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Editorial

Entende-se por agronegócio todas as atividades que re-
sultam na produção de alimentos. Desde as indústrias de 
máquinas e insumos agrícolas, a produção propriamente 
dita e a distribuição nas prateleiras dos supermercados. 
Mas é dentro da porteira que os riscos do setor ou as des-
graças atuam, como variações de mercado e intempéries 
da natureza.

A safra 2012/13 foi marcada por crises em quase todas 
as culturas, com preços pagos aos produtores muito abai-
xo do custo de produção. Neste cenário, o agricultor, com 
seu espírito guerreiro e sempre na esperança do próximo 
ano, faz o plantio da safra 2013/14. As chuvas inicialmente 
foram suficientes para as germinações e início do cresci-
mento.

Os meses de Janeiro e Fevereiro, historicamente de 
muitas chuvas, este ano, como nunca havíamos presen-
ciado, teve uma forte seca; na nossa região algumas pro-
priedades ficaram 28 dias sem chuvas, com prejuízos de 
70% a 80% da produção.

Assim, a mensagem que quero deixar é que “As desgra-
ças nem sempre são castigos”. Esta seca que aparente-
mente se apresentou como uma desgraça para o agricul-
tor é obra da Mãe Natureza e está fora de nosso controle. 
É preciso olhar para o lado positivo. Esse sacrifício de 
alguns fez com que os preços voltassem aos patamares 
mais justos, que remunera o agricultor. Temos que estar 
preparados para as adversidades de nosso negócio.

Neste ano de Copa do Mundo de Futebol em nosso país 
seremos otimistas. A felicidade é a busca de independên-
cia financeira, com melhores safras e preços justos.

Para este informativo a equipe AGROFITO destaca ma-
térias de novas tecnologias como as utilizações de espé-
cies de fungo de Solo TRICHODERMA; manejo de leprose 
e dos ácaros na reboleira de lesão do vírus do pomar, pelo 
professor Santin Gravena; tem também um pouco sobre 
logística pelo Supervisor de Suprimentos da AGROFITO 
– Maurício Tadeu; o Certificado de Recebíveis dos Agro-
negócios (CRA), nova fonte de financiamento de insumos 
sem usar limites de bancos e fornecedores, matéria do 
Renato Toledo, Diretor Financeiro; a convenção de ven-
das da AGROFITO 2014, e uma homenagem à Família 
Degan, pelo brilhante trabalho de sucesso e superação 
em toda cadeia da cultura do amendoim.

Nossos agradecimentos a toda equipe deste Informati-
vo. A todos colaboradores da AGROFITO e aos clientes 
que identificamos como sendo “GENTE NOSSA!”.

As desgraças 
nem sempre 
são castigo
Por Ademar Antônio de Toledo
Presidente do Conselho da Administração
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Cadastro
Senhores clientes, para melhor atendê-los informamos que estaremos realizan-
do nos próximos dias um recadastramento de seus dados pessoais, com o ob-
jetivo de facilitar e agilizar a entrega de produtos adquiridos em nossa empresa 
e envio de materiais promocionais. Procure nossa loja mais próxima.
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Treinamento

DIA DE CAMPO DEkALB

Águas de Santa Bárbara - 28/03

DIA DE CAMPO ORkESTRA-NUTRIFITO

Gurupi (TO) - 13/02

CANA BIO SOJA AGROFITO/BASF

Monte Aprazível - 03/04

PALESTRA CANA BIOSOJA

Dumont - 25/03

BASF/BIOSOJA

Nova Europa - 12/03

PALESTRA BASF - CEBOLA

Taquaritinga - 08/04

PALESTRA CANA BIOSOJA

Olímpia - 13/03

PALESTRA - BASF/BIOSOJA

Itápolis - 26/02

PALESTRA PASTAGEM/BIOSOJA

Palestina - 14/03

PALESTRA CANA BIOSOJA

Ribeirão Bonito - 11/03

BASF/BIOSOJA

Taiúva - 19/03

UNIARA -1º DIA DE CAMPO - SOJA

Araraquara - 01/04
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Tradição

FAMÍLIA DEGAN ALIMENTOS
Da Redação | Foto Divulgação

Localizada em Borborema 
(SP), a empresa Degan Ali-
mentos, de origem familiar, é 
referência no segmento de be-
neficiamento, industrialização 
e comercialização de amen-
doim. Fundada em 2008, hoje 
ela produz Amendoim Runner 
Debulhado In Natura, Amen-
doim Runner Blancheado e 
Amendoim Runner Partido 
(Banda).

No Brasil, a empresa atende 
todo o estado de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Santa Catarina, 
Paraná e Rio Grande do Sul. 
No mercado externo são mais 
de 14 países incluindo a União 
Europeia, conhecida por seu 
mercado mais rigoroso. Com 
a estrutura completa monta-
da, a Degan possui transporte 
próprio e credenciamento pelo 
MAPA (Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento) 
além de várias certificações: 
BPF – Boas Práticas de Fabri-
cação, POP – Procedimento 

Operacional Padrão, APPCC 
– Análise de Perigos e Pontos 
Críticos de Controle e IT – Ins-
trução de Trabalho. 

A Degan ocupa hoje uma 
área de 20mil m2 com aproxi-
madamente 6.500m2 de área 
construída.

Processo
No seu processo de produ-

ção, a Degan adquire a mer-
cadoria no campo, realiza o 
transporte até a empresa, a 
secagem, análises físicas e 
químicas, processos de lim-
peza e preparação para arma-
zenamento, beneficiamento, 
classificação, armazenamento 
do amendoim beneficiado e 
transporte até o cliente. A ma-
téria prima adquirida no campo 
é analisada por laboratórios 

próprios da empresa, através 
de um rigoroso processo no 
controle de Aflatoxina.

“Nosso objetivo principal 
é atender o mercado interno 
e externo buscando sempre 
a fidelização e satisfação de 
nossos clientes com produtos 
de altíssima qualidade prepa-
rados com responsabilidade”, 
revela Emerson Degan.

E nesse caminho a Agrofito 
é de extrema importância. “A 
Agrofito é uma empresa par-
ceira do produtor; possui uma 
equipe altamente qualificada 
e preparada para realizar todo 
acompanhamento necessário 
desde o preparo do solo até a 
colheita final. E isso contribui 
muito no nosso negócio”, con-
clui.
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CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS 
DO AGRONEGÓCIO (CRA)

Por Renato Toledo* | Foto Divulgação

Os Títulos do Agronegócio 
têm como objetivo viabilizar o 
financiamento do setor agrí-
cola com recursos privados. 
Dentre os títulos do agrone-
gócio admitidos a registro na 
BM&FBOVESPA falaremos so-
bre o CRA. 

Mas o que significa CRA? O 
Certificado de Recebíveis do 
Agronegócio (CRA) é um título 
lastreado em créditos do agro-
negócio emitido por compa-
nhias securitizadoras e vendi-
do a investidores no mercado. 
Em outras palavras, ele repre-
senta a promessa de paga-
mento em dinheiro utilizando-
-se como lastro negócios entre 

produtores rurais e terceiros, 
inclusive financiamentos ou 
empréstimos relacionados com 
a produção, comercialização e 
beneficiamento de produtos ou 
insumos agropecuários. 

Podem emitir CRA as com-
panhias securitizadoras que 
são instituições não financei-
ras que adquirem direitos de 
emissão e colocação do CRA 
no mercado financeiro e de ca-
pitais. O CRA é uma nova fonte 
de financiamento de insumos 
e estoques e não usa limites 
de bancos e fornecedores. O 
dinheiro vem de pessoas físi-
cas e jurídicas que investem 
no CRA. A vantagem para es-

tes investidores é a isenção de 
imposto de renda com classifi-
cação de risco “AAA”, ou seja, 
baixo risco e taxas atrativas 
devido a isenção de IR. 

Os custos para emissão do 
CRA são os juros pagos aos in-
vestidores do CRA + despesas 
e taxas da emissão do CRA 
(advogados, CVM, agência de 
rating, securitizadora, registro, 
etc). As vantagens do CRA são 
os custos competitivos com 
outras linhas de financiamen-
to, prazos de financiamento 
por mais de uma safra, melho-
ra nos indicadores financeiros, 
nova fonte de financiamento 
sem incidência de IOF. Toda 

a cadeia do agronegócio pode 
se financiar com o CRA, sejam 
produtores e cooperativas, re-
vendas e distribuidores, indús-
trias de insumos e de alimen-
tos e Tradings.

* Diretor financeiro da Agrofito, for-
mado em Administração de Empre-
sas pela PUC-SP, MBA em Economia 
e Gestão do Agronegócio e MBA em 
Gestão em Vendas pela FUNDACE/
USP Ribeirão Preto. Fonte da pesqui-
sa, site BM&FBOVESPA e Seminário 
Agronegócios e Mercado de Capitais: 
Captação de Recursos via Certificados 
de Recebíveis do Agronegócio (CRA), 
realizado em 03 de Abril de 2014 em 
Ribeirão Preto.

Mercado $
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ESPÉCIES DE TRICHODERMA 
E SUAS UTILIZAÇÕES
Por Dr. Alan William Vilela Pomella* | Fotos Divulgação

O Trichoderma é um gêne-
ro de fungo originariamente 
habitante do solo que, ocasio-
nalmente, também pode so-
breviver no interior de plantas. 
Existem catalogadas centenas 
de espécies diferentes do gê-
nero, porém há um número 
provavelmente ainda maior de 
espécies ainda desconheci-
das pela ciência. Os gêneros 
mais comuns de Trichoderma, 
presentes em produtos comer-
ciais para uso agrícola são 
Trichoderma asperellum, Tri-
choderma viride, Trichoderma 
harzianum e Trichoderma stro-
maticum.

Atuação do Trichoderma
Os fungos do gênero Tricho-

derma produzem uma série de 
compostos do seu chamando 
metabolismo secundário, como 
enzimas, compostos antimicro-
bianos, ácidos orgânicos e hor-
mônios, os quais são liberados 
para o meio externo. Tais com-
postos são vitais para a sua 
sobrevivência e interessantes 

Recomendação
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do ponto de vista agronômico, 
pois conferem ao Trichoderma 
sua maior capacidade compe-
titiva no meio ambiente, com 
isso eliminando os organismos 
maléficos. 

O sucesso de programas de 
controle biológico depende do 
emprego de alta tecnologia na 
formulação dos produtos visan-
do a manutenção da viabilidade 
dos organismos por um tempo 
aceitável, de forma a também 
não atrapalhar o agricultor 
quando o produto for aplicado 
no campo.

Benefícios do Trichoderma
São muitos os efeitos posi-

tivos do uso do Trichoderma, 
tema debatido em um encontro 
mundial, Trichoderma World 
Congress, que acontece há 
mais de 20 anos. Segundo Dr. 
Alan Pomella, o congresso é 
realizado de dois em dois anos. 
“No último, que aconteceu na 
Nova Zelândia em 2012, foram 
muito enfatizados os efeitos 
dos metabólicos secundários 
que o Trichoderma produz, na 
realidade não aplicamos so-
mente um fungo no solo, aplica-

mos uma máquina que produz 
os mais diferentes compostos, 
com maior ou menor capacida-
de no controle de patógenos ou 
degradação de matéria orgâni-
ca, isto vai depender da espé-
cie de Trichoderma utilizada, 
cada caso é um caso”, informa 
o agrônomo. 

O Trichoderma pode ser uti-
lizado como um fungicida bio-
lógico para controle de fungos. 
Ele também tem significativa 
importância do ponto de vista 
nutricional, pois uma vez no 
solo, vai mineralizar nutrientes 
imobilizados na matéria orgâni-
ca, disponibilizando-os para as 
plantas, além do mais ele so-
lubiliza fontes de fósforo, pela 
produção de ácidos orgânicos. 
Um outro benefício importante 
para as plantas em virtude da 
ação do Trichoderma está no 
fenômeno de Indução de Re-
sistência. Este é um campo 
relativamente novo de estudo, 
porém já comprovado pela ci-
ência. A colonização das raí-
zes por determinadas espécies 
de Trichoderma induz a planta 
a produzir certas proteínas de 
defesa, auxiliando no combate 

inespecífico de doenças. 
Um mesmo Trichoderma 

pode ser utilizado para as três 
ações, e é neste momento que 
entra o trabalho do pesquisa-
dor Dr. Alan Pomella: encontrar 
aquele que seja o melhor para 
todas as ações. “Em maior ou 
menor grau já existem no mer-
cado Trichodermas que aten-
dem às três funções, mas o que 
buscamos foi o melhor isolado 
para uso na agricultura. O LA-
BORATÓRIO FARROUPILHA 
desenvolveu um trabalho para 
encontrar uma espécie muito 
eficiente para manejar fungos 
de solo, partindo de uma cole-
ção de centenas de isolados de 
diferentes espécies. Através de 
uma parceria com a EMBRA-
PA/CNPMA selecionou a me-
lhor cepa desta coleção, que 
hoje é referência para o manejo 
de fungos de solo, registrado 
no MAPA com o nome comer-
cial de QUALITY”. 

Formas de aplicação e cui-
dados

A aplicação do Trichoderma 
pode ser feita via tratamen-
to de sementes para controle 

de patógenos que causam o 
tombamento, como Fusarium, 
Rhizoctonia e para uma maior 
promoção de crescimento da 
planta. Quando o alvo é o pató-
geno que está no solo, Pomella 
explica que a aplicação deve 
ser por pulverização, tanto via 
pivô central ou barra. 

Um fator que o produtor deve 
tomar cuidado é em relação ao 
horário de aplicação, pois es-
ses fungos têm sensibilidade 
a raios ultravioletas. “Alguns 
produtos já são comercializa-
dos com protetor solar na for-
mulação, como o QUALITY, o 
que permite a aplicação a qual-
quer hora do dia. Mas a grande 
maioria dos produtos não tem 
essa proteção e por isso só 
podem ser aplicados no fim da 
tarde. Do contrário a radiação 
solar reduzirá a germinação 
dos esporos diminuindo a efici-
ência dos produtos”, esclarece.

* Agrônomo - Pós Doutorado em 
Fitopatologia - Gerente de Pesquisa e 
Desenvolvimento - Responsável Téc-
nico do LABORATÓRIO DE BIOCON-
TROLE FARROUPILHA

Recomendação
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE AMENDOIM, NA 
VISÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DO TEXAS 
Por Ryan C. Warnken /Charles D. Warnken* | Foto Divulgação

FILEIRA DUPLA
Uma das técnicas que vem 

crescendo em popularidade 
em muitas partes dos Esta-
dos Unidos é o uso do plantio 
em fileira dupla. Tipicamente, 
usa-se uma fileira de 90 cm 
e coloca-se a semente a 9,5 
cm do centro em um dos la-
dos da fileira. Nós mantemos 
o mesmo número de semen-
tes: 172.000 a 180.000 por ha.

 Os benefícios que con-
seguimos através disso são 
abundantes. Ao espaçar as 
coroas das plantas observa-
-se uma diminuição das do-
enças do solo. Além disso, 
percebemos que a cobertura 
foliar do solo se desenvolve 
até duas semanas mais cedo, 
bloqueando o sol e preservan-
do a valiosa umidade. 

Na colheita, podemos ver 
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safras com raízes maiores de-
vido ao maior espaçamento, 
o que também leva a classi-
ficações mais altas, ou seja, 
bitolas maiores. O rendimen-
to terá uma média de 1.000 a 
2.000kg a mais por ha. Este 
aumento no rendimento pode 
compensar a maior desvan-
tagem (ou seja, custo) de se 
necessitar uma plantadora es-
pecializada. 

APLICAÇÕES 
E CONTROLE
Temos sorte em ter dispo-

níveis diversos fungicidas ca-
pazes de controlar tanto do-
enças foliares como doenças 
de solo. Prevenção é a chave 
para um bom programa contra 
doenças. O segredo é come-
çar cedo, por volta de 30 dias 
após o plantio. Use um produ-
to que possa controlar os dois 
tipos de doença (tanto foliar, 
como solo), ou misture dois 
componentes compatíveis 
para obter o mesmo resulta-
do. Por exemplo, um ótimo 
programa de início é pulveri-
zar tebuconazol + clorotalonil, 
protioconazol, ou azoxistrobi-
cina. Isso o protegerá de uma 
ampla variedade de doenças 
comuns já no início. A ideia 
é não deixar a doença nem 

aparecer. Controle isso com 
intervalos consistentes de 
10-14 dias. 

Evite usar produtos de 
modo de ação semelhante 
logo em seguida, se pos-
sível. Um exemplo: depois 
de 60 dias experimente 
metiltriofanato+tebuconazol, 
depois de 75 dias experimen-
te flutolanil+propiconazol, de-
pois de 90 dias experimente 
azoxistrobicina.  Intercalar di-
ferentes grupos químicos nos 
permite evitar o desenvolvi-
mento de resis-
tência aos nos-
sos produtos, 
e ao mesmo 
tempo continu-
amente impedir 
a formação de 
doenças, tanto 
foliares como 
do solo.

A ideia do tra-
tamento contí-
nuo das doen-
ças do solo tem 
sido rejeitada 
por muitos fa-
zendeiros de-
vido aos altos 
custos de im-
plementação e 
à falta de sin-
tomas eviden-

tes destas doenças. Porém, 
desde que os produtores co-
meçaram a fazer seus pró-
prios testes, eles perceberam 
que não só o rendimento e a 
qualidade da colheita melho-
raram, mas também que esta-
vam ganhando mais dinheiro 
no fim de cada temporada, 
apesar dos custos de imple-
mentação serem levemente 
mais altos. A atitude dos fa-
zendeiros agora é proteger a 
colheita de todas as maneiras 
possíveis e assim serem re-

compensados no fim. 

** As químicas mencionadas acima 
são aprovadas para uso em amen-
doins nos EUA. Elas podem ou não 
ser aprovadas para uso em outros 
territórios. Eu incentivo a todos que 
determinem o que é legal ou não em 
seus próprios territórios.

* Ryan C. Warnken  - Chefe de Pro-
dução (Head of Production)

Charles D. Warnken – Gerente Sê-
nior (Senior Manager)

Aline Ivan Warnken - tradutora
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Especial

UM POUCO 
SOBRE LOGÍSTICA
Por Maurício Tadeu* | Foto Arquivo

Diferente do que muitos pen-
sam, quando falamos desse 
tema não estamos nos refe-
rindo somente a transporte, 
que na verdade é apenas uma 
parte integrante deste contexto 
chamado Logística.

Evitando aprofundar demais 
os conceitos teóricos, mas des-
crevendo de uma forma prá-
tica, desde a compra de uma 
matéria-prima ou produto, até 
a entrega deste ao cliente fi-
nal, tudo que estiver englobado 
nessas etapas deve ser consi-
derado como Logística, abran-
gendo assim toda a cadeia de 
suprimentos (supply chain).

Com origem no meio militar, 
no suprimento dos exércitos 
nas batalhas, posteriormente 
passou para o mundo coorpo-
rativo, inclusive sendo uma das 
áreas mais estudada ultima-
mente. 

Mas qual o motivo de tanto 
interesse?

Porque, como todos sabe-
mos, a economia mudou mui-
to, a concorrência aumentou 
e o mercado tornou-se globa-
lizado. Em razão disso as em-
presas foram obrigadas a se 
adequarem e nos últimos anos 
enxugaram seus custos mas, 
mesmo assim, o cenário de 
competitividade do mercado e 
a agressividade da concorrên-
cia tem colocado muitos gesto-
res em situação delicada para 

administrar o negócio de forma 
lucrativa nos mesmos pata-
mares de resultados de outros 
tempos. 

Por isso a Logística passa a 
ser então a área onde pode-
mos reduzir custos e maximi-
zar desempenho, aumentando 
os resultados. Podemos ir mais 
além, a ponto de dizer que hoje 
a competição não é mais entre 
empresas, mas sim entre ca-
deias de suprimento. O tão co-
mentado supply chain que tem 
levado uma parcela de em-
presas ao crescimento, sendo 
o diferencial estratégico, da 
mesma maneira tem sido o vi-
lão para aquelas organizações 
que ainda não abriram seus 
olhos para sua importância, 
sendo quase sempre o fator 
predominante para não atingir 
os objetivos esperados.

Porém para ser fonte de 
maximização de resultados, a 
Logística de uma organização 
precisa estar pautada em uma 
estratégia bem planejada e 
executada, e utilizando fer-
ramentas apoiadas nos 
fundamentos da Logísti-
ca Empresarial, para que 
possa alcançar seu grande 
objetivo que é “Entregar o pro-
duto certo, para o cliente cer-
to, no lugar certo, no momento 
certo, ao menor custo possí-
vel”.

Nesse contexto, entender 

então o processo de criação 
de demanda, e visualizar a ca-
deia de suprimentos como um 
todo, passa a ser fundamental 
para encurtarmos a cadeia de 
suprimentos, diminuindo seu 
lead-time.  A efetivação de uma 
venda passa a ser o ponto de 
partida dessa cadeia logística, 
que a torna então orientada 
para o mercado.  Essa é uma 
das práticas da gestão moder-
na de supply chain, trazendo 
redução de custo, maior agili-
dade e qualidade logística.  

Aliás essa é a forma utiliza-
da pela Agrofito,  procurando  
estudar e entender cada vez 
mais o nosso cliente, para an-
teciparmos suas necessidades 
buscando também estabele-
cer uma relação de parceria 
com nossos fornecedores pro-
movendo assim a integração 
dessa cadeia de suprimentos. 
Além disso, administramos 
nosso depósito central (Matão 
– SP) utilizando técnicas mo-
dernas de armazenamento e 
expedição de produtos, como 
cross-docking entre outras, 
buscando agilidade em nossa 
distribuição através de nossas 
filiais que operam como cen-
tros de distribuição espalhados 
por todo o estado, e também 
no Tocantins.

Existe ainda outro segmento 
que cuida do sentido contrário, 
que é a Logística reversa. De-
vido a sua importância, princi-
palmente em nosso setor, ela 
o f e r e c e cond ições 
do re-
tor-

no das embalagens vazias de 
produtos já utilizados para que 
sejam destinados de maneira 
adequada segundo a legisla-
ção específica ao nosso ramo 
de atuação.  Em nosso caso 
disponibilizamos postos con-
veniados para entrega dessas 
embalagens, para que assim 
sejam tratadas e tenham a des-
tinação adequada preservando 
o meio-ambiente.

Principalmente quando fala-
mos de agronegócio, em que 
fatores como clima entre outros 
fazem com que a demanda seja 
mais volátil, outras ferramentas 
como previsão de vendas, con-
trole de estoques, just-in-time, 
além da gestão estratégica da 
armazenagem tornam-se cada 
vez mais práticas necessárias 
nesta gestão do supply chain.

Atentos a isso, nós da Agro-
fito estamos prontos para que 
nossa gestão logística atue 
com resiliência a eventuais 
contratempos, qualidade e ra-
pidez, visando sempre entre-
gar o que nosso cliente deseja, 
em sua propriedade, com bons 
preços, qualidade e rapidez, 
cumprindo o objetivo da logís-
tica e principalmente proporcio-
nando a satisfação ao cliente.

* Supervisor de Suprimentos
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Recomendação

MANEJO DA LEPROSE E DO ÁCARO NA
REBOLEIRA DE LESÃO DO VÍRUS NO POMAR

Por Prof. Santin Gravena* | Foto Divulgação

Se o ácaro da leprose dos 
citros for manejado correta-
mente conforme orientado 
no artigo de MEP de Agosto 
de 2013 dificilmente o citri-
cultor se deparará com uma 
“reboleira” de lesão do vírus 
da leprose. Esta só aparece 
quando o controle do ácaro 
vetor (Brevipalpus phoenicis) 
foi mal feito no talhão todo. 
Se isso ocorrer, o que o citri-
cultor tem que fazer é um ma-
nejo correto desta “reboleira”, 
mancha de infecção no talhão 
(Fig. 1), o que passaremos a 
sugerir a seguir.

Manejo da reboleira de le-
são. Uma vez localizada (fig. 
1) e identificados seus limites 
dentro do talhão, a reboleira é 
tratada como um segundo ta-
lhão dentro do principal.  Uma 
reboleira é assim considera-
da quando encontramos uma 
planta visivelmente lesionada 
com frutos e ramos mancha-
dos. A delimitação seria feita 
rodeando esta planta (mãe) 
(Fig. 2) com 5 plantas na linha 
e 3 ruas (5plantasX3ruas) de 
cada lado da planta mãe. Uma 
ficha de inspeção nova é des-
tacada para uma amostragem 
especial dentro da reboleira 
delimitada. A inspeção seria 
feita em 20 plantas da rebo-
leira, na base de vistoria de 
3 frutos e 3 ramos por planta. 
Esta inspeção é fácil e rápida. 
O passo seguinte seria pul-
verizar um acaricida de me-

canismo de ação diferente do 
aplicado no talhão todo. Feito 
isso, passa-se a executar um 
esqueletamento na planta 
mãe (Fig. 3). Esqueletamen-
to é retirar todas as folhas e 
frutos da planta e de ramos 
infectados, deixando tronco, 
pernadas, ramos secundá-
rios, terciários e quaterná-
rios. Assim, em dois anos há 
um rebrotamento intenso e a 
produção se recupera. Após o 
esqueletamento é feito cober-
tura por pincelamento de toda 
a planta com cal ou látex para 
destruir qualquer ácaro vivo e 
proteger contra o sol. Repetir 
esta inspeção especial a cada 
10 dias e repetir a pulveriza-
ção sempre que encontrar 
10% ou mais de frutos ou ra-
mos com presença do ácaro 
e sempre alternando meca-
nismo de ação dos produtos. 
Não esquecer de fazer inspe-
ção das brotações da planta 
esqueletada também. Final-
mente, atenção no restante do 
talhão para o aparecimento de 
novas reboleiras sem controle 
para fazer o mesmo, até ficar 
livre da infecção e continuar o 
manejo normal mas correto, 
conforme o artigo de agosto.

* Prático de manejo ecológico de 
pragas dos citros. Jaboticabal: S. 
Gravena, 2005. 372pp. (disponível na 
sede da SGS Gravena, na Livraria da 
FUNEP e na Livroceres).
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Especial

II CONVENÇÃO DE VENDAS AGROFITO 2014
Por Renato Passos Brandão* | Foto Divulgação

Nos dias 04 e 05 de Abril de 
2014, no Hotel Fazenda Ter-
mas de Ibirá, aconteceu a II 
Convenção de Vendas Agrofi-
to.

Toda a nossa equipe comer-
cial, em torno de 100 profissio-
nais, esteve presente e mos-
trou sua força através de uma 
participação maciça, mostran-
do comprometimento e profis-
sionalismo.

A I Convenção de Vendas 
Agrofito em Abril de 2013 foi 
realizada em apenas um dia 
na cidade de Matão, porém 
dessa vez, resolvemos dar um 
passo maior e realizar o even-
to num local mais apropriado, 
que favorecesse a sinergia, a 
integração da equipe espalha-
da em todo o Estado de São 
Paulo e Região do Gurupi – TO 

e mobilizasse toda a equipe da 
Agrofito em torno dos mesmos 
objetivos, que foi nosso com-
promisso com o evento.

Além de nosso alinhamento 
interno, o evento contou com 
a participação de nossos par-
ceiros fornecedores e também 
com as palestras:
•	 Venda	de	Valor.		Como	

atender o novo produtor? Com 
o Consultor de Empresas Lu-
cas Sciencia do Prado  
•	 Vendas:	 Arte	 de	 Per-

guntar. Com a Consultora de 
RH Maria Juliana B. Abu Ka-
mel Dalécio.

Nossa II Convenção de Ven-
das foi um sucesso e termi-
namos com a certeza de que 
nossa equipe saiu de lá moti-
vada e pronta para enfrentar 
os desafios.


