de 199
tantes eventos
foi a aquisiçã
cos e a entrad
Brasil; depois
o controle acio
International.
estabeleceu a
todos de entus
perar as metas
do com sucesso
sedimentamos o
dutores. “Acho qu
botina e boné nas
"A Pioneer é um
dia, tudo para que o

Pioneer
na internet
Digite www.pioneer.com/brasil no seu computador para acessar o site da internet onde a
Pioneer Sementes leva aos seus clientes informações
sobre produtos e tecnologia nas culturas do milho, soja e
alfafa, além de listar os endereços das unidades e representantes
comerciais. Dividida em vários setores, a página da Pioneer pretende
funcionar como um catálogo eletrônico permanentemente à disposição dos
clientes, bem como um site de atualidades para quem deseja conhecer a
empresa e seu posicionamento no mercado. Atualidades Pioneer Brasil,
produtos, pesquisas & tecnologias de lavoura abordando o Sistema de
Combinação de Híbridos, Pioneer na nutrição animal, tecnologia de manejos
e biotecnologia, são os assuntos que podem ser consultados, além de permitir
estabelecer um link com a Pioneer Hi-Bred International. No site da Pioneer
você terá também a oportunidade de cadastrar-se para receber, gratuitamente,
as publicações técnicas periódicas da empresa. Visite-nos! Você será sempre
bem-vindo ao site da Pioneer Sementes Brasil.

PIONEER

os para a
ogia Que Rende

Foto: arquivo Correio do Povo

Foto: arquivo A Granja

pointer, a Pioneer conseguiu destaque no setor de
os recebendo dois prêmios: Destaque A Granja do
ue Unibanco/Correio do
ho integrado e responsável
oneer Brasil foi o que peresa alcançar o reconhecientado por estes prêmios.
99 foi de grandes e impors para a Pioneer: primeiro
Daniel Glat (D), gerente executivo
o da Sementes Dois Marda no mercado de soja do
foi a Dupont que assumiu
onário da Pioneer Hi-Bred
Esta nova etapa que se
partir destes fatos encheu
siasmo e o desafio de suestabelecidas foi alcança- Cláudio Cariboni (E), controller
. Lançamos híbridos novos que responderam favoravelmente no campo,
sistema de combinação e ampliamos nosso trabalho junto aos proue o sucesso está na filosofia de que o nosso negócio se faz com jeans,
s lavouras”, afirma Daniel Glat, gerente executivo.
ma empresa que respira agricultura, agronomia e genética 24 horas por
produtor tenha cada vez mais sucesso na lavoura", conclui Daniel.

30F88 e 30R07 Os novos híbridos
simples da Pioneer
Nesta safra de verão 1999/2000, a
Pioneer Sementes está lançando dois
novos híbridos que vêm para aumentar o
leque de opções de híbridos simples à
disposição do produtor brasileiro e ampliar
a efetividade do sistema de combinação:
o Pioneer 30F88 e o Pioneer 30R07.
Como o híbrido Pioneer 30F88 apresenta alta defensividade com grande
estabilidade, segurança e flexibilidade
quanto à época de plantio, é um material
indicado para os agricultores que plantam
em épocas mais tardias e ambientes com
elevada pressão de doenças no Brasil
Central.
O híbrido Pioneer 30F88 necessita de
populações mais elevadas para expressar
todo seu potencial. É um híbrido que tem
excelente qualidade de colmo e de grãos.
Já o híbrido Pioneer 30R07 é um material de ciclo precoce com altíssimo
potencial produtivo para a Região Sul e vai
muito bem do meio do Paraná até o sul do
Rio Grande do Sul.

Um novo time trabalhando pela qualidade
A qualidade da
Semente Pioneer
pode agora contar
com um novo aliado: o Departamento de Qualidade e Pesquisa
de Produção.
Muito mais que
um departamento de qualidade, o objetivo deste time é dar suporte a todos
os processos durante a produção da semente, tanto no campo como
na unidade. Com as áreas de Qualidade, Laboratório, ISO 9002 e
Pesquisa de Produção, agora unidas dentro de um mesmo
departamento, é possível acompanharmos a produção de cada
híbrido com todo o detalhamento necessário que as rigorosas
condições brasileiras necessitam para ter sucesso na produção de
sementes.
Este time faz parte e tem o suporte de uma rede internacional de

inteligência na área de qualidade que
possibilita obter rapidamente informações,
disponíveis no mundo inteiro, para alcançar este sucesso.
Mas o que isto traz de benefício para
o agricultor? Muito, pois dentro deste
novo conceito de qualidade, o departamento não visa apenas acompanhar o processo para verificar padrões de qualidade,
mas também desenvolver linhas de pesquisa que possam melhorar o processo de
produção e até mesmo mudar estes padrões de qualidade, adaptando-os para
cada local onde o híbrido está sendo produzido, fazendo com que a semente entregue ao produtor seja cada vez melhor. Não
só a qualidade, mas também a garantia de
ter a semente na quantidade solicitada é
uma meta. Para cada híbrido a ser produzido são geradas todas as informações
necessárias para se ter sucesso absoluto
na produção do mesmo, a partir do primeiro ano de produção.
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Grupo Mathias Leh:
8 transfomando milho
em carne suína
Integração agricultura
e pecuária fecha a
cadeia produtiva

Grupo Mathias Leh, composto pelas fazendas Noricum,
Arpo e Águas Belas, situadas
no distrito de Entre Rios, município
de Guarapuava-PR e da fazenda
Guaraní, no município de Pinhão-PR,
mais a granja Rhaetia, somando mais
de 3000 hectares de área produtiva é
hoje um modelo de empresa agrícola,
moderna e eficiente. Já há alguns anos
vem praticando, rigorosamente, a
rotação de culturas em todas as fazendas. A atualização do histórico, no
mínimo dos últimos 3 anos de cada
área, permite obter maior produtividade com menor incidência de pragas e doenças e reestruturação do solo.
O plantio direto chega, na safra de verão, a 100% das áreas das propriedades, enquanto no inverno algumas
áreas são plantadas no sistema convencional com escarificador e grade
sobre a palha do milho, visando a descompactação do solo. Analisando a
safra verão/99, Wienfried Leh diz:
“Nesta safra plantamos 45% das áreas
com milho e 55% com soja e alcançamos índices médios de produtividade
de 9.050 kg/ha para o milho e 3.085
kg/ha para a soja”. A escolha dos híbridos a serem plantados é feita
sempre comparando os resultados dos
ensaios feitos pela Estação Experimental da Cooperativa Agrária no ano
anterior. Selecionando sempre seis ou
sete híbridos que se destacam em
produtividade e sanidade, o Grupo
Mathias Leh plantou os híbridos
Pioneer 32R21, 3063, 3071 e 30F33
com bons resultados, pretendendo
continuar plantando alguns destes para
a próxima safra, tanto para produzir
grão seco, como para silagem de grão
úmido e planta inteira. “Pelo espaçamento que adotamos nas fazendas,
que é de 62,5 cm entre linhas, procuramos trabalhar com híbridos que

O

comportam altas populações, entre
60.000 e 70.000 plantas por hectare.
É importante analisar o perfil de cada
planta pelo aspecto de competitividade para conseguir um bom arranjo
dentro da área”, afirma Wienfried Leh.
Já a granja Rhaetia, que vem procurando otimizar seus investimentos e
custos operacionais, ampliou seu plantel de matrizes em ciclo completo com
base nutricional no milho e na soja
para 630, em 1996. Este número
representa o limite de sua capacidade
física e vem conseguindo, em função
deste trabalho, uma boa diluição de
custos. Mesmo assim a batalha para
melhorar cada vez mais continua. O
passo seguinte foi o de diminuir o custo da ração. Para alcançar este objetivo, foi monWienfried Leh
tada uma fábrica própria de
ração e a silagem de grão
úmido se mostrou a alternativa mais eficiente tanto técnica como financeiramente. Este fato
possibilitou recentemente a ampliação do plantel em 180 matrizes em
outra granja, totalizando agora 810
matrizes produtivas. A integração da
produção das fazendas e da granja tem
representado vantagens como a qualidade constante na matéria-prima o
ano todo; redução drástica de micotoxinas; melhora da fertilidade; bom
consumo de ração nas fases de crescimento e engorda; melhor digestibilidade, que aumenta o ganho de peso
em 5% na mesma conversão. Em
1999, 300 hectares de milho foram
transformados em silagem de grão
úmido, sendo que o milho representa
70% da ração utilizada na granja. A
fábrica de ração pode atender novos
projetos, pois só produz concentrado.
Foto: arquivo cliente

Maurício Kobiraki *

Com a integração dos trabalhos, as fazendas têm vantagens pois, além de
antecipar a colheita do milho favorecendo a colheita da soja e o plantio
de inverno, o grão fica na propriedade.
Não existem, portanto, custos de
recepção, secagem, comercialização,
fretes e desconto de impurezas e grãos
ardidos. Com a diminuição destes custos o milho é repassado para a granja,
mantendo-se a margem de lucro normal do setor agrícola pelo preço
oportunidade.
A intenção do grupo Mathias Leh
é transformar o milho produzido pelas
fazendas em carne suína de excelente
qualidade produzida pela granja,
fechando a cadeia produtiva com
baixos custos e agregando valor aos
produtos.
Quando, em
1951, o jovem
imigrante
iugoslavo
Mathias Leh
chegou, vindo
da Áustria, nas
terras que hoje
formam o distrito de Entre
Rios, não poderia imaginar o que o fruto do seu
trabalho e de sua família poderia erguer. Nestas terras ele encontrou sua
esposa Elisabeth e viu crescerem seus
cinco filhos: Irene, Hildegard, Wienfried, Karin e Elke. Até falecer em
1994, Mathias sempre que podia, e
juntamente com sua esposa Elisabeth,
percorria as fazendas para verificar
com grande prazer o andamento dos
trabalhos. As propriedades do Grupo
Mathias Leh são hoje uma referência
de qualidade na região de Guarapuava
pela eficiência alcançada através de
um projeto de administração rural moderno e rigorosamente executado.
* Engenheiro Agrônomo, Departamento de
Tecnologia da Pioneer Sementes Ltda.

SOJA

Semente - o veículo da carga genética
Cada semente de soja plantada tem a responsabilidade
de originar uma planta forte, vigorosa, sadia e produtiva

Verni Wehrmann *

cultura da soja na região dos
Cerrados do Brasil Central
sofreu uma revolução entre
1992 e 1994. Nesta época ocorreu o
cancro-da-haste da soja, doença que
dizimou lavouras e forçou a mudança
da maioria das cultivares plantadas até
então.
Antes deste evento, em algumas
propriedades, plantava-se uma mesma
cultivar por muitos anos seguidos, sem
rotação de cultivares. Isto contribuiu
para aumentar o impacto da doença.
A mudança foi brusca e forçada.
Após o prejuízo inesperado, o produtor obrigou-se a plantar cultivares
novas, resistentes ao cancro-da-haste.
A mudança também foi dolorosa, no
início: plantar o desconhecido trouxe
apreensão, pois, não conhecendo as
cultivares novas, o produtor não sabia
como plantá-las corretamente. Mas a
mudança foi para melhor: algumas
destas cultivares novas, além da resistência ao cancro-da-haste, possuem
uma carga genética mais sofisticada,
com um potencial de produtividade
significativamente superior ao das cultivares antigas, suscetíveis à doença.
Justamente por terem um potencial genético de produtividade superior, torna-se importante oferecer à
lavoura as condições certas para que
estas cultivares novas possam expressar o máximo de seu potencial. Para
isto, o aspecto mais importante é a
densidade de plantas por metro. Neste
sentido, algumas cultivares novas têm
uma dupla oportunidade de trazer
benefícios ao produtor, além da
resistência ao cancro-da-haste: permitem um significativo aumento de
produtividade e, ao mesmo tempo,
uma substancial redução no consumo
de sementes, o que diminui, por
conseqüência, o custo de produção da
lavoura.
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Quanto mais sofisticadas as cultivares, mais
responsivas elas se tornam
a uma densidade ideal de
plantas por metro. E aí está a
revolução: antes do cancro-da-haste,
a soja nos Cerrados era plantada com
cerca de 30 sementes por metro. Consumiam-se cerca de 80 quilogramas
de sementes por hectare. Quando todas germinavam, colhiam-se cerca de
40 sacas por hectare. Quando germinava a metade, colhiam-se as mesmas
40 sacas. O potencial genético de produtividade das cultivares era limitado
e não havia resposta a uma densidade
ideal de plantas por metro. Como
conseqüência, não havia necessidade
de se usar sementes de alta qualidade
no plantio. Isto encorajava a prática
de plantio de grãos, ao invés de sementes, e desestimulava a busca por
cultivares melhores e mais produtivas.
Com o lançamento de cultivares
resistentes ao cancro-da-haste e com
maior capacidade genética, a expectativa de produtividade passou de 40
para 60 sacas por hectare. Obviamente, também se podia colher 60
sacas por hectare com as cultivares
antigas. Mas, era mais difícil e mais
raro. Por outro lado, com algumas
cultivares novas, como DM-339, por
exemplo, esta é uma meta plenamente
atingível dentro dos padrões normais
de uma lavoura de soja nos Cerrados.
Porém, para se obter alta produtividade, é preciso dar à cultivar as condições certas no plantio: no caso de
DM-339 é de aproximadamente 12
plantas por metro. Com isto, gastaremos aproximadamente 45 quilogramas
de sementes por hectare, quase metade do que se gastava anteriormente.
A economia não está só nas sementes: menos sementes por hectare
significa, também, menos inoculantes
e menos produtos usados no tratamento de sementes. Mas, a redução
na quantidade de sementes não é

apenas uma questão
de economia para o
produtor: é uma necessidade para que estas
cultivares novas expressem o
seu alto potencial de produtividade.
São cultivares com porte avantajado
e grande capacidade de engalhamento. Assim, não se pode plantar
estas cultivares do modo como se
plantava antigamente, tentando
compensar a baixa qualidade das
sementes com um aumento na densidade. Com as cultivares antigas, era
comum usar, no plantio, grãos não
beneficiados, com baixa germinação
e vigor. Aumentava-se a densidade no
plantio, buscando acertar na densidade
da lavoura.
Lavouras plantadas desta forma
sempre apresentavam lugares com
excesso de plantas e outros com subpopulação. Não havia grandes conseqüências para a produtividade, pois as
cultivares antigas não eram responsivas – pelo menos, não tanto quanto
as novas – uma densidade ideal, já
que seu potencial genético era
limitado. Com as cultivares novas, no
entanto, tais situações afastariam a
lavoura da expectativa máxima de
produtividade.
Assim, outro aspecto fundamental
neste novo cenário, de redução no
consumo de sementes no plantio, é a
qualidade das sementes. No momento
em que as lavouras passam de 30
plantas por metro para 12, ou até 9
em algumas cultivares como DMNobre ou DM-Soberana, aumenta-se
consideravelmente a importância da
qualidade das sementes usadas no
plantio. Agora, cada semente plantada
tem a responsabilidade de originar
uma planta forte, vigorosa, sadia e
produtiva. A qualidade das sementes
começa pela padronização: é necessário uma padronização rigorosa para
que se possa regular adequadamente
a plantadeira e obter uma distribuição
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uniforme no plantio. Porém, sanidade e vigor das sementes são ainda mais importantes. E ambos estão
intimamente ligados às condições
climáticas da lavoura de produção
das sementes. Lavouras de sementes
instaladas em regiões de clima
quente e úmido possuem, geralmente, uma alta quantidade de
inóculo de doenças transmissíveis
por sementes e uma alta taxa de
respiração após a maturação fisiológica. Vale lembrar que a respiração corresponde à queima de
reservas e conseqüente perda de
vigor das sementes. Por outro lado,
lavouras instaladas em regiões de
clima ameno, situadas em altitudes
superiores a 1000 metros acima do
nível do mar, tendem a atender as
condições ideais à alta qualidade
das sementes. As condições de
armazenagem das sementes também são fundamentais para estas
cultivares novas. Embora a “boa
semente” se faça no campo, sua
conservação depende de uma boa
armazenagem.
Em resumo, neste novo cenário,
as sementes se tornaram um insumo
de alta tecnologia, assim como a
maioria dos insumos de uma lavoura moderna. E o bom funcionamento destes insumos depende
necessariamente do uso na dosagem correta.
Por último, o aspecto que mais
distingue os dois cenários da
cultura da soja é a Lei de Proteção
de Cultivares (LPC), que vigora a
partir de 1997. Hoje, temos no
mercado cultivares de domínio
público, antigas, com potencial
genético de produtividade limitado, e cultivares protegidas pela
LPC, novas, com alto potencial
genético de produtividade. Nas
cultivares de domínio público, a
responsabilidade do fornecedor de
sementes terminava com a emergência das sementes no campo.
Não havia um compromisso com
o desempenho da lavoura, pois o
fornecedor das sementes não era o
obtentor da cultivar. Por outro
lado, com as cultivares protegidas
pela LPC, as sementes têm identidade e seu compromisso não é
apenas nascer. Seu papel é ser o
veículo da carga genética que permite a alta produtividade.

* PhD em melhoramento genético pela Iowa
State University, Gerente de Operações de Soja
da Pioneer Sementes Ltda.

MANEJO TÉCNICO

Redução do espaçamento
entre linhas na cultura do milho
Mais uma "ferramenta" que pode propiciar
o aumento da produtividade

Ricardo Oscar Raupp *

uitos agricultores de várias
regiões do Brasil têm reduzido o espaçamento entre
linhas na cultura do milho. Dentre
os principais objetivos eles têm buscado maiores rendimentos, adequação do plantio entre a cultura
da soja e do milho, além de um
melhor controle de invasoras.
Existem ainda muitas dúvidas e
contradições com relação aos benefícios que a redução do espaçamento entre linhas na cultura do
milho pode trazer. Diante desse
quadro foi que resolvemos escrever
o presente artigo, procurando esclarecer os principais pontos com
relação à adoção dessa prática.

M

Rendimento
O aumento do rendimento na
cultura do milho com a redução
do espaçamento entre linhas é um
dos aspectos de maior polêmica. O
melhor arranjamento espacial das
plantas de milho, aproveitamento
melhor dos nutrientes e da radiação
solar nos indica que o aumento de
rendimento é inevitável.
Entretanto, os benefícios de aumento de rendimento têm apresentado muitas dúvidas e variações. A falta de uma área com o
tratamento utilizado na propriedade (testemunha) para comparação e o aumento da população de
plantas junto com a redução de
espaçamento tem sido as causas
mais comuns para erros nas interpretações dos resultados.
Baseado em trabalhos técnicos
realizados pela Pioneer, onde a população de plantas foi controlada,

foi possível observar ganhos significativos no rendimento. Em trabalhos realizados em 34 locais conduzidos por 4 anos, onde utilizou-se
vários híbridos e variou-se o espaçamento entre linhas de 75 cm para
60 cm, conseguiu-se 4% de aumento de rendimento de grãos. Em
outros estudos realizados pela Pioneer, a redução do espaçamento
entre linhas de 90 para 70 cm e de
80 para 70 cm, proporcionou um
ganho de 5,2% e 3,3%, respectivamente. Entretanto, num ensaio realizado, onde reduziu-se o espaçamento de 70 para 45 cm, resultou
em um ganho médio de 6% no rendimento de grãos.

População
A população ideal de plantas
para um determinado híbrido independe do espaçamento entre
linhas. A população de plantas está
diretamente relacionada com o
híbrido (sua capacidade de compensação de espigas), fertilidade do
solo, nível de adubação, condições
climáticas (chuvas, temperatura),
etc. Em todos os trabalhos realizados pela Pioneer Sementes no
Brasil, quando se fixou uma mesma
população de plantas para os vários
híbridos existentes no mercado, a
redução do espaçamento entre
linhas proporcionou um aumento
no rendimento de grãos.
Tem-se verificado também que,
quando o agricultor aumenta a
população de plantas de um determinado híbrido, essa prática proporciona melhores resultados no
rendimento de grãos, quando
reduz-se o espaçamento entre
linhas do que aumentando-se o
número de plantas dentro da linha.
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Controle de Invasoras
A redução de espaçamento entre linhas poderá trazer vantagens
dependendendo da eficiência do
programa de controle de invasoras
da propriedade. Será observada
pouca diferença em propriedades
onde o programa de controle de
invasoras é adequado. Entretanto,
nas áreas infestadas, ou que apresentarem problemas na aplicação
de herbicidas, permitindo uma
reinfestação, o efeito do fechamento antecipado das linhas de milho
trará benefícios, reduzindo o desenvolvimento das invasoras através do abafamento. No entanto,
aplicações de herbicidas pós-emergente ou mesmo o controle mecânico poderão ter sua eficiência reduzida, requerendo cuidados
especiais.

Áreas Irrigadas
O fechamento antecipado do
solo pelas folhas provocado pela
redução do espaçamento entre
linhas poderá ser uma vantagem
para as áreas que possuem irrigação. Este fechamento mais
rápido das linhas de milho reduz a
percentagem de água perdida por
evaporação. Entretanto, esse benefício só será concretizado caso
sejam atendidos outros aspectos de
manejo como adubação, atendimento hídrico adequado, população de plantas coerente com o
híbrido, dentre outras.

Doenças
Em alguns trabalhos conduzidos
com o objetivo de se avaliar a
alteração ocorrida na incidência de

doenças em milho proporcionada
pela redução do espaçamento entre linhas, pode se observar que a
pressão das doenças se mantém
equivalente para qualquer espaçamento. A única diferença observada
foi o fato de que, em alguns casos
excepcionais, poderá ocorrer o
aparecimento de algumas doenças
mais cedo em espaçamentos menores.

Produção de Silagem
Apesar de poucos trabalhos
existentes nessa área, observou-se
que a redução de espaçamento entre linhas proporcionou melhorias
na qualidade da silagem, através
de um aumento significativo do
percentual de proteína no colmo,
redução do percentual de casca
com relação à medula na ordem
de 15% em função do aumento do
diâmetro de colmo e conseqüente
aumento da digestibilidade.

Adaptação dos Equipamentos
A necessidade de adaptação das
máquinas faz com que muitos
agricultores não iniciem na prática
de redução de espaçamento. Por
isso, uma avaliação melhor deve
ser feita junto à propriedade para
verificar o potencial de ganho que
este manejo pode gerar, justificando ou não a adaptação de
colheitadeiras e outros.
A plantadeira é a mais simples
de ser modificada, não necessitando de investimentos. Entretanto,
dependendo do espaçamento
escolhido, alguns implementos e
tratores devem ter sua bitola
alterada, sendo que normalmente
muitos deles já possuem opção

prática (mas não rápida) para esta
modificação, não necessitando
também de investimentos. Algumas
vezes, a simples troca do rodado
pode solucionar o problema.
Em relação à colheitadeira, em
muitos casos a redução do espaçamento acarreta a necessidade de
compra de uma nova plataforma.
Muitas empresas já possuem estas
plataformas sendo que algumas
realizam as modificações necessárias para adaptá-las a um espaçamento mais reduzido (nem
sempre possível).

Conclusões
Sem dúvida alguma, a redução
do espaçamento entre linhas na
cultura do milho é uma prática
que pode aumentar o potencial
produtivo da cultura. Entretanto,
recomenda-se fazer uma comparação na propriedade antes de
mudar para uma redução de espaçamento na área total. A quantidade de variáveis (solo, irrigação,
fertilidade, e outros) podem
tornar esta prática não interessante, pois temos que lembrar
que existem custos envolvidos na
operação, como a adaptação de
máquinas e até mesmo compras.
Nosso objetivo foi dar subsídio para aqueles produtores que
pensam em reduzir o espaçamento entre linhas na cultura do
milho de forma que possam
melhor avaliar a prática antes de
empregarem-na em suas propriedades.

* Engenheiro Agrônomo, Gerente de Qualidade
da Pioneer Sementes Ltda.

NOSSO CLIENTE

enrique Antônio Stedile iniciou suas atividades agropecuárias em 1959
quando adquiriu a Fazenda Santo Isidoro, localizada no então distrito de Coxilha, em Passo Fundo-RS. Inicialmente, dedicou-se ao cultivo comercial de trigo e
soja, sendo que as atividades pecuárias (gado de corte, de leite e ovinos) existiam
somente para o consumo interno da fazenda. Em 1967, a Fazenda Santo Isidoro iniciou a
produção de sementes fiscalizadas no Rio Grande do Sul, sendo pioneira nesta atividade.
Hoje, a família Stedile produz sementes de soja, trigo, aveia, nabo forrageiro, capim
italiano e triticale. Integrantes do PRÓ-SEMENTES/RS e da Fundação Pró-sementes, a
Fazenda Santo Isidoro tem programas voltados para a pesquisa, desenvolvimento e
multiplicação de sementes básicas e certificadas de novas cultivares.
Ao núcleo inicial dos empreendimentos Stedile somam-se hoje as fazendas Don
Felipe e Indianópolis, administradas pelo engº. agrº. Edemar Antonio Stedile, em Ponta
Porã e a fazenda Rancho Caracol, dirigida pelo engº. agrº. Paulo Tadeu Stedile, em Bela
Vista, no Mato Grosso do Sul, alcançando assim mais de 5.000 ha. Mesmo existindo
desde a década de 60, a atividade leiteira só tomou uma dimensão comercial em 1992
quando foi iniciado um ousado plano de investimentos na
pecuária leiteira. Gerenciado em conjunto pelos filhos
Joacir Angelo Stedile e Fernando Henrique Stedile, ambos
formados em agronomia, a fazenda dispõe de instalações
completas que incluem ordenhadeiras tipo espinha de
peixe com sistema computadorizado “Alfa-Laval”, resfriador para 5.000 litros e fábrica de ração. A produção
projetada para 1999 é de 1.500.000 litros de leite tipo “B”.
O projeto de expansão se consolida com um plantel de
500 animais de excelente qualidade, mantendo uma
média de 200 vacas em lactação, produzindo 5.000
litros/dia. A alimentação do gado leiteiro é a campo,
utilizando um sistema de piquetes, completada com
silagem de milho e ração na pós-ordenha. A cultura do
milho é uma das atividades fundamentais da família
Stedile, ocupando 40% da área cultivada no verão. A
produção de milho, totalmente realizada em plantio
direto, tem como destino o consumo próprio em silagem e
ração para a alimentação dos animais e comercialização
de grãos. Do total de 650 hectares do cultivo do milho na
Fazenda Santo Isidoro, 320 hectares são irrigados por pivot central, onde a rotação difere
das áreas de sequeiro, alternando dois anos consecutivos com milho e um ano com soja.
Procurando sempre plantar híbridos de alta produtividade e bom valor comercial, que
possam cumprir as metas e necessidades de produção, quanto à época de plantio, e
finalidade da lavoura, desde 1990 as fazendas dos Stedile plantam híbridos marca
Pioneer. Nas últimas três safras passaram a plantar exclusivamente Pioneer. Na Santo
Isidoro, em média, foram plantados 650 ha em cada safra obtendo uma média um pouco
superior a 6.000 kg/ha. Para a safra 1999/2000, o plantio iniciou em agosto e estão sendo
utilizados os híbridos Pioneer 3063, 3069, 3071, 3081, 30F33 e o 32R21. “Estamos
estreitando nosso relacionamento com a Pioneer, tanto que no início deste ano (1999)
realizamos um dia de campo com a participação de mais de 700 produtores. Em fevereiro
de 2000, a Pioneer fará novamente um destes eventos em nossa propriedade”, relata o Sr.
Joacir Stedile.
Dentro do programa de diversificação, os Stedile vêm também desenvolvendo as
atividades com um rebanho de ovinos Suffolk, confinamento de gado de corte e
suinocultura. Produzindo cordeiros extremamente fortes, visando o abate industrial, o
rebanho Suffolk da Santo Isidoro é composto de 160 fêmeas puras e 4 carneiros, sendo
que 7 fêmeas e um dos carneiros foram importados dos Estados Unidos. A fazenda Santo
Isidoro participou da Expointer - 99, obtendo o 1º lugar na categoria adulto e reservado
de grande campeão da raça Suffolk. As instalações de criação de ovelhas possuem uma
cabanha e um confinamento que são utilizados pelos animais no período noturno, onde
recebem silagem, ração e feno, quando conveniente. Já a estrutura de confinamento de
gado de corte, que pode abrigar 1000 bois, é mais uma alternativa econômica para o
aproveitamento dos produtos da fazenda como silagem, milho e resíduos. A suinocultura, além de se constituir numa boa fonte de renda, é encarada como uma defesa
contra possíveis percalços que possam ocorrer nas lavouras das fazendas. Para a
alimentação dos suínos utiliza-se a silagem de grão úmido produzida na propriedade. O
desafio agora é aumentar a produção investindo em qualidade e produtividade em cada
uma das áreas de atuação. Assim, capitaneados por Henrique, Joacir e Fernando Stedile,
uma equipe de quase 50 funcionários estará empenhando seus melhores esforços para
atingir metas que conduzirão os empreendimentos da família Stedile a um estágio de
excelência e aprimoramento constante.

