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Editorial

No final de 2012, o projeto de governança corporativa 
com o estudo de aptidão psicológica submetida à segunda 
geração de administradores estava pronto. Como em toda 
empresa, a conscientização da verdadeira capacidade de 
cada um para determinada função gerou divergências, 
mas no final prevaleceu o consenso de todos. Cada um 
com suas habilidades e conhecimentos assumem as no-
vas diretorias.

Em janeiro de 2013 foi elaborado o planejamento es-
tratégico, obedecendo à nova estrutura organizacional. A 
eleição do conselho de administração. Tudo novo, todos 
precisavam aprender a nova maneira de administrar, fi-
cando assim as quatro diretorias:

Diretoria Comercial - Francisco Ricardo de Toledo, Dire-
toria de Suprimentos – Paulo Roberto de Toledo Filho, Di-
retoria Financeira – Renato Francisco de Toledo e Direto-
ria Administrativa – Bianca Cristina de Toledo Marchesan. 

Mas o ano foi de várias culturas em crise. Grande par-
te dos citricultores deixou suas atividades. A cafeicultura 
passando por uma das piores crises dos últimos anos. A 
cana-de-açúcar com os menores preços pagos aos for-
necedores. O milho sendo vendido abaixo do custo de 
produção. Um ano atípico para grande parte dos nossos 
clientes.

A determinação da nova diretoria foi vencendo a ansie-
dade, colocando em prática o planejamento estratégico ini-
cialmente elaborado. Sendo assim, neste INFORMATIVO, 
queremos apresentar aos nossos clientes e fornecedores 
as matérias de algumas ações planejadas. Treinamentos 
de produtos com toda a equipe de vendas da Agrofito em 
conjunto com os principais fornecedores; o sucesso da 1º 
Convenção de RH de Matão elaborado pela Diretoria Ad-
ministrava e de RH da empresa; o lançamento do projeto 
AgMusa em parceria com a BASF; a abertura das novas 
filiais Gurupi-TO e Mogi Mirim-SP, divulgação de produtos 
de nutrição foliar na cultura de amendoim; artigo sobre se-
guro agrícola. Além da história de sucesso da família VAL 
Alimentos.

Com tudo isto, temos a dizer que tivemos um Feliz Ano 
Velho, e o Ano Novo será de consolidação de vários outros 
projetos, um ano de eleições, e um ano de Copa do Mun-
do de futebol no Brasil.

Desejamos a todos um Feliz Natal e um próspero Ano 
Novo.

Ademar Antonio de Toledo

Feliz ano velho 
e próspero ano 
novo
Por Ademar Antônio de Toledo
Presidente do Conselho da Administração
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Treinamento

ENCONTRO TÉCNICO – AGMUSA
Em setembro foi realizado o 1º Encontro Técnico - Tecnolo-
gia de Plantio de Mudas de Cana-de-Açúcar.

1ª CONVENÇÃO DE RH
Realizada em 13 de novembro em Matão, ela contou com cer-
ca de 100 profissionais da área de recursos humanos.

FESTA DO PRODUTOR CARIRI-TO
A Agrofito esteve presente pela primeira vez apoiando a tradicio-
nal festa dos produtores em Cariri no Tocantins.

TREINAMENTO AGROFITO E BASF
Os consultores de negócios passaram pelo treinamento anual 
nos dias 20 e 21 de agosto.

DIA NACIONAL DO CAMPO LIMPO
Alunos da Escola Padre Nelson visitaram a Associação das Re-
vendas de Insumos Agrícolas no Dia Nacional do Campo Limpo.

DEKALB USA TOUR
O diretor financeiro e o gerente de milho estiveram nos Estados 
Unidos no final de julho em evento da Monsanto do Brasil.

II ENCONTRO DE SOJA
No dia 12 de agosto a Agrofito promoveu em Araraquara o II 
Encontro de Soja com cerca de 50 participantes.

VISITA TÉCNICA - UBS UBERLÂNDIA DEKALB
Em 12 e 13 de setembro foi realizada uma visitação na UBS de 
milho em Uberlândia em parceria com a Monsanto e a Dekalb. 
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Tradição

FAMÍLIA VAL ALIMENTOS
Da Redação | Foto Divulgação

Hoje o Grupo Val é uma po-
tência e uma referência no 
mercado com a Val Alimentos, 
Val Frutas e Val Agrícola. Essa 
história começou em 1978 com 
Valdenir Rossi (o Val) com uma 
pequena plantação de goia-
bas.

E desde que a Agrofito co-
meçou a diversificar seu aten-
dimento com diversas culturas, 
o Grupo Val está entre os clien-
tes da loja de Taiuva. “Somos 
atendidos pela Agrofito há cer-
ca de 15 anos, tendo o Luis 
Fernando Pedrinho como um 
dos primeiros consultores de 
negócios”, lembra Val.

Os negócios prosperaram. 
A plantação e as terras foram 
aumentando a medida em que 
cresceu também a demanda 
por goiaba fora de época e ou-
tras frutas. Mas mesmo assim, 
sobravam frutas e daí veio a 
ideia de ter o próprio parque in-
dustrial. “Começamos fazendo 
nossa polpa de goiaba, depois 
começamos a pegar a produ-
ção de outras empresas”, con-
ta Val. Foi nessa época que 
surgiu a marca Val Alimentos. 
Daí vieram as massas de to-
mate, catchup e a polpa de ou-
tras frutas.

Roberto, Juliana, Fernanda, Valdenir (Val), Maria Ignez e Ricardo Rossi

Hoje a marca possui mais 
de 35 itens próprios e 500 fun-
cionários distribuídos nas três 
empresas do grupo: Val Ali-
mentos, Val Frutas e Val Agrí-
cola. Com um crescimento de 
20 a 30% ao ano em volume 

de vendas, a empresa vem se 
destacando no cenário nacio-
nal e internacional.

Essa é uma prova também 
que visão de negócio e boas 
parcerias rendem bons resulta-
dos. “Os diferenciais da Agrofi-

Val: uma história de sucesso

to são boa logística de entrega, 
boas marcas comercializadas, 
preços competitivos, bom 
atendimento e eventos técni-
cos”, diz Val. Tudo para o ne-
gócio do Val Alimentos prospe-

rar ainda mais.
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Tecnofito

GOTEJAMENTO SUBTERRÂNEO
PARA O CULTIVO DE GRÃOS

Por Bethânia Barbosa de Toledo* | Foto Divulgação
A utilização de sistemas de 

irrigação por gotejamento sub-
terrâneo pode contribuir consi-
deravelmente para intensificar 
cultivos de verão como soja, 
milho e feijão. A tecnologia de 
gotejamento promove grande 
eficiência na utilização da água 
e dos nutrientes bem como na 
aplicação de químicos e orgâ-
nicos, graças à uniformidade 
na aplicação. A eficiência da ir-
rigação por gotejamento pode 
chegar a 98%, enquanto outros 
métodos de irrigação oferecem 
eficiência de 60 ou 70%. Isso 
promove a maximização dos 
resultados, grande praticidade 
operacional, e reduz custos de 
produção.

A Tecnofito Irrigação elabora 
projetos de irrigação por gote-
jamento com produtos Netafim. 
Oferece para estes cultivos 
um produto específico para o 
gotejamento subterrâneo, o 

Projetos de irrigação garantem alta produtividade

Dripnet PC AS. Trata-se de um 
gotejador autocompensado, o 
que permite o uso em áreas de 
topografia acidentada, que dis-
põe de sistema auto-limpante 
e sistema anti-sifão, que pos-
sibilita o enterrio das linhas 
de gotejamento sem que haja 
sucção de partículas externas 
de solo.

Estudos realizados pela Ne-
tafim comprovaram altas pro-
dutividades em projetos de 
irrigação instalados pela em-
presa. A produtividade média 
de uma lavoura de milho culti-
vada em sequeiro é de 150 sa-
cas/ha. Em áreas irrigadas por 
gotejamento, a produtividade 
média foi de 280 sacas/ha – 
um incremento de 86%.

Entre em contato conosco e 
saiba como produzir mais com 
menos!

* Gerente do Departamento de Irri-
gação - Tecnofito
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Cultura

Sphenophorus levis:
A praga que vêm assombrando os canaviais
Por Paulo Augusto Cicogna Paiolo* | Fotos Divulgação

Considerada atualmen-
te como a principal praga da 
cultura da cana-de-açúcar, o 
Sphenophorus levis, ou Bicudo 
da Cana, como é comumente 
conhecido, tem despertado 
a atenção dos produtores de 
todo o estado.

Segundo o CTC, Centro de 
Tecnologia Canavieira, no ano 
de 2006 foi identificado o ata-
que de Sphenophorus em 53 
municípios entre os estados 
de SP e MG; hoje, constata-se 
que a praga atinge aproxima-
damente 131 municípios nos 
Estados de SP, MG, PR, GO, 
MT e MS.  A rápida expansão 
da praga se dá principalmente 
pelos toletes utilizados como 
muda no plantio da cana. A 
crescente mecanização, que 
pode carregar formas biológi-
cas em meio a restos culturais, 
e a eliminação da queima da 
palha da cana-de-açúcar con-
tribuem para o aumento popu-
lacional da praga por fornece-
rem melhores condições de 
abrigo aos adultos.

Trata-se de um inseto, de ci-
clo completo: ovo, larva, pupa 
e adulto de aproximadamente 
6 meses e que se dissemi-
na pouco por caminhamento, 
aproximadamente 9,6 m/mês 
e seu ciclo está dividido da se-
guinte maneira, conforme mos-
tra a imagem 1.

A fêmea adulta realiza a pos-
tura dos ovos na base dos col-
mos e as larvas, ao eclodirem, 
penetram na parte subterrânea 
da touceira (rizoma), se ali-
mentando do interior do rizo-

Aplicação de Regent Duo em soqueira de cana com 
implemento de discos de corte

Sintoma apresentado 
nas folhas

Imagem 1 - Esquema do Ciclo 
Biológico do Sphenophorus levis (De-
gaspari et al., 1987; Almeida, 2005).
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ma, produzindo galerias que 
limitam o fluxo nutricional das 
raízes para a parte aérea, oca-
sionando o sintoma caracterís-
tico de folhas secas das bor-
das para o interior da planta, 
chegando a matar perfilhos ou 
até mesmo a touceira inteira. 
Assim, os efeitos do ataque de 
Sphenophorus causam perdas 
na produtividade, em média de 
25 toneladas de cana por hec-
tare por ano, redução da qua-
lidade da matéria prima, além 
de significativa redução da lon-
gevidade do canavial.

Para se quantificar a infesta-
ção de Sphenophorus em área 
comercial, é recomendada a 
amostragem de duas touceiras 
de cana por hectare. Assim, 
dentro de um hectare, deve-se 
realizar o arranquio de duas 
touceiras, contabilizar o núme-

ro total de rizomas e analisar a 
presença de formas biológicas 
(larvas, pupas e adultos) no 
interior do rizoma, e também 
os rizomas atacados; mesmo 
que não apresentem nenhuma 
forma biológica, rizomas ata-
cados também contam para 
a determinação dos níveis de 
infestação, sendo que a cada 
1% de rizoma atacado estima-
-se 1,0 ton/ha de perda.

Para monitoramento da pre-
sença de adultos, na época 
de maior incidência, o método 
mais indicado é a instalação 
de iscas em áreas comerciais 
e viveiros de muda.

Para compor a isca, toma-se 
três toletes de cana, de apro-
ximadamente 30 cm, rachados 
ao meio longitudinalmente, 
faz-se um feixe amarrado por 
barbante e realiza-se a em-
bebição por duas horas, em 
solução de Regent 800WG 
a 2,0 g/litro. Dessa maneira, 
cada isca (feixe) é compos-
ta por seis metades de tolete 
de cana. São instaladas duas 
iscas por hectare que devem 
ser posicionadas  na linha ou 
entrelinha da cana, e, em se-
guida cobrir com palha. Após 
a instalação das iscas, colocar 
estacas para identificação no 
local e no início da rua para 
posterior avaliação.

A cada 15 dias, deve-se re-
alizar a contagem de adultos 
encontrados nas iscas, assim, 
pode se classificar a intensida-
de de infestação em: Baixa - 0 
a 0,5; Média - 0,6 a 2,0; Alta 
- 2,1 a 3,0 e Muito Alta - > 3,0, 

sendo os valores de adultos/
ha.

Estudos realizados mostram 
a distribuição e as intensida-
des das formas biológicas do 
Sphenophorus ao longo do 
ano.

Para se conter a expansão 
da praga, alguns métodos de 
controle foram desenvolvidos 
e adotados em diferentes épo-
cas dentro do ciclo da cultura. 

Em áreas de reforma de ca-
navial, deve-se destruir a cultu-
ra através de um eliminador de 
soqueiras na época de maior 
concentração de larvas que 
normalmente ocorre no perío-
do de maio a setembro.  Atual-
mente no plantio mecanizado 
é realizado um controle im-
portante, pois a muda não fica 
cortada na lavoura e é nesse 
momento que os adultos estão 
em maior concentração e fa-
zem as posturas nos colmos 
da leira de cana que acabam 
servindo como isca, visto que 
as canas cortadas no campo 
para muda fermentam e atra-
em os adultos pra realizarem 
sua postura. Em áreas infes-
tadas deverá ser aplicado Re-
gent 800 WG no sulco de plan-
tio sobre os toletes na dose de 
250 g/ha.

Em áreas de cana soca, rea-
lizar o tratamento da soqueira 
com implemento de discos, na 
linha da cana, com a aplicação 
de Regent Duo a 1,1 l/ha.

A AGROFITO possui o paco-
te tecnológico para controle do 
Sphenophorus, que compreen-
de o produto, Regent Duo e a 
tecnologia de aplicação atra-
vés do implemento de discos 
de corte.

Além do eminente problema 
com relação ao Sphenophorus 
levis, não podemos esque-
cer das demais pragas que 
prejudicam a cultura da cana-
-de-açúcar, principalmente da 
Broca, Cigarrinha e Cupim, 
consulte-nos!

* Coordenador Técnico de Serviços 
e cana-de-açúcar Agrofito LTDA.
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Mercado

POR QUE FAZER UM SEGURO AGRÍCOLA?
Por Antonio Américo de Aquino* | Foto Divulgação

$

O produtor rural investe re-
cursos, tempo e dedicação 
durante meses até a colheita. 
De repente o clima se altera e 
todos seus recursos são perdi-
dos. Infelizmente esta é a dura 
realidade de muitos produto-
res. Portanto, proteger-se de 
riscos causados por adversi-
dades climáticas é fundamen-
tal para o produtor rural nos 
dias atuais. Ao contratar o se-
guro agrícola, o produtor pode 
recuperar o capital investido 
em sua lavoura ou empreen-
dimento, caso ocorra algum 
problema climático. Mas e as 
taxas cobradas pelas segura-
doras?

Na visão de Ivan Wedekin 
(diretor de Commodities e 
Diretor Geral na BM&F BO-
VESPA e Bolsa Brasileira de 
Mercadorias) a agricultura en-
frenta 4 grandes riscos: risco 
de produção, risco de preço, 
risco de crédito e risco de con-
trato. É fácil notar que o risco 
de produção constitui grande 
relevância nesse processo, 
em função do inter-relaciona-
mento com tecnologia e meio 
ambiente.

Para minimizar as questões 
de meio ambiente, existem 
duas ferramentas decisivas 
na proteção do produtor rural: 
zoneamento agrícola e segu-
ro agrícola. O seguro agrícola 
tem como princípio básico a 
indenização dos prejuízos cau-
sados pela perda de produção 
em consequência de eventos 
climáticos: seca, granizo, gea-
da, queda de raio, ventos for-

tes, tromba d’água, incêndio, 
chuva excessiva, etc. A gravi-
dade do risco climático obriga 
as seguradoras a aplicarem 
taxas incompatíveis com o que 
se pratica em outros ramos de 
seguro.

Desta forma, visando in-
centivar o produtor na busca 
de proteção de seu negócio, 
o Governo Federal criou em 
2004 a Subvenção ao Prêmio 
de Seguro Rural. A subvenção 
econômica concedida pelo Mi-
nistério da Agricultura pode ser 
pleiteada por qualquer pessoa 
física ou jurídica que cultive ou 
produza espécies contempla-
das pelo Programa e permite 
ainda a complementação dos 
valores por subvenções con-
cedidas por estados e municí-
pios. As taxas da subvenção 
do Governo Federal variam 
de 40% a 60% (dependendo 
da cultura e município). Além 
disso o Governo do Estado de 

São Paulo subsidia mais 50% 
da parte não subvencionada 
pelo Governo Federal. 

Para contratar o seguro rural, 
o produtor deve procurar uma 
seguradora habilitada pelo Mi-
nistério da Agricultura no Pro-
grama de Subvenção. A libe-
ração de recursos não permite 
que o produtor já tenha cober-
tura do Proagro ou do Proagro 
Mais para a mesma lavoura e 
na mesma área.

A título de ilustração, segue 
uma simulação de cálculo de 
um seguro agrícola para cultu-
ra de soja, contratado no mu-
nicípio de Santa Cruz do Rio 
Pardo - SP.

•  Custo produção/ha – R$ 
1.200,00

• Área segurada: 100ha
• Taxa do seguro: 4,06%
• Subvenção Federal: 40%
• Subvenção Estadual: 50% 

da parte não subvencionada 
pelo Governo Federal.

• Importância Segurada= R$ 
120.000,00

• Custo do seguro (antes dos 
descontos de Subvenção Fe-
deral e Estadual)=  R$ 4.872,00

• Custo do seguro após os 
descontos de Subvenção Fe-
deral e Estadual= R$ 1.462,60

Portanto, para proteger sua 
produção, o produtor irá inves-
tir R$ 14,62/ha ou 0,24sc/ha  
(considerando o valor da soja 
na região de Sta Cruz do Rio 
Pardo a R$60,00/sc).

Vale lembrar que, de acor-
do com o Plano Agrícola 
2013/2014, todo financiamento 
agrícola feito nas instituições 
financeiras terão que estar am-
parados por uma apólice de 
seguro.

* Bacharel em Matemática e Econo-
mia, funcionário de Carreira do Banco 
do Brasil, aposentado em 2004. Sócio 
Fundador da Dellaquino Corretora de 
Seguros Ltda

Proteger-se de riscos causados por adversidades climáticas é fundamental
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Expansão

AGROFITO REMANEJA LOJAS PENSANDO NO 
MELHOR ATENDIMENTO
Por Francisco Toledo | Foto Divulgação

A Diretoria Comercial da 
Agrofito iniciou o ano reestrutu-
rando a distribuição geográfica 
das lojas. Com a concentração 
dos produtores do setor citríco-
la e aumento das áreas de ca-
na-de-açúcar, as filiais ficaram 
muito sobrepostas. Desta ma-
neira, a Agrofito decidiu redis-
tribuir seus pontos de vendas.  

A primeira loja realocada foi 
a filial de Taquaritinga, que, 
apesar de estar em um pon-
to estratégico, estava muito 
perto da loja de Itápolis e da 
matriz em Matão. Esta filial 
foi remanejada para Dumont, 
para atuar melhor no mercado 
de amendoim. Outra mudan-
ça ocorreu com a loja de São 
Carlos que foi encerrada em 
meados deste ano. Assim a 

região deste município passou 
a ser atendida pelas lojas de 
Brotas e Nova Europa. Já a loja 
de Ibitinga foi transferida e os 
seus clientes passaram a ser 
atendidos pelas filiais de Itápo-
lis, Nova Europa e Borborema, 
que circundam esta cidade. As 
lojas recém-inauguradas foram 
as filiais de Mogi Mirim-SP e 
Gurupi-TO. 

Todas estas mudanças es-
tão sendo realizadas sem que 
os nossos clientes produtores 
rurais percebam diferença no 
atendimento no campo propor-
cionado pelos nossos consul-
tores de negócios. Pelo con-
trário, com estas alterações é 
possível aumentar e melhorar 
o trabalho direto com o produ-
tor rural. O número de consul-

tores externos aumentou cerca 
de 10% nas regiões que eram 
atendidas com as antigas lojas, 
melhorando assim nosso rela-
cionamento e nossas vendas.

Com muito planejamento e 
contando com nossos parcei-
ros fornecedores foi inaugura-
da a loja de Mogi Mirim, locali-
zada na rua Santa Cruz, 1112, 
Bairro Santa Cruz. Ela está lo-
calizada em uma região muito 
diversificada, com pequenos, 
médios e grandes produtores, 
de várias culturas como citros, 
cana-de-açúcar, cereais, toma-
te, batata, café e uva. Essa é 

uma região carente de reven-
das com assistência personali-
zada, que, apesar do decrésci-
mo na cultura da laranja, vem 
aumentando significativamente 
em outros mercados, como mi-
lho, soja e HF. Nossa estrutura 
física, no caso do estado de 
São Paulo, é feita para atin-
gir um raio de 60 a 80 km em 
torno de cada filial. Com esta 
distância entendemos que os 
nossos consultores podem dar 
uma assistência adequada aos 
clientes e proporcionar uma en-
trega dos produtos vendidos de 
forma rápida e segura. 

Hoje a Agrofito mantém 17 
lojas no estado de São Paulo 
e uma no Tocantins.  “A loja de 
Mogi Mirim é a caçula da Agro-
fito, e estamos muito felizes 
em atuar neste novo mercado. 
Contamos com a hospitalida-
de da região para mostrar que 
nossos produtos e serviços são 
adequados para cada produ-
tor, pois no próximo ano, com 
certeza, estaremos com “gente 
nossa em campo”. Feliz Na-
tal, próspero Ano Novo e que 
nossa seleção, agora dentro 
de nossa casa, saia mais uma 
vez vitoriosa”, deseja o diretor 
comercial Francisco Ricardo 
Toledo. 

Loja recém inaugurada em Mogi Mirim - SP

Cerimônia de inauguração ocorreu no início de dezembro
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Recomendação

Por Mauro P. Cottas* | Foto Divulgação

Standak Top - novo produto para o tratamento 
de sementes de amendoim

O grande alicerce para alcan-
çar alta produtividade e suces-
so na implantação de qualquer 
cultura está na operação de 
plantio começando pelo trata-
mento de sementes, que pode 
ser químico, biológico, nutricio-
nal, hormonal, etc. 

Neste artigo vamos abordar a 
importância deste manejo para 
a proteção de doenças e pra-
gas de solo causadas por in-

setos e fungos patogênicos na 
cultura de amendoim, desde a 
germinação até a emergência 
das plântulas, em áreas no-
vas e principalmente em locais 
onde ocorre plantio anualmen-
te, como temos usualmente 
nas condições do Estado de 
São Paulo.

Os insetos e fungos patogê-
nicos são responsáveis pelo 
apodrecimento e deterioração 

aumento de produtividade e 
crescimento deste mercado, a 
BASF acaba de lançar o produ-
to STANDAK TOP, que reúne 
em sua formulação, especial-
mente desenvolvida para este 
fim, três princípios ativos, sen-
do dois fungicidas e um inseti-
cida. O inseticida é o Fipronil, 
molécula já muito conhecida, 
que combina alta performance 
e residual, atuando no controle 
das principais pragas de solo, 
responsáveis pelas perdas 
de stand, entre elas a Lagar-
ta Elasmo, os Cupins, Corós, 

Formigas, etc. Entre os fungi-
cidas está o Tiofanato Metilico, 
do grupo dos Benzimidazóis, 
muito eficiente contra patóge-
nos presentes nas sementes 
e o Pyraclostrobin, do grupo 
das Estrobilurinas, que além 
da sua função principal de fun-
gitoxicidade é capaz de atuar 
em alguns pontos da fisiologia 
das plantas, proporcionando 
efeitos positivos (Beneficios 
AgCelence) que se traduzem 
em maiores produtividades e 

3 - Maior vigor e enraizamento nas plântulas trata-
das com STANDAK TOP à direita

qualidades do produto colhido.
Com o uso de STANDAK TOP 

no tratamento das sementes do 
amendoim (Figura 01) tem-se 
verificado também uma maior 
uniformidade de germinação e 
stand (Figura 02), emergência 
mais rápida com maior vigor 
das plântulas, melhorando a 
construção do sistema radicu-
lar com maior desenvolvimento 
das raízes (Figura 03).

* Mauro P. Cottas – Eng. Agr. M.Sc. 
BASF S/A- Agro

1 - Sementes de amendoim tratadas com STANDAK TOP à esquerda

das sementes do amendoim 
localizadas no solo, antes ou 
após a germinação, resultan-
do principalmente na perda 
de stand, fator primordial para 
uma boa produtividade.

As condições fisiológicas e 
sanitárias insatisfatórias asso-
ciadas às injúrias mecânicas 
facilitam a infecção dos coti-
lédones e embrião por micro-
organismos presentes nas se-
mentes ou no solo (Aspergillus 
spp., Fusarium spp., Rhizocto-
nia spp., Rhizopus spp., Scle-
rotium spp., dentre outros), pro-
vocando a morte das sementes 
ou o tombamento das plântulas 
e, consequentemente, a redu-
ção da população de plantas. 

Visando contribuir para o 

2 - Maior uniformidade de germinação e stand na 
área tratada com STANDAK TOP à esquerda
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Especial

A TODOS OS COLABORADORES
DA AGROFITO LTDA
Por Antonio Claudemir da Silva | Foto Arquivo

Foi nessa humilde loja da 
foto, na cidade de Pirangi-SP 
no dia 21 de Setembro de 1983 
que entrei pela primeira vez na 
Agrofito como funcionário.

Sendo fundada em 1977, de-
pois de 6 anos de atividades, 
a Agrofito iniciava seu proces-
so de expansão abrindo sua 
primeira filial em minha cida-
de natal, onde tive o privilégio 
de começar meu processo de 
crescimento profissional.

Entrei como Auxiliar Adminis-
trativo (como é chamado nos 

tempos atuais – na época não 
me lembro mais como se cha-
mava – risos).

E para que esta data fosse 
ainda mais importante, dia 21 
de Setembro também marca o 
nascimento de minha filha, Ma-
riani, que fez 21 anos de idade 
em 2013.

Portanto, neste 21 de Setem-
bro de 2013 fez exatamente 30 
anos de parceria e comprome-
timento com a Agrofito e vice-
-versa. Aqui iniciei minha vida 
profissional, aqui me formei, 

aqui criei meus três filhos, aqui 
tenho amigos e aqui aprendi 
muita coisa através de bons 
exemplos. Diz o ditado que “As 
palavras convencem, mas os 
exemplos arrastam!“ e isso tive 
a feliz oportunidade de apren-
der na prática através do exem-
plo de vida do Sr. Ademar e do 
Sr. Paulo.

Tive a feliz oportunidade de 
ver os “meninos” ainda crianças 
e hoje vê-los tão intensamente 
comprometidos com o negócio, 
tive o privilégio de ver a Agrofito 
conseguir seu espaço no mer-
cado, tenho o privilégio de ver 
meu filho, hoje bem maduro, 
aqui dentro da empresa, enfim, 
tive o privilégio de participar de 
uma história tão bonita, de um 
crescimento tão grande, porém 
conquistado de forma justa, 
digna e de muito trabalho sério 
e honesto.

Há muitas coisas a serem 
conquistadas, muitos merca-
dos a serem abertos, muitos 
projetos a serem desenvolvi-
dos, muitas vitórias a serem 

conquistadas e com a graça de 
Deus, quero estar presente e 
ainda brindarmos juntos essas 
vitórias.

Fica aqui minha gratidão por 
tantas coisas boas que vivi e 
também por tantas coisas boas 
que ainda vamos viver nos pró-
ximos 30 anos (risos!).

A todos aqueles colegas de 
trabalho, todos aqueles que 
convivem juntos há muitos e 
muitos anos, que não vou citar 
nomes mais cada um sabe, um 
abraço fraterno na certeza que 
temos muito a fazer.

Para aqueles que estão na 
empresa há pouco tempo, te-
nham a certeza que aqui é lu-
gar de Gente Nossa, lugar de 
pessoas que tentam acertar 
o tempo todo, pessoas que 
trabalham, dão duro e não se 
cansam. Um abraço fraterno a 
todos vocês!

Ademar e Paulo... Obrigado 
pela oportunidade que me de-
ram de ser quem sou! Vocês 
me conhecem e sabem o quan-
to os amo... de verdade!

Biotecnologias: VT PRO MAX™ RIB
e VT PRO 3™ RIB
Por AI Monsanto | Foto Divulgação

Presente há 50 anos no Bra-
sil, a Monsanto é uma empre-
sa dedicada à agricultura e 
referência em inovação tecno-
lógica. Pioneira no desenvolvi-
mento de herbicidas, sementes 
convencionais e geneticamen-
te modificadas, a Monsanto 
busca soluções sustentáveis 
que proporcionem aos agricul-
tores produzir mais, conservar 
mais e melhorar vidas. Para 
isso, investe anualmente mais 
de US$ 1 bilhão em pesquisa e 
novos produtos, além de com-
partilhar seu conhecimento 
com produtores para ampliar o 
seu acesso a modernas tecno-
logias agrícolas.

Os produtores de milho 

contarão com mais uma fer-
ramenta para a próxima sa-
fra (2013/2014) – o VT PRO 
MAX™ RIB. Com três modos 
de ação, a nova tecnologia lan-
çada pela Monsanto confere 
proteção contra as principais 
lagartas da cultura do milho 
(lagarta do cartucho, broca 
do colmo, lagarta da espiga, 
lagarta elasmo e lagarta ros-
ca) responsáveis pela queda 
de produtividade nas últimas 
safras. Além disso, oferece 
também tolerância ao herbici-
da glifosato, possibilitando um 
manejo eficiente de plantas 
daninhas.

Recomendada para a safri-
nha do Sul e áreas de verão 

Novidade
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e safrinha do Centro-Norte do 
Brasil, VT PRO MAX™ RIB 
ainda traz a tecnologia de refú-
gio na sacaria, outra inovação 
da Monsanto para a prática do 
plantio de refúgio. A diferença 
de VT PRO MAX™ RIB para 
as outras tecnologias Bt é que 
ela possui três proteínas dife-
rentes para combater as prin-
cipais lagartas que atacam a 
cultura do milho. Cada prote-
ína age de uma forma, com-
plementando-se, o que torna o 
resultado ainda mais eficaz. 

Além de todos os benefí-
cios de ação contra pragas e 
tolerância ao glifosato propor-
cionados pela tecnologia, VT 
PRO MAX™ RIB já traz as se-
mentes do refúgio (não Bt) mis-
turadas em uma única sacaria, 
oferecendo mais praticidade 
e proteção para as lavouras 
de milho. “O refúgio represen-
ta o principal componente do 
Manejo de Resistência de In-
setos (MRI) do milho Bt, pois 
proporciona a manutenção de 
uma população de pragas alvo 
da tecnologia Bt sem exposi-
ção à proteína Bt. Com o RIB 

completo, o cálculo manual e 
a separação da área para o 
refúgio são dispensáveis”, ex-
plica Hugo Borsari, gerente de 
Estratégia e Gerenciamento de 
Milho da Monsanto.

Complementando o portifó-
lio de biotecnologias, a Mon-
santo lança na próxima safra 
(2013/2014) para as áreas de 
verão do Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Paraná e sul 
de São Paulo a tecnologia VT 
PRO 3™ RIB, a primeira vol-
tada à proteção da raiz do mi-
lho contra Diabrotica speciosa 
(larva alfinete) e também con-
tra as principais pragas aéreas 
que atacam as folhas, colmo e 
espiga da cultura (lagarta do 
cartucho, broca do colmo, la-
garta da espiga e lagarta elas-
mo). Além disso, VT PRO 3™ 
RIB oferecerá a característica 
de tolerância ao herbicida gli-
fosato, possibilitando um ma-
nejo eficiente das plantas da-
ninhas, e será comercializada 
com a solução inédita no Brasil 
de refúgio RIB Completo™ na 
própria sacaria. A tecnologia 
RIB Completo™ é garantia de 

economia de tempo e mão de 
obra, protegendo a tecnologia 
e a lavoura”, afirma César Bar-
ros, gerente de Marketing de 

Milho da Monsanto. 
Mais informações: 
www.dekalb.com.br                                     
www.monsanto.com.br         

A Agrofito é uma empresa Dekalb Platinium, despontando entre 
as melhores distribuidoras do Brasil, e está apta a comercializar 
este produto.

Dekalb Platinium

Novidade
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NUTRIÇÃO FOLIAR NA CULTURA DO AMENDOIM
Por Renato Passos Brandão* | Foto Divulgação

O manejo nutricional balan-
ceado e equilibrado é funda-
mental para que as cultivares 
de amendoim possam expres-
sar o seu potencial produtivo. 
Dentro deste contexto, o trata-
mento das sementes e a nutri-
ção foliar tem um papel funda-
mental no equilíbrio nutricional 
da cultura do amendoim.

No tratamento das sementes, 
utilizar o Biomax® Premium 
Amendoim e o Nutrifito® Multi 
Top para maximizar a fixação 
biológica do nitrogênio. É im-
portante salientar que o Nutri-
fito® Multi Top possui compos-
tos orgânicos que minimizam 
a mortandade das bactérias 
fixadoras de nitrogênio poten-
cializando a fixação biológica 
do nitrogênio.

Na fase vegetativa, realizar o 
fornecimento dos micronutrien-
tes com destaque para o zinco 
e boro parcelando a dose em 
duas aplicações. 

Além disso, para minimizar 
os efeitos prejudiciais do glifo-
sato no amendoim aplicado na 

dessecação das plan-
tas daninhas, o produtor 
deve realizar as pulverizações 
foliares com o Nutrifito® Amino 
Extra e Agrophytus k 00-28-26. 

O glifosato é um herbicida 
com atuação na produção dos 
aminoácidos (fenilalanina, tiro-
sina e triptofano) e compostos 
envolvidos na regulação do 
crescimento e defesa das plan-
tas. O Nutrifito® Amino Extra e 
Agrophytus k 00-28-26 redu-
zem os efeitos indesejáveis do 
glifosato no amendoim.

Do ponto de vista nutricional, 
o que fazer antes do floresci-
mento do amendoim para man-
ter o seu potencial produtivo?

Nesta fase da cultura do 
amendoim, o suprimento de 

boro é essencial para a obten-
ção de altas produtividades. A 
deficiência do boro causa má 
formação do tubo polínico do 
grão de pólen e proporciona 
maior porcentagem de aborta-
mento das gemas florais redu-
zindo o potencial produtivo do 
amendoim. 

Realizar a aplicação do Nu-
trifito® Nano Boro na dose 
de 500 mL a 1L/ha. Utilizar a 
maior dose do Nutrifito® Nano 
Boro em lavouras que não re-
ceberam o boro no solo.

Do ponto de vista nutricional, 
o que fazer no início da fase 

reprodutiva do amendoim para 
manter o seu potencial produ-
tivo?

De forma similar a fase ante-
rior, realizar a aplicação do Nu-
trifito® Nano Boro. A partir do 
início da frutificação do amen-
doim, o boro está envolvido 
pela translocação dos fotoassi-
milados das folhas para as va-
gens em desenvolvimento con-
ferindo maior peso e qualidade 
aos grãos. Repetir a mesma 
dose do Nutrifito® Nano Boro 
aplicada antes do florescimen-
to do amendoim. 

A aplicação do Nutrifito® 
Amino Extra e o Nutrifito® Po-
tássio Premium Extra no início 
da formação das vagens do 
amendoim também proporcio-
na aumento expressivo na pro-
dutividade da cultura. O Nutrifi-
to® Potássio Premium Extra é 
a melhor fonte de K à cultura da 
amendoim. superando o nitrato 
de potássio.  

* Mestre em Solos e Nutrição de 
Plantas

O Nutrifito® Multi Top além de 

fornecer cobalto e molibdênio 

para as plantas possui compos-

tos orgânicos que minimizam a 

mortandade das bactérias fixa-

doras de nitrogênio potencia-

lizando a fixação biológica do 

nitrogênio e estimulando o de-

senvolvimento das raízes e flu-

xos vegetativos

Recomendação


