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Bem-vindos

Caros leitores

E

m 1969, Brunhilde e Dankwart Horsch juntos
com seus filhos se mudaram para Sitzenhof como
inquilinos. Isso foi há 50 anos atrás e é um motivo
para comemorar e olhar para esses anos que se
passaram. 50 anos de Sitzenhof também significa 50 anos
de cultivo sem um arado. E, apesar de as pessoas rirem frequentemente da família naquela época, devido à sua visão
sobre um solo saudável, é exatamente essa a idéia que hoje
em dia é mais importante do que nunca. A visão permaneceu a mesma, mas ainda assim – ou talvez devido à ela
– muitas coisas aconteceram em Sitzenhof durante esses 50
anos: dois empreendimentos comerciais surgiram a partir
de uma fazenda: a Maschinen GmbH e a BinTec (tecnologia de estoque e transporte) da HORSCH. A fazenda ainda
existe e, nesse meio tempo, se especializou em agricultura.
As mudanças no setor agrícola e também em nossa sociedade acontecem cada vez mais rapidamente. Nós, como
uma empresa, estamos preparados para elas. Por muitos
anos, além de muitos tópicos técnicos, nós também temos
trabalhado no controle mecânico de ervas para encontrar
soluções para as necessidades dos agricultores. É importante para nós testarmos as máquinas em nosso próprio estabelecimento agrícola AgroVation na República Tcheca, mas
também manter contato e trocas de informações intensas
com os clientes ao redor do mundo.
Após nove anos de terraHORSCH, estava na hora de mudar. Nós revisamos o layout e deixamos o seu visual mais
amigável para os leitores. Além disso, ampliamos o número
de idiomas. Hoje em dia, a terraHORSCH aparece em nove
idiomas e tem uma tiragem de mais de 50.000 cópias.
No entanto, apesar do novo design, o objetivo da terra
HORSCH permanece o mesmo: transmistir informações
interessantes aos nossos clientes, proporcionar a eles insights ao redor do mundo, criando, dessa forma, uma rede
interligada de clientes.
Aproveite a leitura da última edição da terraHORSCH!
Cordialmente,

Cornelia Horsch
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Novidades

SUCESSO EM
ESTABELECIMENTOS
AGRÍCOLAS ORGÂNICOS
Os estabelecimentos agrícolas orgânicos necessitam de máquinas especiais para o
preparo ou plantio? As necessidades de engenharia agrícola são geralmente semelhantes às da agricultura convencional, mas o foco é diferente. Muitos estabelecimentos agrícolas orgânicos já trabalham com êxito com a tecnologia da HORSCH.

U

m dos principais focos da agricultura orgânica é o controle
de ervas e a mobilização direcionada de nutrientes. Especialmente em relação à manutenção e
aumento de fertilidade natural do solo,
há paralelos óbvios entre a agricultura
convencional e orgânica. Nesses setores,
você pode somente confiar em tecnologia testada e profissional. Devido as
variações das perspectivas para agricultura focada no futuro, os requisitos de
tecnologia agrícola aumentam e são ampliados constantemente. Para criar boas
condições para a cultura, as máquinas
utilizadas podem contribuir de maneira
considerável influenciando diretamente
ou indiretamente os processos biológicos, físicos e químicos no solo.

PREPARO – A BASE PARA O
SUCESSO
As vantagens do preparo de conservação
também são reconhecidas e usadas pelos
estabelecimentos agrícolas orgânicos.
Para melhorar a fertilidade do solo, o
equilíbrio atmosférico e a capacidade
de retenção de água no solo, estabelecimentos agrícolas orgânicos dependem
cada vez mais do cultivador.

TERRANO – MAIS DO QUE
CULTIVO
O cultivo completo do solo é uma das
exigências mais importantes feitas pelos estabelecimentos orgânicos. Se você
considerar os requisitos que precisam ser
atendidos de um ponto de vista técnico,
será óbvio o porquê do Terrano ser a opção mais adequada. O requisito básico,
em primeiro lugar, é um sistema que é
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capaz cortar em toda a extensão e de
modo superficial. O sistema MulchMix
do Terrano foi desenvolvido de tal forma que para um espaçamento de 30 cm
(dependendo do modelo), ele poderá ser
equipado com uma ponteira de 35 cm de
largura. A ponteira pode ser montada em
duas posições: a posição profunda para
o cultivo típico de restolhos e a segunda
posição para um cultivo mais superficial.
A ponteira tem um ângulo de ataque quase paralelo ao solo e, portanto,
permite um fluxo de terra confiável a
partir de 3 cm de profundidade de trabalho. A ponta da ponteira trabalha a
uma profundidade aproximadamente 3
cm mais profunda e proporciona a tração
necessária em condições muito secas ou
rígidas. O efeito positivo foi particularmente notado em várias regiões no ano
passado. Outro ponto essencial para se
trabalhar de modo superficial é o controle exato da profundidade. O Terrano FX
e GX são controlados de maneira muito
precisa por meio do rolo destorroador
fixado na parte traseira da máquina. Para
as máquinas com três pontos, o trator é
responsável pelo controle de profundidade na parte dianteira. O Terrano GX possui rodas de controle de profundidade na
parte dianteira e pode seguir a superfície
do solo independentemente do trator.

esquerda: Ponteira MulchMix com asas: perfeito para corte superficial
direita: Corte superficial a uma profundidade
de 3 cm na área das asas. A ponteira garante
uma penetração segura do solo.

Para um controle bem-sucedido de
plantas daninhas, é importante que a
planta seja cortada rente a superfície
do solo. Por diferentes motivos, duas
passagens podem ser recomendadas.
Durante a primeira passagem, o trabalho deverá ser o mais superficial possível. Uma grande quantidade de plantas
são cortadas. Na segunda passagem,
o trabalho deverá ser um pouco mais
profundo para garantir a combate total
das plantas daninhas. O Terrano também é perfeito para combater ervas de
raízes. Uma possibilidade é o corte de
superfície a uma profundidade de aproximadamente 12 cm. O processo é mais
efetivo quando o emaranhado de raízes
está “faminta”. É sempre preciso prestar atenção ao fato de que o potencial
da planta daninha também depende
da condição do solo – sendo assim, o
preparo realiza parte da regulação da
erva que, obviamente, está integrada
a um sistema de rotação. Além disso,
quando equipado com um sistema de
rastelo, as plantas daninhas, poderão ser

esquerda: Ponteira tipo de pé-de-pato para
cultivo superficial.
direita: Preparação de sementeira com corte
superficial

direcionadas na superfície para acelerar
o seu combate. No momento, há uma
demanda crescente pelo Terrano FG com
chassi integrado e o sistema de rastelo
de três barras. O sistema poderá ter um
papel importante no futuro. Outro ponto importante na agricultura orgânica
é o plantio de culturas temporárias ou
intermediarias. Quando uma escarificação mais profunda é necessária, o que
beneficia uma cultura temporária, favorecerá a germinação e população dessa
cultura. Um Terrano com uma MiniDrill
poderá ser uma solução pontual. Combinado com um tanque para fertilizantes,
até mesmo sementes de grãos graúdos
poderão ser plantados na profundidade
desejada.

CRUISER – DE RESTOLHOS ATÉ
SEMENTEIRA
Por mais de três anos, agricultores em
diferentes mercados têm trabalhado com
o novo Cruiser XL ou SL da HORSCH. Por
trás da abreviação XL, estão as máquinas
de arrasto com 6 barras e largura de trabalho de 5 a 12 m, e por trás do SL, estão
as máquinas com engate 3 pontos e 4
barras com largura de trabalho de 4, 5 e
6 m. O diferencial de todos os Cruisers
é o sulcador de mola da HORSCH que
combina as vantagens de um simples sulcador de mola (produção de terra fina e
auto compensador) com as vantagens de
um sulcador rígido (força de desengate
especificada e manutenção segura dos
ângulos de pontos definidos). A força
de 150 kg é suficiente para controlar a
profundidade e a posição da ponteira do
Cruiser com um espaçamento de 15 a
16 cm. A vantagem: A profundidade de
trabalho é mantida de forma precisa – o
requisito básico para corte completo e
superficial. A seleção da ponteira para o
Cruiser varia de ponteiras estreitas com
50 mm até as de 200 mm, que no fu-

turo estará disponível com revestimento
completo de metal duro. Essa variação
de ponteiras, garante um uso universal
do Cruiser – desde cultivo de restolhos
até o preparo de sementeira. Para estabelecimentos agrícolas orgânicos, além
da possibilidade de um corte completo e superficial, o número de vibrações
transferidas pela máquina para o solo
e respectivamente à população onde a
planta daninha precisa ser combatida
geralmente é essencial. Quanto mais
vibrações ocorrerem durante uma passagem, mais bem-sucedido será o controle
de plantas daninhas. É aí que o design de
4 e respectivamente 6 barras do Cruiser
mostra o seu potencial.

PLANTIO COM GRANDES
CONSEQUÊNCIAS
Um desenvolvimento que você pode observar na agricultura orgânica é o plantio
em linhas largas e a capina mecânica.
A linha larga reduz a pressão da planta
daninha na linha, atingindo assim uma
melhor qualidade da cultura.
O princípio funcional da Pronto DC/
AS da HORSCH garante uma excelente qualidade de semeadura e plantio
preciso. Há dois aspectos pelos quais a
profundidade de colocação da semente
é um critério tão importante para o sucesso na agricultura orgânica. Por um
lado, os requisitos de uma cultura, em relação à profundidade de colocação precisam ser atendidos perfeitamente para
se alcançar uma rápida e homogênea
emergência e uma força altamente competitiva da cultura principal. O segundo
aspecto se torna importante quando
uma “rastelagem cega” precisa ser rea-

lizada e a fileira da semente não pode
ser danificada. Nesse caso, a Pronto da
HORSCH com disco de corte de semente
TurboDisc garante que a profundiade de
plantio seja mantida de modo confiável.
O disco de corte de semente TurboDisc
é controlado por meio de um rolo de
controle de profundidade e é mantido
no solo de modo ideal – até mesmo em
condições de solo dificultosas e em altas
velocidades operacionais.
O espaçamento padrão da linha
da semente da Pronto é de 15 cm. Os
estabelecimentos agrícolas com equipamento de capina, equipam o Pronto
AS e DC (com largura de trabalho de
6 m) com duas torres de distribuição
e podem, dessa forma, alterar entre o
espaçamento de linha de 15 e 30 cm.
A linha de 30 cm pode ser facilmente
cultivada com a tecnologia de rastelagem existente. Esse tipo de pneumática
permite o plantio em cantos e limites do
campo com formas angulares que não
irão, ou não podem ser capinados facilmente com um espaçamento estreito
de linha e o plantio de partes lineares
do campo com um espaçamento de 30
cm para a passagem da capina.
A linha Pronto pode ser equipada
com tanques para até três componentes. Essa opção está se tornando cada
vez mais e mais popular, especialmente
em estabelecimentos agrícolas orgânicos. Um tanque duplo combinado com
um discos de corte PPF (Pronto 3 até 6
DC e Pronto AS) permite a colocação
mais profunda da semente, através do
disco PPF. Isso pode ser muito vantajoso
para misturas ou no cultivo de culturas
temporárias.

esquerda: Máquina com opção para alterar
entre espaçamento de linha de 15 e 30 cm.
direita: População que pode ser capinada com
um espaçamento de linha de 30 cm.
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Projeto com a DLG
HORSCH e a DLG (Sociedade Agrícola Alemã) estão unindo forças no Projeto
com o título “Desenvolvimento de sistemas inovadores de fertilização-P para
aumentar a eficiência-P e reduzir efeitos negativos ao meio ambiente”.
A terraHORSCH apresenta os resultados intermediários.

A

DLG e a HORSCH cooperam
no projeto em conjunto que
é patrocinado pela BLE
“Desenvolvimento de
começou em 2016, sendo assim,
esse é o seu último ano. O objetivo, a definição e os resultados do primeiro ano de teste já
foram apresentados na edição
16/2018 da terraHORSCH.
No segundo ano de teste, semelhante à temporada
2016/2017, com aproximadamente 380 mm/m 2 de Agosto
2017 até Julho 2018, não foi possível atingir um fornecimento de água
suficiente. Com média de volume de
chuva de 511 mm (1981–2010) Bernburg pode ser considerada uma região
seca o que em 2016/2017 e especialmente em 2017/2018 foi bem notório.
Com excelente solo de terra preta com
uma média de 85 pontos de solo e uma
capacidade útil de solo de 250 mm, os
rendimentos foram definidos em nível
médio, apesar do período de seca na
primavera e verão de 2018.
O teste de campo para o ano de
2017/2018 começou no dia 1º de se-

Índices de pré-colheita de 29 de Julho de 2018:
esquerda – não fertilizado, direita – escarificado
e fertilizado com DAP de acordo com valores de
referência

tembro de 2017 com a semente de
canola de inverno. A área já havia sido
preparada para a semente – a cultura
anterior era o trigo de inverno – e foi
escarificado com a Focus TD da HORSCH em aproximadamente 22 cm e re-

EFICIÊNCIA DO FOSFATO EM CANOLA DE INVERNO
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TSP = Superfosfato triplo
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Plantio: 1º de Setembro de 2017 – colheita: 5 de Julho de 2018
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sistemas inovadores de fertilização-P
para aumentar a eficiência-P e reduzir
efeitos negativos ao meio ambiente”.
O projeto, que irá durar três anos,
cebeu as quantidades respectivas
de fertilizante.
O trigo de inverno foi plantado nos dias 28 e 29 de setembro de 2017 em condições
demasiadamente molhadas. A
cultura anterior do primeiro bloco era a canola de inverno e a
do segundo bloco era o trigo de
inverno. Nós podemos comparar
os setores canola-trigo e restolho-trigo e, sendo assim, podemos testar
também os efeitos da cultura anterior.
O plantio também foi realizado pela
Focus TD da HORSCH. Os testes de fertilizantes foram realizados de acordo
com o mesmo padrão do que com a
canola de inverno. O espaçamento da
linha dos discos de corte da semente foi
dividido no meio para 15 cm no plantio
de cereais. Isso significa que: Dois discos
de corte de semente seguem respectivamente uma haste escarificadora e são
montados a esquerda e a direita da área
escarificada.
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Resultados da colheita
de 2018
As experiências dos primeiros dois anos
de teste mostraram diferenças significativas entre as versões.
Canola de inverno: Os índices no outono de 2017, já mostraram claras diferenças no diâmetro das raízes e no tamanho
da planta. As versões fertilizadas, especialmente a versão onde o fertilizante NP
(DAP 17/46) foi utilizado, se destacou
positivamente devido a um melhor desenvolvimento antes do inverno.
Na primavera, as diferenças foram
óbvias no período em que a floração começou. A floração das versões não fertilizadas começaram consideravelmente
mais cedo em comparação às versões fertilizadas. Isso ocorrei obviamente devido
à primavera extremamente seca de 2018.
Nos índices de pré-colheita, foram
notadas claras vantagens da fertilização
(ver foto). A planta da esquerda foi tirada da área sem fertilizante. A planta da
direita foi tirada da área que foi fertilizado
de acordo com o valor de referência com
DAP. Se você comparar as duas, você poderá notar diferenças claras na raiz, assim
como na planta. A área fertilizada desenvolveu uma raiz principal muito maior
com mais raízes laterais. Especialmente
em anos secos, isso é uma importante
vantagem. Do ponto de vista visual, a
planta da área fertilizada apresenta muito
mais vagens. O peso de mil grãos, no
entanto, é praticamente igual para todas
as versões.
A colheita começou no dia 5 de julho
de 2018 e aproximadamente 3,5t/ha foram colhidos na área não fertilizada. As

PERÍODO DE VEGETAÇÃO

versões fertilizadas e com solo escarificado
de modo profundo atingiram um rendimento excedente de 100 a 550 kg/ha na
média dos últimos dois anos de teste. A
área escarificada de modo profundo que
foi fertilizado com DAP apresentou uma
grande diferença. Nesse caso, foi possível
atingir rendimentos excedentes de até
550 kg/ha em comparação a média. Se
você estudar os resultados dos diferentes
índices, você poderá notar que a versão
mencionada apresentou um excelente
desenvolvimento no outono com um colar de raiz bem desenvolvido como base
de um alto rendimento. Sendo assim, a
emergência bem como a escarificação e
o suprimento com nutrientes novos parecem ter sido ideias para o crescimento
da planta.
Trigo de inverno: As áreas com trigo
de inverno mostraram diferenças significativas no crescimento após ambas
as culturas anteriores (canola e trigo de
inverno) As populações fertilizadas são
notoriamente mais fortes e geram muito
mais brotos laterais do que as populaçòes
que não foram fertilizadas. Em relação as
ervas daninhas, especialmente o efeito da
geração de brotos laterais foi amplamente
neutralizado. No índice do número de
caules com sementes, não houve mais
uma clara diferença. Os índices durante
a vegetação de primavera mostraram novamente diferenças entre as versões que
foram fertilizadas com fósforo e as que
foram fertilizadas com fósforo e barrilha.
O desenvolvimento da última pareceu ser
melhor do ponto de vista visual e pareceu
conter mais grãos. A colheita de trigo de
inverno após a canola aconteceu em 9 de

julho de 2018 e os resultados mostram
claramente que as versões que foram
fertilizadas com PK independente do tipo
de aplicação, atingiram aproximadamente
0,3 t/ha de rendimento superior do que as
versões P. Infelizmente, o ano de colheita
com rendimento de 7 t/ha, o que para
o local é abaixo da média não mostrou
claras tendências para o trigo de inverno.
Em anos “normais” e considerando o
potencial de rendimento do local como
sendo de 10t/ha ou mais, nós podemos
supor que devido especialmente à maior
captação de nutrientes, claras diferenças
puderam ser vistas.

Resumo
A colheita do ano de 2018 ocorreu à
sombra de uma longa seca na região de
Bernburg. A canola mostrou diferenças
claras iniciais nos setores de estrutura de
raiz e desevolvimento de rendimento.
No terreno fertilizado, houveram plantas melhor preparadas, desenvolvidas
e mais vitais. A combinação de fósforo
com barrilha para fertilização profunda
parece ter tido um efeito positivo no
desenvolvimento das plantas em anos
secos. Se a água e períodos longos de
calor agirem como fatores que limitam o
rendimento, os efeitos positivos mencionados no desenvolvimento da população
não podem sempre ser aproveitados até
a colheita. A colheita de 2019 permitirá
uma avaliação final do teste e uma derivação completa de todos os efeitos para
uso prático.

EFICIÊNCIA DO FOSFATO EM TRIGO DE INVERNO
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fonte: DLG-IPZ
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Plantio 28/29 de setembro de 2017 – colheita 9 de julho de 2018
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A equipe da HORSCH na SIMA.

O MELHOR DA SIMA 2019
No fim de fevereiro de 2019, a feira internacional agrícola SIMA foi realizada em
Paris. Para aqueles que não puderam participar do show, a terraHORSCH fez um
resumo dos destaques.

N

o dia 24 de fevereiro, Didier Guillaume, o Ministro
Francês de Agricultura e Alimentos visitou o stand
da HORSCH. Foi a primeira vez que um ministro
oficialmente visitou o stand de uma fabricante em
uma feira. Cornelia Horsch e o seu irmão Robert Dorsemagen,
diretor da HORSCH da França, falaram com ele sobre a situação do setor agrícola – do ponto de vista de uma fabricante
e de um agricultor. O trabalho dos agricultores depende de
fatores naturais. Porém, eles impuseram restrições sobre eles
mesmos, por exemplo, aplicando agentes de pulverização
somente quando as condições eram excelentes. Isso não é
sempre fácil. No entanto, há soluções técnicas para facilitar
a tarefa, por exemplo, o sistema patenteado de controle de
barra BoomControl da HORSCH, o qual eles explicaram de
maneira detalhada ao Ministro. Cornelia Horsch lamenta
que as inovações de engenharia agrícola não sejam mais
apreciadas pelo público. Uma vez que elas são resultados das
preocupações da sociedade.
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80 agricultores russos e 50 agricultores belgas se reuniram
no stand, para conseguir informações sobre as inovações para
seus respectivos mercados. Os dois eventos foram organizados
pelos fornecedores russos gerenciados por Viktor Lorenz,
chefe do departamento de vendas da HORSCH da Rússia e
respectivamente pela HORSCH da Bélgica.
A Be Api é uma empresa francesa de consultoria especializada em Agricultura de Precisão. Eles visitaram o stand da
HORSCH com aproximadamente 100 agricultores franceses e
funcionários de cooperativas. Apoiados pelo prestador de serviços Defisol, os agricultores trabalham com um mapeamento
específico do terreno de seus estabelecimentos agrícolas
para sempre adaptar a aplicação de fertilizante e o índice de
sementes corretamente.
Antes de entrar em detalhes, o funcionário da HORSCH
Etienne de Saint-Laumer mencionou um problema que geralmente é esquecido: “Para que adaptar o nível de aplicação de
fertilizante se a base não está correta – se sementes sem qualidade são utilizadas? Se elas estiverem limpas, homogêneas

Pelo mundo
e possuírem bom índice de germinação, as plantas poderão
crescer melhor e de modo mais homogêneo e a população
perfilhará mais rapidamente. Você precisa primeiro reaver os
conceitos básicos da profissão de agricultor antes de introduzir soluções complexas que geralmente não alcançam um
rendimento satisfatório!”
Ele então descreveu em detalhes as experiências práticas
que a HORSCH reuniu no setor de Agricultura de Precisão: O
SingularSystem permite a redução do número de grãos por
metro quadrado, mantendo uma cobertura homogênea da
semeadura. Devido aos tanques duplos para a Avatar, Sprinter,
Express, Maestro e Pronto, a semente poderá ser adaptada.
O sistema AutoSelect dos pulverizadores da HORSCH Leeb
permite ajuste automático do volume de aplicação. Nas semeadeiras Maestro, o AutoForce controla a pressão nos discos
da semente. Seja em solos pedregosos ou solos leves – o fator
de maior importância em um crescimento homogêneo das
plantas de milho é uma profundidade de plantio regular em
todo o campo.
Apesar de o número de visitantes da SIMA ter sido menor
do que em 2017, as trocas de informações e discussões no
stand da HORSCH foram de alto nível. Com 15 máquinas
exibidas, dentre elas o novo pulverizador HORSCH Leeb AX, o
Tiger MT, a Pronto NT, a HORSCH apresentou uma diversidade
de soluções para as necessidades de todos os agricultores.

Reunião de Fornecedores na ocasião
do 20º aniversário
Durante a SIMA, a HORSCH da França organizou a tradicional reunião de todos os fornecedores belgas e franceses, da
equipe da HORSCH da França e da família HORSCH em Paris.
170 pessoas comemoraram o 20º aniversário da filial
francesa da HORSCH. O sucesso da empresa se deve, principalmente, ao comprometimento dos distribuidores. O encontro
foi uma ocasião para agradecer os parceiros comerciais.
Robert Dorsemagen, assim como Michael e Philipp Horsch
se encarregaram do discurso de abertura. Os dois irmãos

disseram ao público que caminho a HORSCH deseja seguir
nos próximos anos: “Nossa convicção de que a saúde do solo
deve ser a base para as nossas decisões como agricultores e
fabricantes já tem 50 anos. Naquela época, todos nos chamavam de loucos! Nos próximos 50 anos, nós iremos focar
na saúde das pessoas. Esse é o desafio que estamos prontos
para enfrentar.”

Perguntas dos usuários da internet
Durante a feira, Michael Horsch respondeu às perguntas feitas
pelo Facebook.
Por exemplo: “Você sempre fala sobre agricultura híbrida. Você poderia explicar sobre a escolha entre agricultura
orgânica e convencional?” Michael Horsch respondeu: “Uma
coisa é certa: a agricultura orgânica é um nicho. Porém, não
podemos nos esquecer de que esse mercado está sempre
crescendo. Em um futuro próximo, cerca de 10 a 20 % da
produção poderá ser proveniente de estabelecimentos agrícolas orgânicos certificados. Nós sabemos que a agricultura
convencional atingiu seus limites. A resistência a herbicidas de
ervas daninhas e o aparecimento de doenças não podem ser
resolvidos com produtos químicos. Os resíduos provenientes
de agentes de pulverização em nossos alimentos ou as rotações de culturas que são muito limitadas em algumas regiões
são alguns dos exemplos. Vamos ousar fazer uma análise
dos próximos dez anos: Se a agricultura orgânica possui uma
fatia de mercado de 20 %, há, então, 80 % para o resto da
produção – que precisa estar disponível em quantidade suficiente e a um preço acessível. Nós, os outros agricultores,
precisaremos reduzir as aplicações, por exemplo, menos material ativo e menores quantidades de pulverização e então,
uma tecnologia de aplicação mais e mais precisa. Nós também
precisamos entender a direção que a agricultura orgânica
irá tomar, como por exemplo, procedimentos de capina que
poderão substituir parcialmente os herbicidas. A agricultura
híbrida é a combinação das melhores soluções da agricultura
convencional e orgânica.”

Dados e fatos
17 grupos de visitantes participaram de
palestras da HORSCH sobre modulação,
pulverização de precisão e agricultura
de plantio direto.
Mais de 13.000 panfletos foram distribuídos.
Cerca de 4.000 bebidas foram servidas
durante a feira por uma equipe de três
funcionários.
15 jornalistas participaram da coletiva
de imprensa.
Em comparação com a SIMA anterior,
nessa edição, houve um aumento de
25 % de venda de artigos promocionais.

Cornelia Horsch (2. a partir da esquerda)
e Robert Dorsemagen (esquerda) conheceram
o Ministro da Agricultura Didier Guillaume
(direita) e conversaram com ele sobre a
situação do setor agrícola.
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O sucesso da HORSCH na França se dá principalmente
à rede bem-sucedida de distribuidores. Isso foi comemorado
na ocasião da reunião dos fornecedores.

Outra pergunta feita: “Na sua opinião, a França é um
exemplo a ser seguido na questão da agricultura orgânica? A
HORSCH irá oferecer máquinas para a adubação verde?” Michael Horsch explicou: “No momento, os franceses são os mais
inovadores: para aqueles que praticam agricultura de preparo
mínimo, aqueles que já viram culturas secundárias, na minha
opinião, já praticam agricultura híbrida. Esse fenômeno pode
ser notado em toda a Europa, mas especialmente, é óbvio,
na França. É exatamente por isso que a França é tão importante para a HORSCH. Em relação aos fertilizantes orgânicos:
em nossos estabelecimentos agrícolas na República Tcheca
nosso foco é como podemos melhorá-los. Nossa pesquisa é
focada em tornar os nutrientes nos fertilizantes rapidamente
disponíveis para a planta e reduzir a lixiviação ao máximo.
Podendo ser devido ao pó de serra, resíduos verdes ou palha.
Com baixas quantidades de fertilizantes (8t/hectare) que
são incorporadas intensamente, você poderá conseguir um
sistema muito eficiente. Na agricultura híbrida, o composto é
misturado com um fertilizante mineral. O objetivo é tornar o
nitrogênio disponível à planta que não será lavado. O adubo
líquido, tão importante em nossos estabelecimentos agrícolas,
é um problema: Uma grande quantidade de água é transportada e o peso de nossas máquinas é muito alto para nossos
campos. Nós precisaríamos transformar esse adubo líquido,
mas ainda não temos o conhecimento de como fazer isso.”

Novas perguntas
Durante uma entrevista na feira, Philipp Horsch, diretor gerente da HORSCH Maschinen GmbH, anunciou uma nova
linha de máquinas.
Você pode nos dizer mais sobre os novos produtos da
HORSCH?
Philipp Horsch: Quando a nossa família se firmou na agricultura há 50 anos atrás, a saúde do solo já era uma das nossas
principais preocupações. Por anos, nós temos trabalhado no
controle mecânico de ervas, especialmente em AgroVation,
um de nossos estabelecimentos agrícolas na República Tcheca.
A nova linha de produtos de máquinas de capina será adaptada aos requisitos de agricultura híbrida. O objetivo é fornecer
ferramentas simples sem aparelhos eletrônicos, meramente
mecânicas e que vão de encontro ao nosso slogan: mais
rápido, mais simples, mais seguro. Venha nos visitar na feira
Agritechnica e dê uma olhada nas nossas novas máquinas.
Como você avalia o desenvolvimento do biogás na
França?
Philipp Horsch: Apesar de o biogás na França ainda ser
recente, ele certamente irá crescer rapidamente. A reação
a isso como uma possibilidade de se aplicar fertilizante – ou
plantar plantas de energia de culturas temporárias – deverá
ser integrada às ferramentas de preparo. Nossas semeadeiras
já atendem a esse critério. Para o mercado francês, nós queremos oferecer máquinas que são capazes de plantar milho
de culturas temporárias diretamente após o centeio. Nossa
semeadeira de grão singular Maestro já é capaz de fazer isso.
Ela é equipada com um sistema de ajuste de pressão hidráulica
que pode ser comandado de dentro da cabine. O componente
de semente da Maestro dispõe de eixos e rolamentos sólidos.
As rodas cobridoras dentadas podem ser montadas exatamente na frente do componente de sementes para plantar milhos
de culturas temporárias após o centeio.

Em uma entrevista, Philipp Horsch (esquerda, com Robert
Dorsemagen) anunciou uma nova linha de máquinas que
será personalizada em relação aos requisitos de agricultura
orgânica e a atual agricultura híbrida.
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A qualidade faz
a diferença
Ser melhor do que os outros – em relação ao desempenho e à qualidade do
trabalho – essa é a ambição de Gregor Bröcker, um empresario em Harvesse,
próximo a Braunschweig. A terraHORSCH visitou ele no local e aprendeu o que
isso significa e que papel a tecnologia correta tem nessa filosofia.

U

m dia ensolarado, um céu sem nuvens e um solo
seco – as condições para o plantio de milho não
poderiam ser melhores nessa manhã. Nils Quilitz,
um dos três proprietários da empresa Pronto 6
AS da HORSCH em um campo de 3 hectares. O campo já foi
cultivado com um cultivador anteriormente e a superfície está
seca – é o momento ideal para se plantar o milho. Mas, nesse
caso, não para fazer uso da umidade residual do solo, mas
porque o aplicativo de clima previu chuva durante a tarde.
Sendo assim, toda hora é valiosa, no momento, ao final de
abril, o empresário já conseguiu cultivar parte dos campos de
milho – mas ainda restam dois terços. “Apesar de que, após
um inverno seco, precisarmos urgentemente de chuva, no momento poderia esperar um pouco”, diz Gregor Bröcker que,
junto com Andreas Heike, administra a empresa. LU Bröker me
levou até o campo, para me demonstrar o funcionamento da
máquina e aproveitar a oportunidade de tirar fotos.
Em um total de aproximadamente 2.000 hectares que a
equipe planta em média para seus clientes por ano, o milho
ocupa a maior parte, seguido de cereais, culturas temporárias, canola e soja. A beterraba – com certeza – não está
entre as culturas, apesar de a região próxima à Braunschweig
pertencer à Baixa Saxônia, reduto natural de beterrabas. “Os
agricultores, na maioria das vezes, as plantam eles mesmos ou
há outros prestadores de serviços que são especializados em
beterrabas. Esse é o porquê de nós decidirmos não oferecer
esse serviço, uma vez que já existe muita concorrência”, diz
Gregor Bröcker.

Impressione os clientes
Após a máquina ter plantado a primeira volta nos limites do
campo, Nils Quilitz e Gregor Bröcker verificam a qualidade
do plantio. Eles cuidadosamente analisam partes das linhas
de sementes em diferentes pontos e tomam nota. Mas tudo
parece estar bem, a profundidade de plantio e o espaçamento
entre os grãos estão excelentes – sendo que a profundidade
de plantio é, segundo a opinião de Gregor Bröcker, o aspecto
mais importante: “A previsão correta da germinação é crucial
para o sucesso da mesma, sendo assim também para a emergência”, ele explica. O mesmo vale para a aplicação subterrânea de fertilizante, que precisa ser realizada paralelamente
à profundidade de plantio.
Na sua opinião, a pressão de corte automática controlada
da ISOBUS e o paralelogramo das unidades das sementes são
extremamente úteis, uma vez que elas funcionam de maneira
confiável em diferentes tipos de solo e em campos não homogêneos. Desde que eles adquiriram a Pronto em 2018, as
experiências da equipe de Bröcker com esses sistemas têm
sido excelentes. “Até agora, nós não vimos uma precisão ao
menos parecida em outras marcas”, conclui Andreas Heike.
“E nós geralmente testamos de maneira intensiva antes de escolhermos uma marca ou máquina”, ele complementa. “Pois
confiabilidade e qualidade são os aspectos mais importantes
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Para Gregor Bröcker, a profundidade correta de plantio dos grãos de
milho é um dos pré-requisitos mais
importantes para uma emergência
homogênea da semente.

para nós, na posição de prestadores de serviços. Isso também
vale para nossos próprios requisitos, no que diz respeito à
qualidade de funcionamento e à própria tecnologia. Nosso
slogan é: apoie os clientes da melhor forma possível e atenda
nossos próprios padrões no que diz respeito à qualidade e
confiabilidade. Sendo assim, nós podemos nos destacar dentre
os nossos concorrentes, podendo então, convencer nossos
clientes”, ele enfatiza.
Andreas Heike menciona a velocidade de plantio como
um exemplo: „Todos podem ser rápidos, mas a precisão de
plantio e, consequentemente, a qualidade das sementes definitivamente sofrerá se você plantar milho a uma velocidade
de 18 ou 20 km/h, mesmo que alguns fabricantes queiram
que acreditemos no contrário. Nossa opinião é: nós preferimos ir um pouco mais devagar, especialmente porque para
muitos agricultores, a rapidez está relacionada à negligência,
e eles afirmam, de forma correta, que isso afeta a precisão.
Obviamente nós também queremos atingir uma boa produtividade de hectare por hora, por motivos de lucratividade.
Mas não se isso afetar a qualidade”, ele diz. E isso não é só
verdade para os três parceiros de negócio, mas também para
os nove funcionários permanentes e os inúmeros funcionários
temporários. Gregor Bröcker diz ainda: „Tudo se resume a
qualidade – e é nisso que a equipe toda é boa.“

Um por todos
Significantemente melhor e diferente da média – o trio da
Bröker de Harvesse põe essa filosofia em prática, quando o
assunto é escolher e comprar novas soluções técnicas que
ainda não se tornaram padrão. Um exemplo: Doze anos
atrás, eles começaram a aplicar fertilizantes com mangueira
de arrasto em uma largura de trabalho de 27 m. Ninguém nas
proximidades trabalhava dessa forma. Eles também foram os
primeiros na região a colher grãos de milho – um serviço que,
nesse meio tempo, aumentou para 600 ha/ano, diz Andreas
Heike. Ou o uso de um dispositivo de descarga durante a
colheita de milho para silagem. Isso sem contar a nova plataforma Draper que a LU Bröcker comprou em 2018 e que
foi utilizada para colher os primeiros campos de soja nas área
limítrofes do norte de Harz.
E por último, mas não menos importante, a última aquisição nesses moldes é a Pronto 6 AS. Ela foi utilizada pela
primeira vez no cultivo de primavera desse ano. Além de milho
e soja, ela permite o plantio de cereais e outras sementes
miúdas com a mesma máquina. Isso melhora a capacidade de
utilização e a lucratividade.“A largura total de trabalho de 6 m
é dividida em dois segmentos de 3 metros. Cada segmento
possui seu próprio distribuidor para alcançar uma melhor
distribuição para cada linha de plantio, explica Gregor Bröcker.
“No começo, nós estávamos céticos sobre se esse princípio
de funcionamento realmente seria adequado para nós. Mas
nós pudemos testar a tecnologia de maneira intensa – na
A LU Bröcker não só valoriza o afrouxamento do
solo e o efeito de mistura proporcionado pelo
cultivador Terrano 4.4 GX com largura de trabalho de 4 m que eles adquiriram na primavera,
mas também a excelente consolidação do rolo
destorroador.
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Nils Quilitz, Andreas Heike e Gregor Bröcker
(da esquerda para a direita) confiam na HORSCH
para tecnologia de plantio e preparo de solo.

minha opinião, outro fator positivo da HORSCH. Pois nós
queríamos ser convencidos da confiabilidade operacional e
da qualidade de trabalho antes de começarmos a trabalhar
com ela nos campos de nossos clientes. E a emergência esse
ano confirmou que a Maestro RC foi uma excelente escolha“,
explica Gregor Bröcker.

Uma certa diferença
Os empresarios mantém suas opiniões no que diz respeito à
qualidade de trabalho e o desejo por uma “certa diferença”
relacionada à tecnologia, também quando o assunto é preparo
de solo. Esse setor definitivamente não é o mais lucrativo, mas
é um setor que vem crescendo de modo constante. Um fator
essencial para isso é o número crescente de hectares que a LU
Bröcker consegue trabalhar. Porém, cada vez mais agricultores
utilizam esse serviço somente no setor de preparo de solo.
Eles são, geralmente, gerentes de estabelecimentos agrícolas
que, por diferentes motivos, não querem investir em novas
tecnologias ou estão envolvidos em outras tarefas.
O pilar do setor de preparo da LU Bröcker também são
as máquinas da HORSCH: em primeiro lugar, e mais importante, a Joker 6 RT com largura de trabalho de 6 m e rolo de
lâminas para cultivo de restolhos de milho, a incorporação
de adubo líquido e culturas temporárias ou para um preparo
tradicional de sementeiras. Nessa primavera, eles também
testaram um Terrano 4.4 GX com largura de trabalho de
4m, que foi aprovado e comprado. A função especial desse
cultivador é o rolo SteelFlex. O resultado de funcionamento
com relação à consolidação impressionou os prestadores
de serviços. “Esse é um dos aspectos mais importantes em
nossos solos variados”, Andreas Heike justifica a decisão.
A propósito, eles não só notam essa “certa diferença”
em relação a conceitos de tecnologia, qualidade de produto

Nesse ano, durante a primavera, a LU Bröcker utilizou a Maestro RC
para o plantio de cereais pela primeira vez. A Pronto 6 AS tornou-se
uma semeadeira universal e polivalente.

e a possibilidade de se testar máquinas de maneira intensa,
mas também com relação ao atendimento ao cliente, peças
e de suporte fornecidas pelo fabricante, e respetivamente,
o fornecedor local. No que diz respeito a isso, a rede distribuidores da HORSCH na região de Braunschweig-Peine
também é excelente. Seu fornecedor é a NewTec Peine – e
os respectivos contatos para assuntos da HORSCH são Jochen
Etzold e Fabian Knarr. A LU Bröcker tem trabalhado com
ambos por muitos anos de maneira bem-sucedida. “Para
nós, como prestadores de serviços, é crucial que as máquinas
funcionem de modo confiável. Se houver um problema – e
um problema poderá ocorrer com qualquer fabricante – é
importante que haja um bom serviço de atendimento e que
nós consigamos ajuda o mais rápido possível. Nós sabemos
que com Jochen Etzold e a HORSCH, nós estamos em boas
mãos. Em relação a isso também, a qualidade faz a diferença
– hoje e ainda mais no futuro”, resume Andreas Heike.
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Melhor uso de
recursos
Ser flexível e negócios complementares, agricultura e avicultura permitiram a
H. Timmis Farms Ltd expandir, manter uma equipe bem treinada e aproveitar o
máximo de seus recursos. terraHorsch visitou a estrutura na Grã-Bretanha.

A

família Timmis tem conduzido atividades agrícolas
próximas a Telford em Shropshire na Inglaterra,
desde 1927. Predominantemente, a H Timmis
Farms Ltd, se dedicava às atividades agrícolas. No
momento, possui aproximadamente 1.500 hectares de terra
sob cultivo, porém nos últimos quatro anos, ela incorporou
atividades avícolas comerciais ao seu negócio.
Pertencente e dirigida por Rob Timmis, neto do proprietário fundador do estabelecimento agrícola. O estabelecimento
emprega um gerente de atividades agrícolas, um gerente
de atividades avícolas e três funcionários que trabalham em
tempo integral. O gerente de atividades agrícolas, David Pugh,
explica que, apesar de os dois negócios operarem de modo
independente, eles acabam se mostrando complementares,
mantendo a equipe de seis homens ocupada durante o ano
todo.
Rob Timmis assumiu o estabelecimento em 1997, anteriormente estava arrendado. Ele começou a estruturar a
atividade agrícola, assim como a expandir a área, adquirindo
áreas vizinhas. O próximo passo foi prestar serviços para outros
agricultores. Aproximadamente a metade da área cultivada
por Rob Timmis é de sua propriedade.
A decisão de incorporar atividades avícolas veio quando
Rob Timmis pensava sobre diversidade, e em adicionar uma
fonte adicional de receita. O estabelecimento avícola produz
no momento 297.000 aves em um ciclo de seis semanas com
uma semana adicional para limpar os compartimentos para
a próxima leva.

DIVERSIFICAÇÃO E ENERGIA RENOVÁVEL
Inicialmente, o plano era de usar o estrume de galinha na
terra. “Nós, de fato, usamos o estrume de galinha na terra
nos primeiros dois anos, mas o problema é que existe um alto
índice em nitrogênio no estrume. Mais de 90 % de nossas
plantações são de culturas de inverno onde o nitrogênio não é
tão necessário, você precisa dele na primavera, o que significa
que ele era desperdiçado.
Nós agora usamos muito biossólidos, o que se adequa
melhor à nossa terra e o custo se assemelha ao do nitrogênio.
O bolo de lama possui alta quantidade de fosfato e serve como
promoção do bom crescimento das raízes e forte estabelecimento.” O estrume de galinha hoje em dia é vendido para
estabelecimentos vizinhos e o lucro gerado acaba por cobrir
os gastos com biossólidos.
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Rob tinha interesse em incorporar uma produção avícola
desde a faculdade. Ela proporcionou uma fonte de receita
adicional e melhorou o fluxo de caixa do estabelecimento com
um ciclo de 7 semanas. A adoção de energia renovável melhorou ainda mais esse projeto. “Frangos necessitam de muito
calor e, através da produção da nossa própria energia a partir
de fontes renováveis, nós estamos sendo pagos para fazê-lo,
através de tarifas especiais (feed-in),” complementa David.
O estabelecimento agrícola usa energia da terra com 100
orifícios descendo 100 m abaixo da terra para extrair calor do
solo. A água bombeada nos orifícios é extraída dois graus mais
quente e trocadores de calor usam a energia para aquecer os
compartimentos das galinhas.
“Nós pesquisamos outras fontes de energia renovável,
como plantas de Digestão Anaeróbica (AD), porém nós não
queríamos mudar a maneira como nós fazemos agricultura.
Nós queremos fazer agricultura para alimentos e não para
energia. Outra escolha foi uma usina de energia de biomassa,
mas estaríamos comprando uma commodity e estaríamos
expostos às mudanças de mercado.

MANTENDO FUNCIONÁRIOS
Além dos cinco funcionários permanentes, a Timmis Farms
também conta com um estudante de Harper Adams, uma
faculdade de agricultura renomada do Reino Unido, em um
estágio de 14 meses. Na posição de graduados, Rob e David
querem apoiar uma indústria agrícola mais ampla e entender
o valor que é para os estudantes conseguirem experiência
prática.
“Enquanto as práticas de equipamento e agricultura se
tornam cada vez mais sofisticadas, fica difícil treinar funcionários por um período de tempo para depois perdê-los. É uma
semana muito cheia e estamos prontos para uma transição
nas atividades avícolas, por exemplo, porém nós poderíamos
por toda nossa equipe nisso por um curto período.

A tarifa especial (feed-in) é um mecanismo de política governamental criada para aumentar o investimento na produção de
energia renovável, através da oferta de contratos de longo
prazo. O RHI (Non-Domestic Renewable Heat Incentive) é um
programa ambiental do governo do Reino Unido que fornece
incentivos financeiros para aumentar o uso de calor renovável
pelas empresas.

01

02

03

01 A Timmis Farms possui 1.500 hectares de cultivo junto a
uma moderna atividade avícola.
02 David Pugh, gerente de atividades na Timmis Farms
03 Essas áreas de inspeção são um dos poucos sinais visíveis
dos 100 buracos que extraem calor do solo para energia.

04

04 Rob Timmis, proprietário da Timmis Farms
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“Essa flexibilidade significa que nós podemos contar com
nossa equipe bem treinada e mantê-los ocupados ao longo
do ano. Além disso, nós podemos transferir pessoas, então
eu poderia compartilhar tarefas de pulverização com meus
colegas.”

SISTEMA DE AGRICULTURA FLEXÍVEL
Ser capaz de se adaptar rapidamente a condições e situações
é um dos princípios mais importantes da Timmi Farms e isso
também se extende às práticas da agricultura. O estabelecimento opera com duas semeadeiras, uma Pronto DC de 4 m e
a Focus TD de 6 m, além do cultivador Joker RT e Sumo Quatro,
que proporcionam a David a capacidade e flexibilidade que
ele necessita no cultivo e semeadura.
O trigo de inverno, cevada e canola representam 90 %
da cultura do estabelecimento, junto com aveia de inverno.
Há também algumas variedades na primavera, porém David
explica que isso é para ajudar a rotação da cultura e no gerenciamento de ervas daninhas.
“Nós temos solos de leve a médio e escolhemos culturas
de inverno para um rendimento mais consistente. O problema
com culturas de primavera é que se for um ano seco, elas não
rendem muito, e parece que esse cenário é cada vez mais
frequente.”
Há oito anos atrás, Timmis Farms, adquiriu uma área que
sofria de um problema com capim rabo-de-raposa, a equipe
imediatamente implementou uma política de tolerância zero.
“Através de rotação de cultura, semeadura tardia e combate
manual da erva daninha, pudemos resolver o problema rapidamente”. Você nunca pode virar as costas para o problema pois
pode ser controlado. A Farm trabalha quase exclusivamente
com preparo mínimo do solo. Somente onde ervas daninhas
precisam ser controladas entra o subsolador ou arado. “Nós
somente aramos em partes da porção de terras mais leves
antes da cevada de inverno para controle de grama de centeio
e bromus, e em um de nossos estabelecimentos agrícolas
regidos por contrato, onde nós plantamos cevada de inverno
para sementes. Isso nos proporciona uma sementeira limpa.
Após a canola e antes do trigo, o solo é subsolado. “Na
terra um pouco mais pesada, nós passamos com o Joker antes
do plantio para melhorar a sementeira.”

16

terra HORSCH

2 | 2019

06

Um Joker RT de 6 m e o subsolador substituiram um
Terrano de 4,4 m, que foi utilizado por quatro anos. “Nós
precisávamos remover alguma compactação em alguns locais
além de precisar de um cultivo mais profundo. O Terrano fazia
um bom trabalho, porém nós mudamos para um cultivador
com um subsolador onde nós precisávamos e o Joker para a
maioria do cultivo.” O Joker está conosco, em nosso estabelecimento agrícola, por um ano e apresenta bons resultados.
“É ótimo na produção de uma sementeira e em operações em
profundidade uniforme. Ele realiza um trabalho muito bom
operando na parte superior e mantendo as ervas na superfície.
A velocidade de funcionamento é muito boa e nós podemos
cobrir uma grande área.”

PROPORCIONANDO UM BOM COMEÇO PARA
AS CULTURAS
Ao lado da Focus TD a Pronto DC entra em atividade para plantação do trigo. “Essa é a nossa segunda Pronto”. A primeira
era um modelo de 6 m que nós utilizamos por aproximadamente 8 anos, nossa única semeadeira na época e uma grande
máquina que semeava todo nosso trigo.” Naquela época, a
canola era distribuída após um conjunto de discos. “Com o
valor crescente da canola, nós decidimos pela escarificação
homogênea para obter uma germinação mais consistente.
Nós gostamos da Focus, uma vez que ela utiliza as mesmas
hastes escarificadoras que a Pronto, que nós já sabíamos que
proporcionavam uma profundidade bastante precisa para a
semente. Ela possui 20 linhas cada uma delas atrás de uma
haste que nos permite posicionar o fertilizante DAP para a
semente, garantindo ótimo estabelecimento para a cultura.”
A Focus TD substituiu a Pronto original e passou a ser a
única semeadeira do nosso estabelecimento e é utilizada para
a semeadura direta da canola, o que representa 30 % das
nossas culturas, e para semeadura do trigo com movimentação
mínima do solo. “Nós temos dois conjuntos de hastes para a
Focus, uma com 30 cm de espaçamento para a canola e outra
de 15 cm para o trigo”. A troca entre os dois conjuntos é um
processo muito simples. Ela é uma semeadeira muito versátil
e oferece muita flexibilidade.
David aceita o fato de que a Focus não pode se igualar à
Pronto DC no que diz respeito à semeadura do trigo, porém

07

a sua capacidade de semeadura para a canola e a sua versatilidade fazem dela uma boa escolha. “Os discos da Pronto
realizam ótimo trabalho de cultivo, porém não acredito que
a Focus esteja tão atrás.
Devido à expansão de área da Timmis Farms, uma Pronto
de 4 m foi adquirida para proporcionar capacidade extra de
semeadura do trigo requisitada junto à Focus TD. “Bom timing é um de nossos principais objetivos. Plantar as culturas
no momento certo e pulverizá-las no momento certo está se
tornando algo cada vez mais importante. Um bom começo
garante a metade do arrendamento – a semeadura em condições desfavoráveis significa um atraso ao processo, com áreas
desiguais que não serão aproveitadas.”
Além da colocação do grão e do fertilizante, David diz
que o índice variável de semente é uma função importante
das semeadeiras. Seis anos atrás, a SOYL, uma prestadora de
serviços de produção de culturas no Reino Unido, escaneou a
terra para criar mapas detalhados das áreas. “Conseguir uma
cobertura mais regular no plantio das culturas certamente
melhorou o rendimento. Nós removemos áreas densas que
estão em conflito com recursos e pudemos notar um gerenciamento de ervas daninhas melhor, quando uma população
de cultura mais elevada é mais competitiva. A utilização dos
mapeamentos na semeadeira é simples e muito mais precisa
do que tentar lidar com os problemas manualmente.”
A Timmis Farms é capaz de lidar com toda a manutenção
das semeadeiras sem ajuda externa. “Elas são máquinas muito
confiáveis e contamos com o grande suporte de nosso fornecedor local, Edwards & Farmer e o gerente da HORSCH do
Reino Unido – nós não pudemos constatar nenhum problema.
Nós trocamos os rolamentos todos os anos como medida de
preservação e nós operamos uma semeadeira da HORSCH
desde 2006, então nós as conhecemos muito bem.”

AVANÇANDO
Está sendo considerado uma semeadeira maior para uma
maior capacidade. “O não uso de um inseticida de tratamento
de sementes esse ano, significa que teremos que atrasar um
pouco as semeaduras. Uma janela mais curta para semeadura
de culturas de inverno significa que talvez precisaremos aumentar nossa capacidade de semeadura.”
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Um trator maior que não está sendo totalmente utilizado
durante a semeadura do trigo oferece várias opções para
David. “Nós estamos procurando por talvez versões maiores
do que nós temos ou uma semeadeira direta dedicada, como
a Avatar. Com as condições mudando a cada ano, nós não
queremos por toda a nossa confiança em um só produto. Nós
gostamos de ter opções e é por isso que a Focus é uma grande
semeadeira, uma vez que ela pode semear diretamente ou ser
utilizada em terra preparada.”
A Timmis Farms atualmente vende toda a sua palha em um
mercado local com vários pecuaristas. “É tentador somente
cortá-las e se livrar de todos os problemas adicionais, tais como
compactação a partir do transporte de fardos, porém a palha
está conseguindo um bom preço e isso é algo que não vamos
abrir mão. Uma semeadeira direta não tem muitos recursos,
oferecendo pouca flexibilidade.”
David vê a perda do potencial do glifosato como fator
principal no futuro. “Se não pudermos utilizar o glifosato em
alguns anos, isso será uma enorme mudança em como nós
abordamos as coisas. Esperamos que o bom senso prevaleça.”
A abordagem de bom senso na Timmis Farms é a de se
manter flexível e adaptável às mudanças de circunstâncias,
sejam elas condições climáticas, condições das culturas ou
condições políticas. A versatilidade dos equipamentos da
HORSCH está ajudando com certeza.

05 A Focus TD se provou versátil para semeadura direta e de
preparo mínimo
06 Os dois conjuntos de discos de corte permitem a Focus TD
alternar entre canola e trigo
07 A cevada de inverno, trigo e canola representam 90 % das
culturas
08 Toda canola é plantada diretamente com a Focus TD
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O futuro começa
agora
Na edição 14/2017, a terraHORSCH mostrou o estabelecimento agrícola Agro
KMR na Ucrânia. Jean Paul Kihm nos leva para conhecer os bastidores.

D

essa vez, nós queríamos principalmente aprender
algo sobre a estratégia do negócio em relação ao
gerenciamento de população e tecnologia: Agricultura de Tráfego Controlado (CTF) com 12 ou 18
m? Uma rotação com múltiplas culturas é melhor? É preferível
optar pela agricultura sem preparo ou apostar em outros
métodos? Há muitas coisas a serem consideradas. E todas
elas têm um só objetivo: otimizar o negócio da Agro KMR.

Imaginação sem limites
Primeiramente e mais importante, a Agro KMR é a história
de quatro homens: em 2006, os quatro agricultores franceses
Jean Paul Kihm, Alan e Florent Renard e Jean Loup Michel
fundaram a Agro KMR próximo à Pavlograd, na Ucrânia. A
empresa tem 50 pessoas e cultiva 12.000 há, sendo 6.000 ha
de trigo, 3.000 ha de canola e 3.000 ha de girassol. Os quatro
amigos estão abertos para quaisquer ideias inovadoras e há
muitas opções a serem consideradas: A terra cultivável deveria aumentar? Há alguma possibilidade de reduzir os custos
de mecanização? E a CTF? Eles deveriam investir em P & D?
A rotação pode ser aumentada? E a logística? Estratégia de
instalações? Ou ajudaria treinar melhor os empregados?
Implantar preparo mínimo? Tornar a CTF mais efetiva? Os
parceiros pesquisam uma variedade de ideias e abordagens.
Tudo é sempre testado.
Jean Paul Kihm enfatiza de maneira categórica: “Nossa
filosofia é clara: Um estabelecimento agrícola não tem o direito
de existir caso não consiga gerar receita o suficiente para os
proprietários e os funcionários. As culturas escolhidas precisam
ser lucrativas e os custos devem ser mantidos a nivel mínimo.
Nós sempre temos em mente que o negócio precisa respeitar
os limites dos recursos cultiváveis e humanos para subsistir.
Os dois andam juntos! E para ser lucrativo, é preciso testar
todas as abordagens interessantes.”

18

dirigíamos nos campos sem corredores fixadas, causando
assim, a compactação (ver Fatos Rápidos “Agricultura de
Tráfego Controlado”). Esses corredores ainda eram visiveis
no momento da colheita. Com a CTF, nós pudemos reduzir a
compactação, assim a planta pode se desenvolver de forma
mais homogênea – isso se deu somente com a redução do
número de passagens.”
Além do aspecto agronômico, há inúmeras outras vantagens:
• De acordo com pesquisas nos EUA, Canadá e Austrália,
pode-se calcular um plus em 13 % na margem liquida.
• Menos desgaste, menor requisito de potência.
• Vantagem logística: até mesmo se o sinal de GPS for
interrompido, o motorista poderá enxergar os corredores
• Menor consumo de combustível
• Custos menores de mecanização: uma vez que a estrutura
do solo não está danificada, ele não precisa ser cultivado
de modo intenso
Devido à essas primeiras experiências bem-sucedidas, a Agro
KMR decidiu converter passo a passo o estabelecimento para
CTF com 18 m. Eles já trabalham com pulverizadores de 36
m, uma Avatar 18 SD (uma segunda será entregue em julho),
uma Maestro 36 SW e um protótipo da Evo. “A única máquina
faltando é a Cultro de 18 m – no momento, nós só dispomos
de uma de 12 m. O mesmo pode ser aplicado às colheitadeiras”, explica Jean Paul Kihm. A conversão para 18 m é um
grande desafio, especialmente a organização da colheita. “Há
somente alguns fabricantes que oferecem colheitadeiras com
as respectivas unidades de corte. Especialmente devido aos
problemas de distribuição de palha. Além disso, o caracol de
descarga tende a quebrar, pois não são estáveis o suficiente.
É preciso apoiar o tubo de descarga dos grãos no graneleiro.”

Logística otimizada – reduzir custos

Agricultura de Tráfego Controlado

Quase todos os projetos da Agro KMR são baseados neste
princípio. “Alguns anos atrás, nós decidimos testar a CTF.
Sobretudo, nós queríamos otimizar a pulverização e a distribuição de fertilizante, pois essas são as ferramentas com as
quais nós realizamos a maioria dos trabalhos nos campos.
Nós temos solos de terra preta com 60 % de silte, 30 %
de argila e um pouco de areia. Esses solos são propensos à
compactação. Nos primeiros anos – antes da otimização dos
corredores de passagem – nós utilizamos um distribuidor
de fertilizante com um perfil com pneu para estradas. Nós

Para a HORSCH, tópicos agronômicos sempre são a base do desenvolvimento de máquinas. O objetivo da CTF é reduzir a área
total de campos afetados pelas passagens, reparando os corredores com antecedência. Isso requer uma largura igual de faixa
das máquinas e um sistema de direção RTK. A faixa fixada para
cada máquina, a determinação das entradas e saídas dos campos, preenchimentos de pontos, etc. – tudo isso influencia na
organização das tarefas. A superfície compacta poderá ser reduzida de 80 % para 19 %, parcialmente até mesmo para 12 %
(dependendo da largura da máquina). Desde 2013, a AgroVation, um dos estabelecimentos agrícolas da HORSCH na República Tcheca tem trabalhado com a CTF.
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Em 2006, os quatro agricultores franceses
Jean Paul Kihm, Alan e Florent Renard e Jean
Loup Michel fundaram a Agro KMR próximo
à Pavlograd, na Ucrânia.

O Cultro é a ferramenta ideal para
triturar a palha após a colheita e distribuí-la uniformemente. Sendo assim,
nós obtemos uma cobertura constante
de palha que mantém a água e os
nutrientes no solo.

Muitas pessoas devem pensar: Por quê converter para CTF
com 18 m, se a CTF com 12 m é muito mais comum. Apesar
de ser preciso investimentos consideráveis e de precisar reconsiderar toda a logística no campo, a economia é enorme:
“Mudar de uma unidade de corte de 12 m para 18 m não é
problema, pois a colheitadeira, assim como a potência do
motor são compatíveis. Sendo assim, a velocidade operacional
não é afetada. Então, nossa economia nos investimentos por
hectare são enormes.”
Porém a CTF é somente a parte visível da estratégia que é
completamente focada na otimização do gerenciamento de
população. Jean Paul Kihm continua: “Nós investimos em um

aplicativo de telemetria que permite identificar a localização
de todas as máquinas. Um exemplo: No momento, nós estamos pesquisando uma estratégia de reabastecimento para as
semeadeiras. Nosso sistema anterior não era muito eficiente,
nós perdíamos muito tempo. Dependendo da habilidade do
motorista, leva entre 20 e 40 minutos. No futuro, nós reduziremos esse tempo para de 10 a 15 minutos. Nós reabasteceríamos a cada duas horas, como normalmente fazemos, porém
economizaríamos 240 minutos por dia. Sendo assim, nós
poderíamos plantar 72 hectares a mais por dia, por exemplo,
a probabilidade de podermos plantar todas as culturas sob
excelentes condições é muito maior – com menos material.”
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A Agro KMR quer cultivar o solo o mínimo possível.

A Agro KMR lida intensamente com a automação: “Nós
esperamos muito da automação, especialmente para a regulação da velocidade operacional, os processos de preparo
e em relação ao ajuste da colheitadeira. No caso especial da
última, há muitos parâmetros que são fortemente influenciados por fatores humanos. Por exemplo, nós descobrimos
que a colheita era muito mais eficiente nas manhãs, pois a
velocidade era maior. Durante a tarde, quando os motoristas
estavam cansados, eles dirigiam mais devagar.” Tudo isso traz
consequências nas tarefas dos funcionários – mas de modo
positivo. “Além disso, nós queremos melhorar o treinamento
dos nossos motoristas”, garante Jean Paul Kihm. “Eles deverão
ser treinados tão bem quanto nossos técnicos de serviços.”
CTF, telemática, automação... Devido ao seu próprio fundo
de P & D – ele chega a 4 % do faturamento do estabelecimento – a Agro KMR investiu nessas tecnologias, as testou e
finalmente as pôs para funcionar em todo estabelecimento.
Os três tópicos correspondem ao objetivo mais importante da
empresa: reduzir os custos ao máximo. Mas e a lucratividade
de culturas individuais e o cultivo dos solos a longo prazo?

Benefícios das características do local
“Por dez anos, nós sempre estivemos reconsiderando qual
rotação é a melhor”, explica Jean Paul Kihm. “Nós testamos
muitas, especialmente com sorgo e ervilhas – como conhecemos da França. Mas nós também testamos a tradicional
rotação ucraniana com canola-trigo-girassol-trigo em diversos
hectares. De um ponto de vista econômico, a última é a versão
mais lucrativa. Nós podemos investir essa rotação, uma vez
que não temos problemas com ervas daninhas, como temos
na França. Na Ucrânia, não há capim rabo-de-raposa ou grama
de centeio resistentes. Há, no máximo, ambrósia, porém ela
pode ser combatida com um herbicida.”
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Essas três culturas combinam perfeitamente com as condições do clima e do solo do local. Os solos de terra preta,
altamente férteis com excelente capacidade de retenção de
água, são conhecidos como ouro preto. No entanto, a média
de chuva anual é de apenas 550 mm, e geralmente é muito
quente durante a primavera. Em maio, as temperaturas mais
altas chegam a 30 ou 35º. Isso prejudica o alto rendimento.
Só uma informação: em respeito ao trigo, a Agro KMR, em
média, colhe de 400 a 500 kg por hectare. Além disso, os
solos de terra preta são muito suscetíveis à erosão por vento
e chuva.
«No começo, nós tínhamos um Joker RT, um Terrano 12
FM, uma semeadeira de disco da HORSCH com 18 metros
de largura de trabalho e uma Maestro 36 SW. Mas, devido
às particularidades dos solos, nós logo chegamos aos limites
do sistema. Gradativamente, mudamos para um preparo
mais superficial, agricultura sem preparo e agricultura de
preparo mínimo. Nós vendemos todas as máquinas exceto pela
Maestro 36 SW e compramos um Evo (protótipo) da HORSCH,
uma Cultro da HORSCH (protótipo) e uma Avatar 18 SD.»
A idéia de utilizar o preparo mínimo surgiu quando os
quatro agricultores começaram a focar no cultivo de girassol.
Para evitar a erosão do solo e acúmulo de neve, os restolhos
permaneciam no campo durante todo o inverno. Porém, a área
que estava coberta por palha foi aquecida mais lentamente
na primavera do que a terra preta. Sendo assim, as datas de
plantio foram adiadas. A vantagem do preparo mínimo é
que o sulco da semente é limpo a uma profundidade de 12
a 13 cm antes do plantio do girassol no solo aquecido – sem
destruir os restolhos.
Nós decidimos testar o protótipo da Evo (ver Fatos Rápidos
«Teste de protótipos), pois os discos podem operar em
qualquer condição. Para uma máquina de preparo mínimo
com sulcadores, é muito mais difícil penetrar solos muito secos
– mas essas são exatamente as condições que nós precisamos
lidar no outono. Eles se soltam constantemente e não é
possível manter uma profundidade de trabalho constante.
Além disso, o requisito de potência para discos é menor: Para
uma máquina de preparo mínimo com sulcadores, é necessário
um trator com potência de 600 hp. Nós precisamos somente
de 400 hp.»
Os agricultores preferem duas estratégias para plantar
girassol, trigo e canola. Para girassol, uma passagem é realizada
com a Evo antes do plantio com a Maestro para cultivar e
fertilizar as faixas. Os lotes de canola ou são preparados com
a Evo e então plantados com a Maestro, ou a preparação é
realizada com o Cultro – um rolo duplo de facas com largura
ampla de trabalho que cultiva o solo de maneira superficial e
permite uma distribuição da palha logo após a colheita – então
a Avatar é utilizada para o plantio. «Nós não percebemos
nenhuma redução do rendimento então não podemos dizer
exatamente qual método é o melhor. Uma vez que o clima
continental somente oferece períodos de crescimento muito
curtos para as plantas, um espaçamento de 25 cm parece ser
mais razoável do que 50 cm. Porém, nós não podemos ainda
provar isso com dados.» Os campos de trigo após o girassol
são somente cultivados com o Cultro antes do plantio com
a Avatar.

A Agro KMR decidiu testar o protótipo do Evo (ver Fatos Rápidos “Teste
de protótipos), pois os discos podem
operar em qualquer condição.

Fatos Rápidos: Teste de protótipos
Cultro TC da HORSCH: O nome Cultro TC representa uma nova
linha de produtos da HORSCH, e o seu desenvolvimento está a
pleno vapor. Influenciado pelas experiências extremamente positivas com os rolos de lâminas na conhecida linha Joker RT, o Cultro TC é equipado com dois rolos de facas de corte transversais.
A linha Cultro incluirá máquinas de largura de trabalho de 3 a
12 m e será possível combinar a versão com rolo destorroador ou
uma com hastes tipo pente. O Cultro TC é ideal para o primeiro
cultivo superficial de restolhos em canola, girassol, grãos de trigo e resíduos de cereais. Ele também pode ser utilizado para incorporar culturas temporárias. O requisito de potência é baixo e
a máquina rende devido à alta produção por hectare, baixos custos e versatilidade.
Evo da HORSCH: O Evo da HORSCH foi elaborado como uma
ferramenta de preparação de sementeira e preparo de solo. No
entanto, ele não cultiva toda a superfície, mas só as faixas de
acordo com o espaçamento respectivo das fileiras da cultura. Ele
é utilizado para preparar o campo para culturas de fileiras tradicionais, como milho, grão de soja, beterraba ou girassol. O Evo é
equipado com elementos de fileira única para cultivar de modo
intenso e fragmentar uma faixa a uma profundidade de aproximadamente 10 cm com discos angulares. Durante a passagem
do cultivo, o fertilizante sólido mineral pode ser aplicado nas faixas. A máquina é baseada no vagão de sementes da conhecida
linha Maestro SW. Com uma capacidade de 8.500 litros e uma
largura de trabalho de até 18 m, ela se mostra uma máquina extremamente eficiente. A transferência padrão de peso hidráulico
do vagão de semente da barra de ferramentas garante a penetração segura das unidades de disco sobre a largura total da máquina. O Evo pode ser utilizado para quando você precisar de um
mínimo de preparo possível, ou semeadura direta, mas quando
simultaneamente, a faixa de sementes deverá ser claramente definida para atingir uma excelente emergência.

gerenciamento de palha é essencial. Na Ucrânia, o índice de
grão/palha é completamente diferente do que na França, pois
há muito mais resíduos. Esse é o motivo o qual nós precisamos
deixar a palha secar após a colheita, triturá-la e distribuí-la de
maneira uniforme. Sendo assim, nós obtemos uma cobertura
constante de palha que mantém a água e os nutrientes no
solo. Isso também ajuda a manter os roedores longe. O Cultro
é ideal, pois o solo não é muito cultivado.»

Padronização
O objetivo a longo prazo é, mais uma vez, reduzir os custos.
“Em relação à performance, tratores de potência entre 380 e
400 hp são suficientes para o estabelecimento agrícola. Nosso
objetivo é padronizar todo o parque de maquinaria. Se um
trator falhar, nós poderemos substituí-lo rapidamente e não
precisaremos nos preocupar com equipamento, acoplamentos
ou performance. Através do uso de tratores e máquinas para
todas as culturas, nós reduzimos os custos em novos investimentos por hectare.
Nós queremos padronizar o maior número de atividades
possíveis, como já descrito acima no exemplo do reabastecimento da semeadeira. Porém, isso não funciona para atividades
que necessitam de envolvimento humano, por exemplo, em
relação a tópicos agronômicos ou o reparo e manutenção das
máquinas. Devido à padronização de tarefas rotineiras, nós
liberamos recursos que podemos utilizar para nos certificar
de que nossos funcionários possam acumular conhecimento
especializado. E isso é importante: Pois quem sabe quais desafios o futuro nos trará.

«Nós queremos cultivar o solo o mínimo possível. Pois
se não for um cultivo intenso, então não será necessário.
Além disso, o preparo do solo aumenta nossos custos com
mecanização. Se possível, nós distribuímos a palha com uma
simples grade de capina, e depois nós plantamos diretamente.
No entanto, com o girassol sendo a cultura anterior, o
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Philipp Horsch

Foco no cliente
Na HORSCH o cliente está no centro das atenções. O que exatamente
isso significa e quanta influência o cliente realmente tem, Philipp Horsch
explica à terraHORSCH.
terraHORSCH: O que o termo “foco no cliente” significa
para você?
Philipp Horsch: Significa que, na organização de uma
empresa em todos os pontos ou decisões o cliente sempre
em primeiro plano. Isso também se aplica para processos
internos. É nosso objetivo sempre questionar nossas decisões
e nos certificar de que o que nós fazemos realmente ajuda
os clientes. Isso também podem ser coisas pequenas, como
por exemplo, repensar a disponibilidade de nossa central
de atendimento ao cliente ou o horário de funcionamento
da empresa. É de extrema importância colocarmos o foco
no cliente no centro de atenção de todas as divisões e de
todos os departamentos da empresa. Nós estamos sempre
trabalhando em nossos processos e nos aperfeiçoando.
Você poderia especificar isso em relação à tecnologia
dos produtos da HORSCH?
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Nos últimos 10 anos nós abordamos vários assuntos e estávamos até mesmo parcialmente à frente do mercado. Por
exemplo, já nos meados dos anos 1990, nós começamos a
lidar com fertilização por contato e fertilização abaixo da linha
da semente. Além disso, naquela época, nós começamos a
pensar sobre como as máquinas poderiam ser capazes de aplicar vários componentes. Hoje em dia, nós ainda colhemos os
frutos dos inúmeros desenvolvimentos feitos naquela época.
Em respeito a isso, me vem na cabeça o nosso dosador. O acionamento elétrico padrão naquela época era completamente
novo em nosso setor. Além disso, nós fomos os primeiros a
fazê-lo sem um eixo de acionamento no dosador e a ter um
sistema apropriado para o uso de fertilizante como padrão.
O dosador elétrico é muito popular e uma grande quantidade deles são operados nos campos todos os dias. O grande
potencial para fertilização já era mostrado naquela época. Ao
longo dos anos, nosso foco tem sido trabalhar na eficiência

da fertilização – em cooperação com nossos clientes. E nós
desenvolvemos muitas coisas juntos com os agricultores. A
melhor prova é que, no meio tempo, todas as ferramentas
de preparo e todas as sementeiras são adequadas para a aplicação de fertilizante. Nosso principal foco tem sido sempre o
benefício do agricultor e do meio ambiente. A economia de
recursos, o aumento na eficiência e a manutenção da saúde
das plantas são aspectos muito importantes.
A partir da cooperação de clientes, máquinas são desenvolvidas. Qual máquina vem à sua mente quando você
pensa no tópico de fertilização?
Alguns anos atrás, a Focus da HORSCH tomou forma como
resultado de todas as pesquisas e discussões sobre o tópico de
fertilização. E isso rapidamente confirmou que há um enorme
potencial em se trabalhar junto aos clientes.
Durante o desenvolvimento da Focus da HORSCH, nós
também fomos muito influenciados pelo tópico de preparo
mínimo. Já anteriormente, nós lidamos intensamente com o
plantio de preparo mínimo para o milho e também realizamos testes em nossos campos. Nós logo percebemos que a
flexibilidade direcionada e o aspecto da fertilização eram as
maiores vantagens desse método. A combinação de preparo
mínimo e plantio em uma só máquina resultou na Focus
da HORSCH. Enquanto isso, a Focus da HORSCH se tornou
uma das semedeiras mais importantes nas regiões de alto
rendimento da Europa Central e Oriental. Porém, durante
o desenvolvimento da Focus, nós também percebemos que
não era possível satisfazer por todas as vontades dos clientes
em prática.

Devido ao sistema de plantio de preparo mínimo, a Focus permite uma
flexibilidade almejada com uma colocação de fertilizante concentrado.
Ela, sendo assim, atende muitos dos pedidos dos clientes.

Qual foi o motivo que fez você focar ainda mais no
tópico de fertilização?
A demanda da fertilização nas nossas maquinas vem desde os
anos 1980. Naquela época, nós realizamos os primeiros testes
de fertilização com uréia para o cultivo de canola e nós notamos que a fertilização por contato permitiu o alcance de um
enorme efeito com pequenas quantidades de fertilizante. Após
alguns anos, nós aperfiçoamos ainda mais esse sistema com o
Airseeder e os discos de corte duplo. Nós conseguimos aplicar
quantidades ainda maiores sem causar queimaduras. Foram
observados efeitos significativos, especialmente no plantio

O disco de corte Double Shot da HORSCH com uma segunda conexão
de fertlizante por contato

durante a primavera. Hoje em dia, a tendência continua em
não aumentar as quantidades de fertilizantes durante plantio
adicional. O objetivo é aplicar o fertilizante de modo ainda
mais preciso diretamente no grão. Nós lidamos com questões
especiais sobre o tópico de fertilização referentes a locais individuais. A fertilização de múltiplos componentes é também
um tópico grande e atual e está se tornando cada vez mais
importante. Os requisitos são principalmente regular múltiplos
compontentes de acordo com o local – e tudo isso para cada
componente. Algumas semanas atrás, eu estava no Canadá e
tive muitas discussões interessantes com nossos clientes de lá
sobre o futuro da agricultura. Em relação à fertilização, a tendência, de acordo com os agricultores canadenses, é a adoção
da fertilização com até cinco componentes. Esse é um sinal
claro de que os agricultores, cada vez mais, se concentram no
efeito dos componentes do fertilizante individual. Nós, como
fabricantes, é claro, precisamos lidar com isso e incluir esse
tópico em nossos futuros desenvolvimentos.
Na sua opinião, como nós podemos trabalhar de maneira
ainda mais precisa no campo?
A questão sobre mais precisão no campo se torna cada vez
mais importante em todos os setores. O nosso próximo passo
se chama RowControl. Ele é basicamente sobre o SectionControl para semeadeiras pneumáticas e serve para reduzir
as áreas sobrepostas de manobras – por exemplo, ser capaz
de operar de maneira mais precisa. Em relação a isso, nós
trabalhamos em diversos tópicos, por exemplo, em dosadores
segmentados e, como já mencionado anteriormente, em nosso RowControl, que permite um real desligamento de linhas
individual para semeadeiras. E se você levar esse conceito um
passo a diante nós temos também a opção para máquinas
com tanque dupla para ligar e desligar o fertilizador com
alta precisão ou para sempre desligarem o fertilizador nos
limites do campo. É um segredo público que nós estamos
trabalhando em um distribuidor de fertilizante pneumático.
Esse distribuidor também será equipado com essa tencologia
e, sendo assim, a precisão nos limites e as áreas sobrepostas
irão aumentar de maneira significativa. Mas vamos voltar ao
plantio mais uma vez: Se populações de culturas forem capinadas, a precisão próxima ao, ou na área de manobra é crucial.
As áreas que foram semeadas sempre causam problemas para
os procedimentos mecânicos de cuidado da população. Os
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em um grande pulverizador para completar a variedade de
produtos com tanques de maior capacidade. No setor de
pulverização, nós estamos pondo novos conceitos em prática,
devido ao feedback, avaliação ou aos clientes. A plataforma
completamente nova no setor de pulverizador automático é
um excelente exemplo. Por um lado, o novo Leeb PT será equipado com componentes e tecnologias de ponta. Por outro, nós
nos atemos à nossa abordagem usual de estarmos abertos à
variedade e de desenvolver uma plataforma de pulverizadores
automáticos diferentes para vários mercados. Visite-nos na
Agritechnica para maiores informações.
O RowControl permite um real desligamento de linha individual para
semeadeiras.

Soja plantada com o RowControl

vãos são sempre um bom local para ervas daninhas. Se você
plantar com o RowControl, você estará evitando ambos os
problemas.
Que outros tópicos são marcados pelos pedidos dos
clientes?
Nós estamos discutindo o tópico da regulação ideal da profundidade da semente intensamente com nossos clientes e
estamos trocando experiências com eles. O objetivo é melhorar
as profundidades do plantio em solos excessivamente variados.
Nós já estamos testando algumas idéias no campo. Os testes
que nós realizamos até agora foram baseados em mapas de
solo. Isso é: nós controlamos a profundidade através de mapas
de aplicação que foram anteriormente preparados. O próximo
passo, é claro, é elaborar um sistema de ciclo regular fechado
para que esse processo seja realizado automaticamente. Nós
já temos algumas idéias interessantes, por exemplo, um novo
sistema de sensor que é capaz de identificar a estrutura do
solo na sementeira.
Outro tópico importante é a pulverização. Impulsionado
por novas tecnologias, nosso foco é completamente no benefício dos nossos clientes. Com o nosso sistema BoomControl, para um controle preciso de barra, nós ainda definimos
padrões ao redor do mundo – não somente em relação à
qualidade da aplicação, mas também em relação à eficiência
do agente. Devido às crescentes exigências de nossos clientes,
nós constantemente extendemos a variedade de produtos no
setor de pulverização. Com o novo Leed AX da HORSCH, nós
completamos a variedade de trailer pulverizadores no setor
de baixa capacidade. No momento, nós estamos trabalhando
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Até que ponto é importante para você agir de acordo
com o mercado e o que isso tem a ver com o foco no
cliente?
É parte do nosso DNA que em todas as divisões e departamentos nós sempre discutimos vários tópicos e encorajamos
de maneira deliberada a variedade. A variedade é uma parte
crucial de nossa empresa e um dos sinais mais evidentes de um
foco real nos clientes. Nós não oferecemos soluções padrão
aos nossos clientes, mas damos grande importância para ouvir
e responder individualmente aos pedidos que são diferentes
ao redor do mundo. Além disso, nós continuamos a trabalhar
nos detalhes de nossos produtos já existentes.
Como você obtém êxito no desenvolvimento de um
novo setor como o da tecnologia para cuidado mecânico
da população com o DNA da HORSCH desde o início?
O controle mecânico de ervas daninhas não é nada novo e
nós já estamos lidando com esse assunto há muitos anos.
Em relação à abordagem, nós, no começo, somente lidamos
com esse tópicos de maneira não prioritária. Pouco a pouco
nós temos insights que nos fazem dar mais importância para
esse desenvolvimento. Desde o começo, era claro para nós
que iríamos lidar com o tópico de controle mecânico de ervas
daninhas. Nós não queríamos comprar uma empresa desse
setor. Sendo assim, nossa abordagem foi um pouco diferente
da de alguns de nossos concorrentes. Mas essa é a única maneira de se certificar que o produto final esteja marcado com
o DNA da HORSCH. Para tais projetos, nós primeiramente
nos concentramos nas idéias dos agricultores, mas também
incluímos nossas próprias idéias. As influências externas e as
influências internas eventualmente ajudam a conseguirmos
uma visão mais clara. Quando nós atingimos esse estágio, o
processo de desenvolvimento restante ocorre rapidamente. Nós
damos grande importância no uso de nossas experiências, e as
incluímos no projeto diretamente. Por exemplo, com relação
a tópicos como durabilidade, design da estrutura ou estabilidade da estrutura, nós tivemos idéias baseadas em nossas
variadas experiências. Tudo isso é complementado pelas nossas
experiências agronômicas. No setor de agricultura orgânica,
é importante que incluamos as experiências que nós acumulamos em nossa própria terra. Além disso, vários excelentes
agricultores orgânicos com iniciativa e que dão sugestões
valiosas nos acompanham. Nós, como empresa, aprendemos
muito com isso. Na minha opinião nós todos – agricultores,
assim como fabricantes de maquinário agrícola – iremos viver
anos empolgantes no futuro.

Aus dem Unternehmen

Michael Horsch

Semeadura
convencional – antes
e agora
No início dos anos 1990, o método de semeadura ajustável era muito comum
na Alemanha Oriental. Nesse meio tempo, a semeadura convencional está voltando. Michael Horsch explica os motivos.
terraHORSCH: Senhor Horsch, o que você pode nos dizer
sobre o método de semeadura ajustável?
Michael Horsch: No início dos anos 1990, nós vendemos
algumas semeadeiras PD 12 na Alemanha Oriental. Naquela
época, a PD 12 era a primeira semeadeira pneumática da
HORSCH com uma largura de trabalho de mais de 12 m e também era uma das maiores semeadeiras no mercado europeu.
O trator padrão tinha na época, 180 hp de potência e era
perfeitamente apropriado para puxar uma PD 12. O solo, no
entanto, precisava antes ser preparado intensamente e com
cobertura vegetal e isso não era algo fácil. Em solos leves,
isso funcionava bem, porém em solos mais pesados, era mais
difícil e de duas a três passagens de preparação precisavam

ser realizadas antecipadamente. Isso necessitava de três tratores adicionais – somente para o preparo do solo. Incluindo
a semeadeira, era necessário sempre três ou quatro tratores.
A qualidade do plantio era – devido aos leves discos de corte
e dependendo da preparação do solo – algumas vezes melhor
e algumas vezes pior. O fim da semeadura convencional foi
anunciado pela semeadura de cobertura vegetal que estava
se tornando cada vez mais popular. Ao mesmo tempo, os primeiros tratores de 250 hp de potência haviam sido lançados.
Eles permitiram o cultivo da resteva e o cultivo superficial com
uma largura de trabalho de 6 m. Além disso, a comercialização
das primeiras semeadeiras com sulcadores e, após um tempo,
das semeadeiras a disco, começou.
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01 No início dos anos 1990, a PD 12 era a
primeira semeadeira pneumática da HORSCH
com uma largura de trabalho de mais de
12 m.
02 O sistema convencional permite que o
Serto SC mostre suas vantagens: alta produção de hectare combinada com excelente
qualidade de trabalho.
03 O sistema de disco ondulado remove as
pistas do trator mesmo em altas velocidades.

01

No começo dos anos 2.000, a potência dos tratores aumentou de 250 hp para 300 hp. Como resultado, as larguras
de trabalho continuaram a crescer e no setor de preparo,
as máquinas com largura de trabalho de 6 a 8 m chegaram
ao mercado. Para a semeadura, nós lançamos a semeadeira
combinada Pronto da HORSCH. Ela foi um grande sucesso.
Ela não apenas produzia a terra fina final para cultivo, mas
também permitia uma semeadura precisa em novas condições
de solo e com preparação variada. Devido aos tratores de
maior porte e à Pronto da HORSCH, os agricultores podiam
utilizar somente um trator para a preparação do solo e para
o plantio – com uma qualidade que não era possível antes e
uma alta produção de hectares.
Ao mesmo tempo, o lançamento de grades de discos
compactas aumentou e o espaçamento dos cultivadores ficou
mais estreito: de 30 cm para 20 cm. A consolidação da tecnologia dos rolos de descompactação e outros componentes
foi ainda mais otimizada.

02

Como isso continuou nos anos 2010?
Por volta de 2010, a potência dos tratores lentamente chegou
a 350 hp e a largura de trabalho da Pronto da HORSCH aumentou para 9 m. Para estabelecimentos agrícolas de grande
porte, se tornou cada vez mais difícil conseguir funcionários
qualificados para lidar com os ciclos de trabalho que se tornaram cada vez mais curtos em tempo oportuno. Esse é o
motivo do porquê de nós aumentarmos a largura de trabalho
da Pronto da HORSCH para 12 m. O problema, no entanto,
foi que, nem mesmo os tratores de 400 hp eram potentes
o suficiente para puxar a Pronto 12 SW da HORSCH. Era
necessário tratores de 500 a 600 hp para tal. Apenas alguns
agricultores estavam dispostos – a adquirir outro trator dessa
dimensão somente para puxar a semeadeira. E tratores de 25
toneladas à frente de uma semeadeira em campos já intensamente cultivados é muita coisa! Nós precisávamos elaborar
uma mudança básica do sistema. Por um lado, o objetivo era
de plantar de modo cada vez mais rápido, mas por outro lado,
havia menos funcionários nos estabelecimentos agrícolas e a
carga de trabalho continuava a crescer.

em todos os campos. Mas o problema era que uma Pronto
12 SW consistia de um vagão de sementes e uma Pronto
12 m trailer era muito longa e muito pesada. Nossa idéia era
de modificar uma semeadeira de milho Maestro já existente
com pesados discos de corte em versão paralelogramo para
ser capaz de plantar cereais com uma largura de 12 m. Isso
funcionou muito bem, somente a colocação de sementes em
condições novas de solo foi insatisfatória. Nós deveríamos
saber disso de antemão, uma vez que mesmo um disco de
corte em paralelogramo com uma roda na parte traseira não
poderia nivelar os acidentes do solo em superfícies de densidades diferentes. Há 20 anos atrás, nós já encontramos uma
solução durante o desenvolvimento da nossa Pronto, onde
um disco de corte de um braço planta em uma faixa que já
foi consolidada anteriormente – um sistema de plantio que
foi extremamente copiado ao redor do mundo e que ainda é
muito popular nos dias de hoje. Resumidamente, podemos
dizer que com os nossos pesados discos de corte em paralelogramo, nós chegamos à tecnologia de colocação ideal, mesmo
que a semeadeira algumas vezes ainda não estivesse ideal. No
entanto, a semeadeira sem um compactador dianteiro de pneu
como a Pronto não pôde atender nossos requisitos para uma
profundidade de plantio uniforme. O resultado dessas descobertas foi a Serto SC: com desdobramento compacto como
uma Maestro SW, com rodas compactadoras e o recentemente
desenvolvido disco de corte em paralelogramo PowerDisc.

Quais foram os primeiros passos nessa mudança de
sistema?
Cinco anos atrás, nós começamos em nosso próprio estabelecimento agrícola AgroVation a introduzir a “Agricultura de
Tráfego Controlado” com uma largura de trabalho de 12 m

Quais são as vantagens do sistema convencional nos
dias de hoje?
Hoje em dia, os tratores padrão são os de potência de 400 hp.
Até mesmo um Joker de 12 m ou um Cruiser de 12 m podem
ser puxados por um trator de 400 hp para a preparação do
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solo. Muitos estabelecimentos agrícolas de grande porte, no
entanto, também possuem um trator com até 600 hp de
potência que pode ser utilizado para a preparação do solo
em condições mais difíceis. Sendo assim, você pode preparar
o campo com uma largura de trabalho de 12 m, e também
pode plantar com a Serto de 12 m de largura da HORSCH.
Para ambas as passagens, a velocidade de 12 a 15 km/h é
excelente. Sendo assim, é possível gerenciar uma produção
diária de 100 a 200 hectares no plantio de cereais/canola com
dois 400 PS de modo excelente. E tudo isso – como nossa
experiência mostra – em campos com dimensões de 10 a 20
hectares. Esse tipo de plantio convencional permite a reação
individual em condições muito molhadas ou muito secas – com
o timing dos trabalhos preparatórios e a escolha da tecnologia
de preparo do solo como o Joker ou o Cruiser.
Outro importante tópico que é preciso prestar atenção é a
pista do trator que puxa o Serto. O sistema de disco ondulado
remove o rastro do trator mesmo em altas velocidades. Mas
ainda é importante que o trator seja equipado com pneus
adequados e que não seja muito pesado.
Nesse caso, o sistema de tráfego controlado para as
operações de preparo do solo e plantio, é uma boa opção.
Junto com o Prof. Dr. Bauer da universidade de Triesdorf, nós
estamos, no momento, tentando descobrir exatamente quais
vantagens de rendimento resultam desse sistema.

03

de corte igualmente longos. No entanto, especialmente em
solos mais pesados, o campo precisa ser preparado de modo
excelente para evitar a obstrução. Nós podemos notar uma
clara demanda no mercado para nos concentrarmos mais no
tópico de precisão durante o plantio.

No que os agricultores precisam prestar atenção se eles,
ao mesmo tempo, querem utilizar enxada para capina
em seus campos?
Nós estamos, no momento, focados em tecnologias de capina
e gradagem. A expansão da agricultura orgânica e a crescente
disposição de estabelecimentos agrícolas convencionais – palavra-chave: agricultura híbrida – em prestar atenção nas medidas
de cuidado mecânico da população são os motivos pelos quais
a demanda por tais máquinas cresceu consideravelmente. Se
a cultura for capinada, além de um espaçamento suficiente da
fileira de 25 a 35 cm, uma atenção especial precisará ser dada
aos espaçamentos regulares. Em relação a isso, o design dos
Por quê os grandes estabelecimentos
discos de corte da semente em uma fileiagrícolas em especial estão entusiasra que nós já mencionamos – ou em ouO sistema convencio- tras palavras, discos de corte igualmente
mados com o método convencional
de semeadura?
nal é a solução perfeita longos – poderá se tornar um fator imO principal motivo é a alta produção
Independente de o terreno ser
se você escolher volun- portante.
por hectare combinada com excelente
nivelado ou inclinado – os espaçamentos
tariamente fazê-lo sem da fileira deverão sempre se manter requalidade de trabalho. Porém, o Serto
também convence devido ao seu desgulares, uma vez que eles não poderão
o glifosato ou se um
dobramento rápido e compacto e uma
convergir. No momento, nós estamos
dia você ser forçado a tendo experiências muito positivas com
leitura segura. Outro motivo são as máfazê-lo sem ele.
quinas Joker ou Cruiser de 12 m que
a nossa Avatar 12,25 SD. O espaçamento
requerem potência abaixo de 400 hp
de fileira de 25 cm, o design de 1 barra
– se você quiser se adaptar à todas as
e a ampla largura de trabalho são ideais
condições de plantio, você precisará de ambas as máquinas.
para a capina. Sendo assim, todos os requisitos relacionados à
E: Se o glifosato for banido, o método convencional será imsemeadeira foram atendidos.
prescindível. Pois, de que outro modo você poderá remover
a vegetação verde e leve antes do plantio além de cultivá-la
O que é preciso observar para o método convencional
e deixando-a secar pouco antes do plantio? As vantagens
no que diz respeito à pressão do pneu e a largura de
do Serto SC são o design compacto, o simples manuseio e
trabalho?
a robustez. Caso haja o banimento do glifosato não haverá
É importante prestar atenção no índice de superfície de
como não utilizar o sistema convencional. E isso é também
rolamento, e de superfície de não rolamento, além do perfil
uma solução, se você voluntariamente escolher realizar sem
do pneu e o peso total da máquina.
o glifosato. Se nós quisermos aumentar a precisão ainda
Um dos princípios básicos da semeadura convencional é o
mais, nós precisaremos conversar sobre o disco de corte – esde manter o índice da pista o mais baixo possível. A conclusão
pecialmente em solos contínuos. Para conseguir uma maior
que pode ser feita é que o sistema ajustável só faz sentido para
distância na área dos discos de corte das sementes, eles são
larguras de trabalho mais amplas. No momento, nós oferecedispostos em duas fileiras. Sendo assim, mais terra e mais
mos máquinas com larguras de trabalho de 10 m e 12 m. Mas
resíduos da colheita poderão passar nos discos de corte. A
nós também consideramos fornecer máquinas com largura de
desvantagem de solos contínuos: A terra da segunda fileira
trabalho de 8 m. Além do índice da pista, a própria pista tem
dos discos de corte entra em contato com a primeira fileira
uma enorme influência. É importante trabalhar com a pressão
já plantada. Podendo resultar em diferenças de profundidade
de pneu mais adequada ou usar tratores com esteiras como
das sementes. Esse efeito poderá ser eliminado por discos
alternativa. 
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Insights da empresa

EM CONSTANTE
MOVIMENTO
Toda a máquina só é tão boa quanto o seu pós-vendas. Isso também é verdade
para equipamentos de preparo, semeadeiras e pulverizadores da HORSCH. E um
bom pós-vendas só pode ser proporcionado se a disponibilidade de peças de
reposição for garantida. Na HORSCH, a equipe de peças e o departamento de
pós-vendas tem essa responsabilidade.

N

ós nos encontramos com Fabian
Roth, líder da equipe, em Sitzenhof. Ele tem trabalhado para
a HORSCH desde agosto de
2018. Antes disso, ele trabalhou em um
banco no setor de Finanças Comerciais.

01

terraHORSCH: Sr Roth, como você
lida com suas novas tarefas?
Fabian Roth: Eu tive um começo fácil na
HORSCH. Eu fui muito bem recebido. Meu
primeiro dia de serviço foi no dia 1º de agosto
– literalmente bem no meio da alta temporada –
e eu rapidamente aprendi sobre o que esperar – uma
função complexa e interessante. E isso se provou ser verdade
nos últimos dez meses.
Quais são as tarefas das suas equipes?
Nossas tarefas são muitas: consulta por telefone, suporte ao
fornecedor e ao cliente, registro de pedidos, processamento
de pedidos, transações de exportação, faturamento, organização de transporte, monitoramento de partes faltantes,

Essa é uma ampla responsabilidade! Há uma designação
particular das tarefas?
Ano passado, em outubro, nós introduzimos uma nova estrutura e reorganizamos as tarefas de acordo com ela. Nós
basicamente adotamos uma abordagem generalista, por
exemplo, todos os colaboradores têm que lidar com tarefas
diárias. Todos os membros da equipe foram designados para
um país, menos a Alemanha – que não possui uma designação específica. A razão é por que o mercado alemão é muito
amplo e muitos dos pedidos são feitos pelo telefone. Os pedidos vindos do exterior geralmente vêm em grupos. Sendo
assim, é mais fácil para ambos os lados lidar com questões
relacionadas ao transporte e aos usos. Além dessas tarefas,
nós também contamos com especialistas para certos tópicos,
por exemplo, planejamento de peças de reposição. Isso nos
permite trabalhar de maneira mais flexível no futuro.
Quando é alta temporada para a sua equipe?
Como nós lidamos com toda variedade dos setores como o
preparo, semeadura e pulverização, sempre é alta temporada
para nós. No entanto, há picos, por exemplo, no período dos
pedidos de inverno, de novembro até março e entre agosto e
outubro. Porém isso não diz respeito somente à nossa equipe,
mas a todos os outros departamentos desde o de compras
até o de logística.

02
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gerenciamento de reclamações, planejamento
de peças extras, cálculo de preços, treinamentos, etc. Nossa tarefa diária consiste,
principalmente, em resolver os pedidos.
Nesse setor, nós ainda realizamos vários
trabalhos manuais. De modo geral, é o
nosso objetivo desenvolver o gerenciamento de peças ainda mais para atender
os novos requisitos. Nós somos parte do
departamento de pós-vendas & peças,
localizado em Sitzenhof. Nossa equipe consiste de 10 colaboradores. É uma mistura de
jovens empregados que nós mesmos treinamos,
assim como empregados de longa data com considerável
experiência.

2 | 2019

03

Algumas entregas dos pedidos de inverno atrasaram um
pouco. E, novamente, nós sentimos muito pelas inconveniências causadas. Porém nós também pudemos perceber:
Os passos que a HORSCH está dando com a construção da
Fábrica da Floreta e a ampliação correspondente da logística
são justificáveis e necessários. Além disso, nós planejamos
controlar melhor a utilização da capacidade – seja pela modificação dos pedidos de inverno, ou por meio de campanhas
especiais. Mas eu não quero revelar muito a essa altura.
Quais são os maiores desafios no setor de peças de
reposição?
Obviamente, a disponibilidade das peças e a rápida logística.
Com uma variedade de produtos que aumenta constantemente, é um verdadeiro desafio ter sempre a peça solicitada no
estoque. Além do nosso galpão principal aqui em Sitzenhof,
nós possuímos galpões de armazenagem na França, Grã-Bretanha, Ucrânia, Rússia, China, EUA e Brasil. No entanto, ainda é
primordial continuar a regular as disponibilidades, assim como
rotas de transporte baratas e rápidas.
Você mencionou os processos manuais: Há ainda muitos
deles, ou alguns já se tornaram digitais?
Nos últimos meses, nós já traçamos o caminho junto com
nossos gerentes de processo e o departamento de TI. Como é
típico na HORSCH, nós fazemos tudo de maneira gradativa. Eu

01 Fabian Roth conversou com a terraHORSCH sobre as várias
tarefas da sua equipe – e sobre os desafios para o futuro.
02 Galpão de estoque moderno com mais de 30.000 posições
de estoque
03 A equipe de peças de reposição: em pé, da esquerda para
a direita: líder da equipe Fabian Roth, Tamara Kaiser, Matthias
Meller, Bernhard König, Michaela Messer, Alexander Erndt,
Josef Bollwein, David Eichenseher, sentado da esquerda para a
direita: Katharina Weideneder, Adrian Grosu

acho que o portal de serviços para fornecedores que nossos colegas do departamento de serviços introduziram ano passado,
já foi um grande marco no caminho em direção à digitalização.
No setor de partes extra, nós precisamos lidar com um número
cada vez maior de pedidos. Eles ainda chegam parcialmente
através de fax. Isso também se deve ao nosso sistema. Ele já
não é um sistema atualizado, é ineficiente, e contém muitos
erros no que diz respeito à transmissão ao nosso sistema de
ERP. Precisamos de novas soluções para o futuro. Nossa idéia
seria a de uma conexão direta com o sistema de ERP de nossos
fornecedores. Quando nós falamos com nossos fornecedores,
nós notamos que eles gostariam de uma comunicação mais
simples com “um só sistema”. Como retorno, nós receberemos
dados que serão diretamente transferidos para o nosso sistema.
Sendo assim, isso não seria mais um esforço manual lento, e
o fax não seria mais necessário.
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Teste de máquinas

Eficiência de
12 metros
A Especialista em cultivo superficial – é assim que a HORSCH descreve a sua
linha Cruiser. Nós testamos a versão de 12 metros para verificar se a máquina
também prova o seu valor em condições dificultosas.

Veja mais em

Um vídeo do teste e outras
informações podem ser
encontrados em:
www.traction-magazin.de

O MODELO BÁSICO

C

om a Cruiser XL, a HORSCH adentra um novo
território – pois trabalhar de modo excessivamente superficial com ferramentas sulcadoras
em baixa profundidade de trabalho se mostra
um desafio técnico. Porém, já fazem alguns anos que o
significado de cultivadores precisos com sulcador de mola
foi expandido. Uma vez que os sulcadores de vibração
transformam máquinas comuns em máquinas versáteis –
desde o cultivo da resteva por meio da incorporação de
restos da cultura anterior até o preparo do solo de qualidade. Tudo isso, obviamente, está limitado à profundidade
máxima de trabalho e à remoção de material.
Durante o primeiro cultivo da resteva após rotação
com o trigo, nós podemos ter uma idéia mais precisa dessa
máquina de 12 metros, o principal produto da linha Cruiser
XL. Mais algumas informações adicionais: O modelo de 12
metros da linha Cruiser XL, contruído pela empresa familiar
HORSCH é o maior cultivador no mercado, no presente
momento. A linha de produtos dos concorrentes inclui
somente máquinas menores (mas parcialmente com mais
barras) ou grades de sulcadores de mola.
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Antes de comprar um cultivador, o futuro comprador deve
verificar algumas informações básicas. Elas geralmente são
a razão a qual o comprador irá preferir ou não uma marca.
Em resumo: A largura do nosso Cruiser XL é de 12 m. Um
total de 81 sulcadores são montados em seis barras. Os
seus espaçamentos sobre a barra será de 90 centímetros
respectivamente, sendo assim, o espaçamento dos sulcadores será de 15 centímetros. O espaçamento das barras
será de 70 centímetros, e a altura da estrutura será de 60
centímetros.
Com o equipamento de teste, o peso do cultivador
chegará a 13,98 toneladas. O peso parece ser muito alto,
porém vale lembrar que ele será utilizado para penetrar o
solo de maneira adequada, mesmo em condições secas. De
acordo com a HORSCH, o requisito de potência do trator
para o Cruiser 12 XL será de 500 hp ou maior – menos
do que isso será dificultoso. As opções de acoplamento
são: cat. IV, engate ou esfera de 80mm são possíveis alternativas. Apesar da largura de trabalho de 12 metros, o
cultivador atende às dimensões de transporte necessárias
de 2,98 metros (largura) e de pouco abaixo de 4 metros
(altura). O amplo chassi com pneus individuais de 445/6522,5 garante que a máquina se desloque de maneira segura
do estabelecimento agrícola até o campo de cultivo, ou de

Produto principal: Com uma largura de trabalho de 12 metros,
o Cruiser 12 XL da HORSCH é o maior cultivador com sulcadores de
mola no mercado.

um campo até o outro. Como é comum em ferramentas
de preparo dessa largura, elas não são apenas suportadas
pelos rolos de descompactação, mas também na frente,
através de rodas de suporte, garantindo um controle uniforme de profundidade e um funcionamento suave. Uma roda
dupla de suporte, de dimensões 400/60-15,5 é montada
respectivamente no lado direito e esquerdo.

CHASSI NA PARTE TRASEIRA
No campo, a estrutura de 5 partes se desdobra em duas
sequências. Isso pode ser controlado do assento do trator,
através de dois dispositivos duplos de controle. Somente
as chapas de proteção precisam ser removidas das partes
da estrutura que servem como proteção contra desdobramento acidental durante a direção – uma solução simples
e segura. Além disso, nos cilindros hidráulicos da parte
central dos rolos de descompactação, dois clipes precisarão
ser removidos. Sendo assim, o cultivador estará apoiado
firmemente no chassi e atenderá aos requisitos de altura
de 4 metros para transporte em estradas. A distância do
solo será de 20 centímetros. Além disso, os clipes precisarão ser removidos do cilindro da lança. A sua função é de
alinhar o Cruiser XL horizontalmente durante o transporte.
O próximo passo é o sistema hidráulico. Primeiramente a
válvula “girando em 90 graus” deverá ser operada. As
asas internas se moverão até uma posição horizontal.
Enquanto isso, os rolos de descompactação e as rodas de
suporte serão automaticamente extendidos. O rolo do meio
e o chassi de transporte realizarão movimento rotatório
e trocarão de lugar de modo que o chassi esteja elevado
completamente e o rolo possa tomar a posição do chassi

– a HORSCH chama isso de “chassi rotativo”. No modo de
trabalho, o chassi não terá mais uma função – Eu voltarei
nesse assunto mais adiante.
Você então terá que operar o segundo dispositivo de
controle “girando em 180 graus” e as duas asas externas
irão se desdobrar para fora. Antes do final desse processo,
você deverá dirigir para frente de maneira lenta para evitar
danos ao embalador – ele poderá se prender ao solo. Finalmente, o dispositivo de controle para as asas externas será
carregado com pressão por um curto período de tempo
de modo que o acumulador de pressão das asas encha e
depois seja simplesmente despressurizado. Por um lado, o
acumulador de pressão garante que os segmentos da asa
externa possam ser carregados com pressão, de modo que
os sulcadores das duas partes dobráveis possam melhor
penetrar o solo. E por outro lado, ele ajuda a adaptá-lo a
terrenos irregulares.

AJUSTE DE PROFUNDIDADE DE TRABALHO
O ajuste da máquina é essencial para se obter a qualidade
de funcionamento desejado. Como padrão da HORSCH,
em cultivadores com ampla largura de trabalho, a profundidade pode ser ajustada através da adição de discos
espaçadores de diferentes tamanhos e clipes de fixação. Um
número significativo de placas espaçadoras são fornecidas
para esse ajuste em respectivos pontos da máquina. Quando a máquina é elevada, os clips poderão ser inseridos às
hastes do pistão dos cilindros de profundidade. O operador
deverá inserir os clipes da mesma combinação de cor em
um total de nove pontos: as duas rodas duplas de apoio
e o cilindro da barra de tração na parte frontal e os seis
cilindros para a função do compactador na parte dianteira.
Se você quiser alterar a profundidade, os clipes deverão ser
modificados – não será possível realizar esse ajuste quando
a máquina estiver em movimento.

terra  HORSCH
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Teste de máquinas

Dados técnicos
Estrutura: Estrutura de tamanho 100×100 mm,
desdobramento de 5 partes (2 dispositivos de
controle de dupla ação), altura da estrutura de
60 cm, 6 barras, espaçamento de barra de 70 cm,
2 rodas duplas de apoio, ajuste de profundidade
hidráulica com clipes, profundidade máxima de
funcionamento de aproximadamente 15 cm.

Cabeceira: Na cabeceira, o Cruiser é apoiado
no rolo de descompactação traseiro e nas rodas
duplas de suporte na parte dianteira.

Sulcadores: 81 Sulcadores de mola de
25×25 mm, pré-tensão de 150 kg, espaçamento
de sulcadores de 150 mm, pontos de entalhe
de 50, 80 ou 100 mm, pontos de pé de pato de
200 mm
Nivelamento & consolidação: Rolo de descompactação RollPack duplo de 550 mm, suspensão pendular, discos côncavos de 460 mm
Peso & Dimensões: 13.980 kg, altura de
transporte de 3,98 m, largura de transporte de
3,00 m, requisito de potência de 500 hp

SULCADOR DE MOLA LONGA
O design incomum do novo sulcador de mola da HORSCH
chama atenção à primeira vista. O duplo espiral do sulcador é
posicionada na frente do espiral e na mesma altura de modo
paralelo. Após o espiral, a haste passa por cima da barra.
Sendo assim, é possível aumentar a distância na variação de
funcionamento em 10 centímetros – de 60 a 70 centímetros.
A próxima função distinta: O sulcador de mola é pré-tensionado através de um calço de plástico. Ele é diretamente
aparafusado ao suporte do sulcador. Devido ao pré-tensionamento, a força de desengate chegará a 150 kg. A altura de desengate do sulcador será de aproximadamente 20 centímetros.
De acordo com a HORSCH, a força de desengate garante uma
profundidade de trabalho constante de até 15 centímetros. E

especialmente em condições de solo muito rígido, o sulcador
penetrará corretamente sem ricochetear na parte dianteira
ou sofrer deformações devido à carga permanente. Se um
sulcador ainda precisar ser substituído, há um dispositivo
de montagem na parte posterior da estrutura que facilita o
desengate e o tensionamento do sulcador.
No futuro, os sulcadores de mola da HORSCH também
estarão disponíveis para os Cruisers com acoplamento de 3
pontos.

MOVIMENTAÇÃO ESTÁVEL
O Cruiser XL com largura de trabalho de 10 e 12 metros é
equipado com chassi rotativo (ver a descrição do processo de
desdobramento descrito anteriormente) já conhecido através

01
01 Os sulcadores não passam por baixo
da barra em direção à parte traseira como
normalmente, mas por cima dela e são
pré-tensionados.
02 Um medidor – que é posicionado na barra
para proteção – mostra a pressão nas asas
externas.
03 Além disso, nos pontos padrão, mais pontos ou até mesmo pontos de pé de pato poderão ser instalados.
04 Visão da parte dianteira da suspensão dos
sulcadores. Em direção à parte dianteira, ela
está aproximadamente na mesma altura do
que a barra.
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04

05

06

05 As dimensões do chassi de transporte são
de 445/65-22,5.
06 Ele não é necessário no campo e se move
para cima. O rolo de descompactação central
é posicionado.

do Joker 10/12 RT e Terrano 10/12 da HORSCH. Ele permite
que o Cruiser possa girar na cabeceira respectivamente quando elevado por meio do rolo de descompactação de 12 metros
de largura e na parte posterior por meio das rodas duplas de
suporte – o chassi é somente utilizado para transporte em
estradas e não possui qualquer outra função.
Devido à posição de cabeceira das rodas de suporte e do
rolo embalador, o operador poderá conduzir até a próxima
pista sem ter que se preocupar com a máquina começar a girar
(outras marcas geralmente são elevadas através do chassi, sendo assim, máquinas de grande porte poderão começar a balançar). Os dois elementos da roda de suporte são montados
no pivô, sendo assim, eles também poderão ser conduzidos
na cabeceira sem raspar no chão. Na posição de trabalho, eles
08

10

09

11

07

07 A lingueta é longa o suficiente para tratores
largos com esteira. O giro acentuado é possível.
08 O suporte de montagem é útil quando um
sulcador defeituoso precisa ser substituído.
09 Acumuladores de nitrogênio finalmente
são responsáveis pela adaptação das asas ao
terreno.
10 O usuário precisa ajustar a profundidade de
trabalho por meios de clipes na lingueta e nas
rodas de suporte na parte dianteira e ...
11 ... nos cilindros hidráulicos para o rolo posterior na parte traseira.
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01

02

01 Os discos de nivelamento são dispostos
em uma fileira atrás da seção do sulcador.
02 O rolo de descompactação RollPack
duplo é montado em uma suspensão pendular. O rolo dianteiro poderá se adaptar a
terrenos acidentados.
03 A parada superior do rolo dianteiro
precisará ser definida através do modelo
perfurado.
04 As arruelas serradas no meio garantem
uma transição suave.

também poderão ser dirigidos, adequando-se ao relevo. Nós
não notamos nenhum “jogo” das rodas de suporte durante o
cultivo – elas rodam de maneira suave. O embalador, é óbvio,
raspa levemente no solo nas cabeceiras, resultando em forças
laterais no suporte do rolo de descompactação.

ROLO DUPLO COM AJUSTE ANGULAR
Como nós já mencionamos acima, nas cabeceiras a máquina
inteira é apoiada no rolo posterior (+ rodas de suporte dianteiras). Além da função de consolidação, o Cruiser XL também
tem a função de desagregar, realizando, assim, duas tarefas.
Somente o rolo de descompactação duplo com anel de perfil
em U com diâmetro de 550 mm está disponível como rolo para
os dois modelos de grande porte do cultivador. As funções
características do rolo são o uso universal, a alta capacidade
de suporte de carga e o perfil aberto que pode ser obstruído
por terra, consolidando o solo de maneira adequada. A suspensão pendular é uma nova função do RollPack duplo do
Cruiser 12 XL. Ela não somente permite que o rolo se adapte
à profundidade de modo paralelo, mas também às presentes
condições do solo. Para o ajuste, o usuário só precisa configurar as paradas para o rolo dianteiro. Ela poderá, por exemplo,
funcionar no mesmo nível respectivo de profundidade do que
o rolo dianteiro ou em solos menos rígidos ela poderá ser um
pouco elevada evitando pressionamento ou afundamento. O
mesmo pode ser aplicado às limitações superiores: Em solos
rígidos, ela poderá simplesmente se mover para cima se houver
muitas pedras ou se o terreno for muito irregular.
Uma fileira de discos côncavos está presente na parte
dianteira do segmento do rolo e atrás da seção do sulcador
do Cruiser. Eles distribuem a terra que é jogada para cima
pelos sulcadores, para nivelamento à frente do rolo de des-
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compactação. Eles respectivamente funcionam em direção ao
centro da máquina. A fileira é presa diretamente nos braços
do rolo de descompactação – sendo assim, a profundidade
de trabalho muda quando o mesmo é ajustado. Se correções
precisarem ser feitas devido ao aumento de velocidade operacional, profundidade e a quantidade/tipo de material orgânico,
as manivelas de ajuste estão localizadas na suspensão – duas
por segmento de rolo. Além disso, os discos espaçadores no
centro da máquina poderão ser movidos, de modo que as
suas posições estejam na diagonal em relação à direção de
percurso. Eles deverão prevenir a formação de cumes. Todos
os discos na barra são individualmente suspensos e montados
com amortecedores de borracha. Sendo assim, eles poderão
evitar obstáculos se movendo para trás ou para o lado.

USO PRÁTICO
O resultado de funcionamento do Cruiser XL na resteva
foi excelente. Como o último verão foi muito seco e o solo
em muitas partes da Alemanha estava extremamente rígido
durante o período de preparo do solo, nós só pudemos trabalhar com pontos de entalhe reforçados de 50 mm. Em anos
“normais”, é geralmente utilizado discos de corte de pé de
pato para a primeira etapa do preparo. Além disso, há também
pontos estreitos com largura de 80 e 100 mm – opcionalmente
disponível como uma versão reforçada.
A profundidade de trabalho de 6 a 7 cm foi ótima para os
sulcadores e os pontos de entalhe – eles mantiveram a profundidade e penetraram no solo sem nenhum problema. Nós não
notamos desvio dos sulcadores – devido ao pré-tensionamento
que compensa em condições dificultosas. Como as condições
eram muito desfavoráveis, os tratores com potência maior
do que 600 hp eram os mais apropriados. Quando tratores

Nosso resumo
No momento, o Cruiser XL com 12 metros
de largura de trabalho da HORSCH é o maior
cultivador superficial com sulcadores de
mola. Obviamente, é necessário uma alta
potência para tal máquina – nós recomendamos 500 hp ou mais. Os sulcadores do
Cruiser também são únicos. Por um lado,
eles são guiados por cima da barra – o que é
positivo no que diz respeito à altura de distância, por outro lado, eles são pré-tensionados – garantindo que eles se movimentem
de maneira suave e homogênea no solo.
Devido ao chassi rotativo, na cabeceira o
cultivador superficial é elevado por meio do
rolo de descompactação RollPack duplo e na
frente por meio das enormes rodas de suporte. No entanto, é garantida a possibilidade
de viragem rápida no promontório. A profundidade de trabalho é ajustada por meio
de discos espaçadores no cilindro hidráulico
– no futuro, com certeza haverá uma solução
mais simples.
+ alta produção da área
+ sulcadores com pré-tensão
+ alta distância
+ posição segura na cabeceira
+ dispositivo de segurança de transporte
mecânico
– opção de somente um rolo
– ajuste de profundidade com clipes

05
05 O primeiro cultivo de resteva foi
realizado a uma profundidade de aproximadamente 6 a 7 cm com pontos de
entalhamento.
06 Apesar das condições rígidas do solo,
os resultados foram excelentes.

06

com potência maior do que 500 hp e um peso de carga que
pode chegar a 27 toneladas são usados, é recomendado que
se mantenha atento ao peso total do equipamento de 40
toneladas. Um pouco menos de 60 pontos de lubrificação são

marcados no projeto – a maioria no chassi e nos cilindros de
desdobramento. Lubrificar as barras seria o ideal. Os sulcadores, os discos de nivelamento e os rolamentos dos rolos não
precisam, no entanto, de manutenção. 

FEEDBACK DE UM ESPECIALISTA:
Excelente qualidade
de funcionamento, fácil
manuseio

O Diretor Gerente Marko Hesse (esquerda) e o
operador Silvio Frank (direita) do AGN Agrargesellschaft estão satisfeitos com a produção
da área.

Além de uma usina de biogás de 1.600
kW, o AGN Agrargesellschaft mBH de
Neuenheilingen, Turíngia, também dispõe de um galpão com 1.500 animais.
Na porção arável de terra de 3.100 hectares do estabelecimento agrícola, é cultivado principalmente trigo de inverno,
canola, milho e cevada para malte. Desde
a primavera de 2018 eles têm usado um
Cruiser 12 XL da HORSCH – não apenas
para o cultivo da resteva após a colheita,
mas também na preparação do solo.
Após seis meses, a máquina já trabalhou
em 4.000 hectares.
„O Cruiser 12 XL precisa de 600 hp
da potência do trator Challenger com
power tracks. Do contrário, a velocidade
operacional será muito baixa – pelo menos de 12 a 14 km/h. Tratores de rodas de
menor potência não conseguiram operar.
Além disso, um trator com esteiras é
ótimo para nosso terreno acidentado. A
qualidade de funcionamento do Cruiser

da HORSCH é excelente, e nós estamos
mais do que satisfeitos com a produção
da área. Nossos operadores gostam do
manuseio simples da máquina“, resume
o diretor gerente Marko Hesse.
„Após 4.000 hectares, os pontos
estreitos reforçados ficam desgastados
e precisam ser substituídos. Porém, nós
iremos continuar a utilizar a versão estreita e não utilizaremos pontos de pé
de pato. Na cabeceira, o Challenger e o
Cruiser 12 XL viram de maneira rápida
e a direção entre pistas é possível. No
entanto, nós não usaremos essa estratégia de direção e deixaremos pelo menos
uma pista livre. Sendo assim, as forças
laterais no cultivador e no rolo são mais
baixas – protegendo o material. Isso não
é problema para nossas amplas estruturas“, diz o Sr. Hesse.
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Fundação da HORSCH

Soluções comerciais
contra a pobreza
Presidido por Dankwart Horsch, a família Horsch e a empresa HORSCH apoiam a
organização de ajuda MEDA. A presidente e diretora executiva, Dorothy Nyambi,
recentemente visitou Sitzenhof.

A

MEDA (Mennonite Economic
Development Associates) é
uma associação de Cristãos
que se sentem comprometidos com valores bíblicos também
no mundo dos negócios. A fundação
HORSCH é uma das apoiadoras dessa
organização de ajuda. Em sua viagem à
Europa, a presidente e diretora executiva
da MEDA, Dorothy Nyambi, visitou a
empresa em Sitzenhof. A terraHORSCH
aproveitou para falar com ela.

Dorothy Nyambi (esquerda), diretora executiva
e presidente da MEDA, e Michael White
(direita), diretor de planejamento estratégico
da MEDA, durante visita a Sitzenhof.

terraHORSCH: Sra Nyambi, você é,
na verdade, uma doutora, nasceu
em Camarões e hoje vive no Canadá.
Como você se tornou a chefe de uma
organização de ajuda internacional?
Dorothy Nyambi: Eu mudei para o Canadá com um pouco mais de 30 anos.
Naquela época, eu havia concluído minha graduação em medicina e trabalhei
como médica em diferentes países em
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desenvolvimento. Essa tarefa foi incrivelmente interessante e desafiadora.
Mas nós só conseguíamos ajudar poucas pessoas. Muitas pessoas que não
estavam dentro de nosso alcance morreram. E é por isso que eu decidi tomar
um caminho completamente diferente,
me voltando para o desenvolvimento de
ajuda internacional. Aproximadamente
cinco meses atrás, eu me tornei presidente e diretora executiva da MEDA,
uma organização com aproximadamente
150 funcionários de todas as partes do
mundo que opera em 62 países com um
total de 402 parceiros de projetos.
A sua graduação em medicina a ajudou em algum aspecto?
Somente até um certo ponto. Uma vez
que a MEDA segue uma abordagem
diferente em comparação às outras organizações de ajuda. Nosso foco não é
apenas na ajuda humanitária. Pois, em
países em desenvolvimento, esse tipo de
ajuda geralmente leva a uma maior dependência. Nós, no entanto, queremos
reduzir a pobreza apoiando atividades
de empreendimento.
Como isso funciona exatamente?
Nossos parceiros de projetos são geralmente empresas de pequeno e médio
porte. Eles operam nos mais variados
setores – geralmente em turismo e agricultura. A agricultura, principalmente,
é de grande importância em países em
desenvolvimento. Um grande número de
empregos estão ligados a esse setor, eles
representam um importante pilar na economia nacional. Porém, nós não apenas
encorajamos pequenas unidades, mas
uma mudança estrutural. Uma vez que
a agricultura de subsistência nunca tirou
ninguém da pobreza. As pessoas preci-

sam de novas alternativas, por exemplo
a cadeia de valor. Junto com o parceiro
de projeto no local, a MEDA desenvolve
novos conceitos, ajuda financeiramente
e acompanha as pessoas por um certo tempo. O objetivo é que os projetos
funcionem de modo completamente
independente.
Qual é a fonte de renda da MEDA?
Geralmente taxas de filiação e doações.
Além de muitas pessoas, nós também
somos suportados por fundações, como
por exemplo a fundação de Bill e Melinda Gates ou a fundação HORSCH, além
de inúmeras organizações governamentais principalmente da América do Norte,
Austrália e Grã-Bretanha.
Quais são os desafios para o futuro?
A MEDA existe por mais de 60 anos.
Durante esse período, nós sempre nos
adaptamos às mudanças de condições.
Hoje, estamos com outra cara – vamos chamá-la de organização de ajuda
4.0. E grande parte dela é positiva: por
exemplo, tecnologia de comunicação
móvel, ou a internet. Ambas tornaram a
comunicação muito mais fácil e barata.
Ou o setor bancário: O que irá acontecer nesse setor se, no futuro, ainda
mais operações poderão ser realizadas
online. Como será feita a agricultura no
futuro? Tudo ao nosso redor é extremamente dinâmico. Nós tomamos esses
impulsos e queremos transformá-los em
projetos positivos, inovadores e modernos. A MEDA possui muita experiência
e a utiliza para uma moderna ajuda de
desenvolvimento – com idéias criativas
e junto a parceiros inovadores.

Acontece na HORSCH

DE VOLTA À HORSCH
Hubertus Bultmann é o novo chefe do departamento de P & D – um cargo que
ele já ocupou alguns anos atrás. Nesse ano, em janeiro, ele retornou à HORSCH.
A terraHORSCH perguntou a ele o que o fez tomar essa decisão.
terraHORSCH: Senhor Bultmann,
você poderia listar as suas etapas
profissionais mais importantes?
Hubertus Bultmann: Eu cresci em uma
fazenda em Renânia do Norte-Vestfália.
Esse foi o motivo o qual eu decidi estudar ciências agrícolas na universidade
de Gotinga. Após passar no exame, eu
queria melhorar o aspecto de engenharia
agrícola. Eu comecei meus estudos em
engenharia mecânica e me especializei
em engenharia agrícola. Quando eu era
um estudante, eu participei de vários estágios e trabalhos de verão na Alemanha
e no exterior. Minha carreira profissional
começou em uma fabricante de tratores
e em tecnologia de colheitas. Em 2010,
eu comecei a trabalhar na HORSCH e
minha função era a de estabelecer um
gerenciamento de produtos técnicos.
Eu me tornei chefe do departamento de
P & D em 2013 e deixei a empresa em
2015 por motivos pessoais quando me
ofereceram um emprego com responsabilidades de gerenciamento internacionais. Nessa nova empresa, eu reuni experiências em um estrutura corporativa
internacional, e eu não poderia perder
essa oportunidade. Em janeiro de 2019,
eu retornei à HORSCH como chefe do
departamento de P & D, sendo responsável por todos os produtos dos setores
de semeadeiras, preparo e logística.
Mas não pelo setor de pulverização?
Correto. Theo Leeb é quem é o responsável pelo desenvolvimento de tecnologia de pulverização. Eu aprecio muito
o contato próximo com nossos colegas
em Landau. Nós trabalhamos juntos em
assuntos como desenvolvimento eletrônico. No futuro, eu gostaria de incluir
algumas soluções eletrônicas dos pulverizadores auto-propelidos nos pulverizadores tratorizados, oferecendo, dessa
forma, benefícios adicionais ao cliente.

É também parte do meu
trabalho sujar as minhas
mãos.

Hubertus Bultmann é o chefe do departamento
de P & D da HORSCH. O departamento conta
com onze equipes e 100 funcionários.

Qual é exatamente a sua função
como chefe do departamento de P
& D?
Minha função é de organizar os desenvolvimentos de produtos da HORSCH de
modo estratégico e gerenciar todas as
unidades de negócios que fazem parte
do departamento de P & D. É nosso objetivo oferecer as melhores máquinas do
mercado! E nós sempre tentamos focar
em nossos três princípios – mais rápido,
mais simples, mais seguro: Quando um
método de cultivo independente das inúmeras influências externas sempre funciona de modo confiável e preciso – não

importa se é um cultivador ou uma semeadeira – as vantagens serão enormes.
O ideal, obviamente, é que a máquina,
além disso, possa ser operada de modo
fácil e intuitivo. Se, devido a um cultivo
mais rápido, o resultado aumentasse a
produção por hectare, nós ganharíamos
tempo, com as vantagens de custo podendo ser medidas imediatamente. Para
ter a certeza de que nós e consequentemente nossos desenvolvimentos estão
sempre próximos ao cliente, eu valorizo a
grande importância de manter a minha
rede de contatos com os agricultores e
também com os principais elementos
do nosso setor. E isso não é só verdade
para mim, mas também para a minha
equipe. É a única forma de entender as
necessidades dos agricultores e o que
eles esperam de nós.
Com que frequência você está presente nos campos com o cliente?
Eu passo aproximadamente 30 % do
meu tempo em viagens de negócios que
geralmente me levam aos estabelecimentos agrícolas dos meus clientes e aos
campos de cultivo. É lá que eu recebo
feedback de grande importância e os estímulos para tomar as decisões corretas.
Por quê você retornou à HORSCH?
Isso não se deu de forma deliberada,
simplesmente aconteceu. Após algumas
discussões com a minha família, nós decidimos por isso. Um dos fatores cruciais,
além do bom relacionamento pessoal
com a família HORSCH, foi o foco da
HORSCH em seus clientes: Devido à origem agrícola da empresa, nós estamos
perto dos clientes e das novas tendências
agronômicas. Tudo o que nós fazemos é
sempre questionado em relação ao real
benefício adicional ao cliente. Eu gosto
muito dessa atitude e ela me motiva. Pois
eu não sou somente um engenheiro,
mas também um agricultor.
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A HORSCH homenageia
colaboradores de longa data
A comemoração de fim de ano da HORSCH, que ocorreu no final de dezembro
de 2018, contou com colaboradores de quase todas as áreas da HORSCH, sendo
elas locais e internacionais. Uma boa oportunidade para realizar as homenagens
e as comemorações de aposentadoria.
Décimo aniversário da empresa:
HORSCH Maschinen GmbH Ronneburg: Dirk Becker, Daniel
Blei, Roy Buschendorf, Axel Fischer, Daniel Hoffmann, Thomas
Köhler, Jörg Krokowski, Dirk-Michael Lange, Matthias Müller,
Matthias Opitz, Sigfried Täschner, Ingolf Unteutsch
HORSCH Industrietechnik GmbH: Enriko Brauer, Thomas
Brunko, Benjamin Happich, Enrico Huth, Andreas Jahn, Mirko
Kretschmer, Rico Lange, Mathias Oeser, Maik Simon, Nicky
Tietz
GmbH de Sistemas de Aplicação da HORSCH LEEB: Sergej
Kasak, Denis Schröder, Waleri Schwez, Nikolay Steblev, Gennadiy Verbovoy
HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf: Michael Braun,
Olga Eichholz, Alexander Erndt, Anatol Farat, Alexander Frey,
Thomas Gradl, Christian Graf, Michael Grieser, Roswitha
Hirschmann, Clemens Höcker, Michael Huber, Frank Jäger,
Thomas Kummer, Marco Muck, Oleh Nesterenko, Viktor Root,
Martin Schieder, Reinhard Schlagenhaufer, Andreas Schöberl,
Mathias Schwab, Franz Six, Alexander Tkachenko, Emil Träger,
Anton Wittmann
HORSCH da França: Fabien Dourbecker, Fanny Steffenoni
HORSCH da Lituânia: Nerijus Misenis
HORSCH da Ucrânia: Sergey Osadchyy
HORSCH S.A.: Janel Penning

Colaboradores que foram
homenageados pelos seus
aniversários de 10 anos na empresa, junto com a diretoria.
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Aposentadoria:

01

02

Também houve uma comemoração de aposentadoria para
seis colaboradores:
HORSCH Maschinen GmbH Ronneburg: Werner Schlegel
(departamento de montagem do preparo), Wilfried Wilhelmi
(departamento de pré-montagem)
HORSCH Industrietechnik GmbH: Jörg Nollau (robótica)
GmbH de Sistema de Aplicação do LEEB da HORSCH:
Erich Boldinger (logística)
HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf: Konrad Lisek
(departamento de pré-corte), Gerhard Suttor (representante
de vendas)
A diretoria os agradeceu pelo comprometimento e desejou a
eles o melhor em suas aposentadorias.

03

Aprendizagem:
Em 2018, novamente, os aprendizes da HORSCH passaram em seus exames finais.
Sendo que três deles foram homenageados pelos excelentes resultados: Leonard Turshilla, especialista em tecnologia de metal – melhor exame na Câmara de Indústria e
Comércio do Alto Palatinado, Alexander Hofstetter, mecânico de produção – melhor
exame na Câmara de Indústria e Comércio da Bavária, Michael Griesbauer, mecânico
industrial – prêmio especial da Câmara de Indústria e Comércio.

04

01 Jörg Nollau e
02 Gerhard Suttor estão se aposentando.
03 Os aprendizes homenageados com a
diretoria: Michael Griesbauer (4° a partir da
esquerda), Leonard Turshilla (meio) e Alexander
Hofstetter (4º a partir da direita).
04 HORSCH da Ucrânia: Durante a comemoração de fim de ano da HORSCH da Ucrânia,
Johannes Kluth (direita), diretor da HORSCH da
Ucrânia, homenageou Sergey Osadchyy (esquerda) pelo seu 10º aniversário de empresa.
HORSCH da França Ltda.: Durante a comemoração de fim de ano da HORSCH da França
Ltda., Cornelia Horsch (meio) e Robert Dorsemagen (direita) homenagearam
05 Fabien Dourbecker (esquerda) e

05

06

06 Fanny Steffenoni (esquerda) pelos seus
aniversários de 10 anos de empresa.
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FUNCIONAMENTO LOCAL
A instalação da HORSCH em Ronneburg não é somente uma grande instalação
de produção – ela também representa a empresa na região da Turíngia. A parceira de vendas da HORSCH no local é a Claas Thüringen. Nós conversamos com
o gerente Jonathan Köber.

U

ma área industrial em Schwab
hausen, próxima à rodovia A4.
É lá que a sede da Claas Thüringen está localizada – com fácil
acesso às principais rotas e bem no meio
da área de vendas. Há outras filiais em
Barchfeld, Buttelstedt, Ebeleben e Vachdorf. Nós nos encontramos com Jonathan Köber em Schwabhausen.
terraHORSCH: Senhor Köber, de acordo com a concorrência, as empresas de engenharia agrícola que são
propriedade da Claas são conhecidas
principalmente por concentrar seus
negócios em tratores, colheitadeiras
e forrageiras. Isso é verdade?
Jonathan Köber: Obviamente, a Claas
é a nossa principal fornecedora. Mas a
nossa tarefa não é somente cuidar das
vendas e serviços de produtos da Claas.
Nosso objetivo é oferecer aos nossos
clientes, os agricultores, uma variedade mais completa possível de máquinas agrícolas que estão de acordo com
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suas estratégias de agricultura. É por
isso que nós também vendemos produtos da HORSCH, Rauch, Krampe, Rabe,
Zunhammer, Tebbe, Bressel & Lade e
Kubota. Eu, assim como os fabricantes,
confiamos na exclusividade e lealdade.
Em geral, eu prefiro trabalhar com especialistas do que com distribuidores. Com
respeito a isso, a HORSCH e a Claas são
uma combinação perfeita.
Quão importante é a HORSCH para
você?
Com relação ao volume de negócios, a
HORSCH está muito ligada com a Class.
A empresa é uma das nossas melhores
vendedoras. Mesmo que nossa parceria tenha começado somente em 2016.
Antes, a estrutura de vendas na nossa
região era diferente. As participações de
mercado e o volume de negócios foram
desenvolvidos de forma excelente. Nós
estamos crescendo de forma significativa.
Nós somos líder de mercado nos setores
de preparo, assim como em tecnologia

de pulverização e plantio. E, também
para a HORSCH, nós somos de grande
importância: em 2018, nós ficamos na
terceira posição dentre os seus maiores
parceiros de vendas na Alemanha, no
que diz respeito ao volume de negócios.
É possível dizer que: nossa cooperação
passou de nada para 120...
E tudo tem corrido bem?
Foi um grande desafio, especialmente
no setor de serviços, uma vez que a
população de máquina era muito alta
desde o começo. Mas nós conseguimos
juntos. Para nós, era muito importante
que o período de transição não causasse
quaisquer problemas aos clientes. E nós
tivemos sucesso.
Como exatamente vocês tiveram sucesso?
Um bom serviço de atendimento é a
chave para o sucesso. Nós empregamos
funcionários adicionais e investimos
muito dinheiro. Em quase todas as nos-

Pós-vendas & Vendas

01

02

03

01 A sede da Claas Thüringen está localizada próxima à rodovia A4 – com fácil
acesso às principais rotas e bem no meio
da área de vendas.
02 As estruturas agrícolas em Thüringen
são muito amplas. Assim, há uma grande
quantidade de pulverizadores Leeb da
HORSCH.
03 A Claas Thüringen investiu muito no
setor de serviços – para o benefício do
cliente.
04 Conhecimento concentrado durante
nossa visita presencial à Claas Thüringen
(a partir da esquerda): diretor administrativo Jonathan Köber, Freddy Linzmaier (promoção de vendas da HORSCH da Alemanha Central), Emanuel Tasch (gerente de
vendas da HORSCH da Alemanha central),
Ralf Boeck (chefe do departamento de
vendas da HORSCH da Alemanha central),
representante de vendas da Claas-Thüringen, Hagen Zeng e Frank Degenhardt
(serviços da HORSCH).

04
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Um equipamento impressionante: Claas Xerion com vagão de medidor
da HORSCH.

sas instalações, há dois funcionários – um responsável pelo
preparo e sementeiras e o outro pelos pulverizadores – que
foram intensamente treinados em relação aos produtos da
HORSCH. Além disso, nossos contatos da HORSCH no setor
de vendas e serviços podem ser facilmente consultados pelo
telefone. A HORSCH até mesmo designou um contato para
promoção de vendas à área de vendas. Para todos os fabricantes, nós gastamos aproximadamente um milhão de Euros
em treinamento. Cada um de nossos empregados passa por
um período de treinamento de 20 dias por ano. Além disso,
há uma grande quantidade de peças extra que são estocadas
em quatro instalações. Vamos tomar as partes eletrônicas das
semeadeiras como exemplo. Um erro pode interromper todo o
funcionamento da máquina. No pior dos casos, nós poderíamos – independente de qual das nossas instalações – equipar a
máquina com um sistema de controle completamente novo. A
semeadeira estaria pronta para o uso em pouco tempo. Nossos
clientes geralmente são estabelecimentos agrícolas com terras
para cultivo que operam de modo altamente profissional. E
suas expectativas e requisitos não poderiam ser tratados de
outra forma. Mas eu penso que nos últimos anos, nós conseguimos ganhar sua confiança. O serviço é realizado da mesma
forma para todas as marcas. Nós geralmente empregamos dois
supervisores em cada departamento de reparos. Um deles é
responsável por receber as máquinas e o outro organiza os
processos e lida com problemas mais técnicos. Nos últimos
anos, nós mesmos treinamos três supervisores que cada vez
mais cresceram no departamento de serviços. Anteriormente,
nós lidávamos com tais assuntos de modo centralizado, mas
agora nós contamos com especialistas em todas as instalações.
Para nós, nossos serviços são o que fazem nos destacar dentre
nossos concorrentes.
Isso possui alguma influência nos comércios de novas
máquinas?
Definitivamente. O desenvolvimento é muito positivo. Isso se
deve parcialmente aos conceitos criativos que pusemos em
prática. É, por exemplo, um fato, que os clientes não estão
mais dispostos a comprar uma máquina simplesmente por
causa de informações que eles obtiveram em uma feira ou
de um panfleto de uma máquina. Até mesmo demonstrações
não são mais o suficiente. Nós oferecemos aos agricultores
uma máquina, incluindo serviço completo, para sua disposição
por um ano mediante uma taxa. Assim eles poderão testar
a máquina com calma sem nenhuma pressão. Eu tenho que
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admitir que a nossa idéia por trás desse sistema era de criar
um estoque de máquinas “novas”, usadas e que poderiam ser
comercializadas novamente. Com respeito a isso, no entanto,
a campanha foi um fiasco: quase 100 % dos agricultores
decidiram manter a máquina (risos). Além disso, nós sempre
temos aproximadamente 20 máquinas para alugar, 60 % delas
podem ser alugadas com pouca antecedência, 40 % a longo
prazo, limitado a quatro anos. Uma importante ferramenta
de marketing é o Field Day anual da HORSCH, que esse ano
irá acontecer em Dingelstädt, no distrito de Eichsfeld dia 6
de setembro.
O setor de pulverização na HORSCH está crescendo de
maneira considerável. E a Claas Thüringen?
É bastante semelhante. Mas não é uma coincidência. Pois já
é a segunda vez que nós organizamos o “Dia especial para
pulverização em Thüringen “ que acontece a cada dois anos.
Nesse evento, nós não só apresentamos máquinas, mas há
também discursos interessantes sobre tópicos atuais e as novas
tendências na agricultura. A Claas Thüringen não quer somente ser uma fornecedora de máquinas agrícolas. Nós queremos
liderar as discussões sobre os tópicos que achamos interessantes. Há uma quantidade relativamente alta de pulverizadores
auto propelidos em nossa área de vendas. Nos últimos anos,
nós vendemos 12 unidades. Esse ano, nós já vendemos três.
Quais máquinas da HORSCH são as mais importantes na
sua área de vendas?
Isso varia um pouco. 2017 foi o ano da grade de disco compacta. Nós vendemos muitas unidades da Joker RT. Em 2018,
o trailer pulverizador Leeb LT da HORSCH foi um dos produtos
mais vendidos. A Avatar também está se tornando cada vez
mais popular. Nossos clientes ficam principalmente impressionados com conceitos que os ajudam a aumentar sua produtividade. Algumas vezes, no entanto, campanhas especiais
tem um papel importante, por exemplo, um programa de
financiamento de tecnologia amiga do meio ambiente para
proteção de plantas.
Dadas as estruturas da sua região, há obviamente,
muitos funcionários terceirizados trabalhando nos estabelecimentos agrícolas de seus clientes. Como você
consegue fazer com que eles lidem com a tecnologia
cada vez mais sofisticada?
Nós não só treinamos nossos funcionários, mas também os
funcinários de nossos clientes. Começando com o uso inicial
realizado pelos funcionários do estabelecimento, suportado
por nós e os técnicos de serviço da HORSCH. Além disso, em
2016, nós começamos a realizar um treinamento de operação
para pulverizadores e semeadeiras uma vez ao ano. A parte
prática tem um papel fundamental. Isso ocorre quando o
usuário, mecânico, técnico de serviço e instrutor de demonstração discutem e trocam experiências. Pois, na nossa opinião,
é muito importante manter contato com os clientes. Juntos,
nós podemos resolver problemas, gerando benefícios extra.
Nós faremos todo o esforço possível para nos certificar que
nosso cliente possa cultivar, plantar e colher da melhor maneira
possível. 

Centro de Treinamento FITZ

A área total do canteiro
de demonstração é de
20 hectares. Até 300
terrenos de teste podem
ser estabelecidos.

Mais do que apenas
um campo de testes
Quando você dirige ao longo da via paralela em direção a Sitzenhof, é possível ver
a área de demonstração da HORSCH ao lado direito. Ela foi originalmente concebida para a realização de testes de cultivo. Mas, com o passar do tempo, ela
também foi utilizada para entrar mais em contato com a sociedade e transmitir
um conhecimento mais profundo sobre agricultura. A terraHORSCH falou com
Michael Braun e Josef Stangl do setor de marketing de produtos da HORSCH.
terraHORSCH: Quando a HORSCH estabeleceu a área de
demonstração e qual era a idéia por trás dela?
Michael Braun: A área de demonstração foi criada em 1997.
A idéia básica na época, era de mostrar que o plantio direto
poderia ser posto em prática de maneira bem-sucedida no
local. No entanto, nós rapidamente aprendemos que ela funcionava, porém com restrições. Uma vez que o preparo pode,
na verdade, resultar no aumento de rendimento e de garantia
de rendimento. Hoje em dia, a área de demonstração possui
outras funções. Uma muito importante é a comunicação externa. Isso significa que com o canteiro de demonstração, nós
temos a oportunidade de entrar em contato com pessoas e

começar a estabelecer debates – com agricultores, indivíduos
que não são especialistas e alunos.
Então o propósito da área de demonstração mudou?
Josef Stangl: De certa forma, sim. A área de demonstração
ainda é utilizada para testes de cultivo, porém o seu campo
de aplicação foi expandido. Além dos inúmeros grupos de visitantes que acessam as instalações da HORSCH, nós também
realizamos alguns projetos com escolas locais. E, dependendo
com quem você fala na área de demonstração, você pode
falar em outro idioma. Para alunos, nós basicamente mostramos a eles as culturas nos campos para que eles possam ter
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O QUE É PLANTADO NA ÁREA DE
DEMONSTRAÇÃO?
Um resumo dos testes de cultivo nesse ano na
área de demonstração
Milho, trigo, canola: As culturas tradicionais ainda desempenham um importante papel na área. Os testes são principalmente sobre detectar pequenos detalhes relacionados à produção.
Culturas temporárias: Várias culturas temporárias e misturas de
culturas temporárias são cultivadas no canteiro de demonstração
para examinar a influência na cultura posterior. Diferentes culturas secundárias são testadas para reunir experiências e descobrir
qual valor adicional elas agregam para a plantação posterior.
Soja e edamame: Cada vez mais, a tendência é a produção de
proteína doméstica. A HORSCH entende que, em alguns anos,
a soja terá se estabelecido na Alemanha e que os números de
variedades específicas do local aumentarão no futuro. Sendo
assim, a soja é uma cultura fácil de ser lavrada e é ideal como
uma cultura anterior aos cereais.

02

Grão-de-bico: Até o momento, há somente poucas informações
sobre o cultivo de grão-de-bico na Alemanha. Além disso, há
somente poucas variedades disponíveis. O grão-de-bico é geralmente cultivado nos países mais ao Sul ou em regiões secas.
Girassol, açúcar de milho e milho de pipoca: Semelhante ao
grão-de-bico, a idéia dessas culturas é a de irem direto do campo
para o consumo.
Cânhamo: No momento, a procura por cânhamo na Alemanha
está crescendo tão rapidamente que não pode ser atendida. O
cânhamo é um excelente exemplo de que culturas incomuns são
muito populares em nossa sociedade.
Menos de 1/3 dos terrenos no canteiro de demonstração são
utilizados para cultivar culturas especiais.

01 Markus Kneißl do departamento de marketing da
HORSCH é responsável pela realização das aplicações no
canteiro de demonstração em prazos estipulados. Ele utiliza
um trator modificado (no caso, com um distribuidor de fertilizantes) que é adaptado exatamente à largura dos terrenos.
02 Lições no canteiro de demonstração: não é só sobre conhecer as plantas, uma demonstração prática das máquinas
(no caso, um cultivador) também faz parte do “currículo”.

uma idéia de que é isso que será processado e transformado
nos alimentos que eles consomem todos os dias. Quando
agricultores visitam a área de demonstração, os tópicos são
completamente diferentes. Eles focam, por exemplo, no
gerenciamento correto da população, índices de semente ou
rotações alternativas.
O que os alunos e indivíduos não especialistas acham
da área de demonstração?
Josef Stangl: Ela proporciona aos alunos a oportunidade
de andar no meio da plantação, tocar e sentir o cheiro das
plantas. É uma ótima experiência para eles o fato de as aulas
acontecerem ao ar livre no campo e eles possam aprender
usando todos os seus sentidos.
Michael Braun: Com indivíduos não especialistas, é sempre
empolgante, pois nós podemos mostrar coisas em uma escala
menor que geralmente são discutidas pela sociedade, por
exemplo, o plantio direto ou o plantio convencional, com uso
de arado versus sem uso de arado. Vários efeitos podem ser
mostrados diretamente no campo de modo consideravelmente
mais notável, por exemplo, estrutura do solo e as consequências de diferentes intensidades de cultivo.
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E sobre as culturas menos comuns na área de demonstração? Por quê vocês as cultivam?
Josef Stangl: Devido à mudança climática que nós questionamos e fazemos testes variados. Nós estamos sempre no limite
entre o que pode ser posto em prática e o que faz sentido
para o agricutor e o que são só experimentos. Também é
nosso objetivo trabalhar em culturas de teste que poderiam ir
diretamente do campo para o consumo, como por exemplo,
grão-de-bico, edamame, milho de pipoca ou milho doce. Outro motivo é testar como essas culturas podem ser inclusas na
rotação. No futuro, nós arriscaremos cada vez mais para usar
rotações intensas e mais econômicas. É por isso que prestamos
atenção às alternativas.
Como os visitantes reagem a essas culturas especiais?
Josef Stangl: Os alunos ficam especialmente animados com
o milho de pipoca. As crianças acham isso brilhante! Quanto
mais diferente é uma cultura, mais interessado eles ficam.
Michael Braun: Na minha opinião, dois aspectos são muito
importantes em relação ao cultivo dessas culturas especiais:
Primeiro, nós podemos mostrar aos visitantes o que pode ser cultivado em nossa região além das culturas tradicionais e segundo,
nós, como uma empresa, aprendemos muito. Nem mesmo nós
podemos avaliar qual será o resultado final dos testes de cultivo.
É um processo constante de aprendizado testar se o que nós fazemos faz sentido e é útil. Sendo assim, essa é uma das funções
da área, testar a diversidade assim como nos ensinar algumas
coisas e aprender com elas. Nós ainda estamos longe de sermos
especialistas nessas culturas e, em primeiro lugar, nós devemos
criar uma base de conhecimento.

Mais de 600 clientes da HORSCH e agricultores interessados
participaram do seminário da HORSCH no dia 14 de Março.

Verificação de lucro
„A digitalização não vale a pena na agricultura arável. “Essa declaração de Michael Horsch foi citada na edição online de uma grande revista de agricultura A
citação não estava completamente errada, mas muito resumida. No seminário
de 2019 da HORSCH, cientistas e especialistas práticos falaram sobre as suas
experiências relacionadas a esse tópico

C

asa lotada em Sitzenhof. Todos os lugares foram
ocupados nas áreas de treinamento e exibição de
um total de 1.100 m². Pela primeira vez, os ingressos só puderam ser adquiridos online – um sistema
que provou ser eficaz. Michael Braun do departamento de
marketing da HORSCH apresentou o programa. Apesar de os
palestrantes terem lidado com a digitalização em um sentido
mais amplo, o dia começou com um tópico agronômico.

ALCANCE MAIOR EM CULTURAS TEMPORÁRIAS
Dr. Wilfried Hartl, diretor do instituto de Pesquisas Biológicas
da Áustria, tem realizado pesquisas no campo da agricultura
orgânica sem rebanho desde 1979. Seu foco é em ciclos,
disponibilidade de nutrientes e biodiversidade baseado na
pergunta: “Como nós podemos fertilizar de maneira precisa
na agricultura orgânica?” Ele explicou: “Na agricultura orgânica, nós fertlizamos através do solo. As plantas desenvolveram

artifícios inteligentes para viver fora do solo.” Três tipos de
organismos influenciam a nutrição: produtores (de CO2 e O2),
consumidores (animais, humanos) e decompositores (animais
de solo, fungos, bactérias). De acordo com o Dr Wilfried Hartl,
essa é a base para se entender a agricultura orgânica.
Isso significa que: Se você possui esterco, fica fácil praticar
a agricultura orgânica. Mas e os estabelecimentos agrícolas
sem rebanho? “Após dois ou três anos sem esterco, os rendimentos foram reduzidos em dois terços, uma vez que não
há fonte de energia para o solo”, diz o cientista. Se você
não possui um rebanho, que animais podem suprir a energia
necessária? “Animais de solo são a chave para o sucesso”,
diz o Dr Wilfried Hartl. Já existem muitas unidades de animais
de nematódeos, minhocas e outros dentro do solo. “Se você
considerar animais de solo como rebanho e você os alimentar
corretamente, você poderá praticar agricultura orgânica sem
rebanho”.
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Em 1983, testes com compostagem de alimentos começaram a ser realizados na Áustria. O resultado: Devido ao
composto, uma grande quantidade de carbono entra no solo
como “húmus permanente”. Mas como nós podemos adicionar mais húmus ao solo – por meio de culturas temporárias?
Definitivamente sim, diz o Dr Hartl. As culturas temporárias
fornecem nutrientes e carbono. Mas, especialmente em sua
terra natal, no sudeste da Áustria, é muito seco e, sendo assim,
o cultivo de culturas temporárias é difícil mas não impossível.
O tipo correto de preparo é um passo importante e traz mais
efeitos positivos. Porém, especialistas avisam: “Trabalhar sem
um arado não significa necessariamente o enriquecimento
do húmus!”
O volume de porosidade de 40 a 60 % é muito importante,
pois é onde os animais de solo e as raízes vivem. A continuidade de porosidade é importante para, por exemplo, evitar
inundações. A água morta, no entanto, deverá ser evitada,
pois as plantas não conseguem alcançá-la com os pêlos de
suas raízes. Poros de dimensão média possuem a maior capacidade de retenção de água, o que é particularmente distinto
de solos de loess. Solos argilosos, no entanto, possuem um
volume de porosidade de 60 %, porém até 40 % dos poros
são enchidos com água morta. Uma vez que não há máquinas
que aumentem a porosidade dos solos, as raízes das plantas
com organismos de solos precisam preencher. Por meio da
cobertura verde, há mais raízes no solo. O Dr. Wilfried Hartl
recomenda a cobertura verde sem legumes, se possível, para
evitar a criação de pressão de infecção. Uma parte de 20 %,
no entanto, ainda é ok (a escolha depende do local).
Especialmente em zonas áridas, as culturas temporárias
devem ser plantadas diretamente após a colheita para evitar
maior perda de água. Todos os segundos são importantes. Se
a cobertura verde for plantada tardiamente (as plantas ainda
não foram muito desenvolvidas) o índice de C/N será baixo
(abaixo de 10), então os nutrientes não estarão disponíveis
tão rapidamente quanto com adubo líquido. O índice de C/N
da Facélia, no entato, é acima de 60. Isso é bom para húmus
permanente, mas ruim para húmus de nutrientes rapidamente
disponíveis. O especialista explica: “O agricultor precisa pensar cuidadosamente: Qual é o objetivo da minha cobertura
verde?” Seu resumo é: Se as raízes puderem crescer sem a
compactação do arado, o agricultor fez um bom trabalho!

IMPULSOS PARA A DIGITIZAÇÃO
Michael Horsch, diretor da HORSCH Maschinen GmbH, falou
sobre os atuais desafios no setor agrícola. Em novembro de
2017, a discussão sobre o banimento do glifosato começou.
Ele destacou que no cereal matinal, há mais resíduos de
fungicidas, inseticidas e reguladores de crescimento do que
o glifosato. O herbicida penetra no alimento por dessecação,
um fato que Michael Horsch considera ser altamente importante. Ele explicou que uma agricultura sem glifosato resultará
em uma agricultura com mais ferro. Ele está preparado para
caso o glifosato seja banido. “A emissão de CO2 será maior,
pois haverá mais passagens, e o preparo será aumentado.
Um banimento seria um passo para trás para a agricultura
moderna”, enfatiza Michael Horsch. Ele espera que haja um
acordo na Europa.
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O próximo desafio ocorreu em dezembro de 2018, quando
a Ministra Federal de Agricultura Julia Klöckner exigiu 20 %
menos açúcar e gordura nos alimentos, além disso, ela quer
abolir o óleo de palma gradativamente. Em fevereiro de 2019,
a Südzucker fechou cinco fábricas. No entanto, na opinião de
Michael Horsch, o manuseio consciente de alimentos é algo
positivo. Também, em fevereiro de 2019, a DLG (sociedade
agrícola alemã) declarou que os limites de um simples progresso técnico foram alcançados. “O crescimento incontrolado
entre os engenheiros precisa ser reduzido. Mais sensores não
significam automaticamente um sucesso maior”, comenta o
diretor gerente da HORSCH.
O (bem-sucedido) referendo contra a mortalidade de abelhas também ocorreu em fevereiro de 2019. Os iniciadores exigiram: 10 % de faixas de flores e 30 % de agricultura orgânica.
„Interessantemente, mais artigos neutros sobre esse tópico
são publicados atualmente“, observa Michael Horsch. Como
um exemplo positivo, ele menciona que www.bluetenkorn.de
recebe feedback positivo apesar do uso de pulverizadores. A
cada 30 metros, o agricultor plantou faixas de flores no trigo
que ele não é tratado com agentes químicos. Michael Horsch
desafiou o público: “Todos nós precisamos ser um porta-voz
que sai, entra em contato com os vizinhos e se envolve em
discussões.” A agricultura chegou a um ponto em que muitos
agentes químicos e muitas máquinas pesadas são utilizadas.

Mais sensores não significam automaticamente um sucesso maior.
Ele disse ao público que a família HORSCH tem trabalhado em Sitzenhof por 50 anos – e 50 anos sem utilizar um
arado. 40 anos atrás, um teste de três campos do governo
(sem preparo, cultivador, arado) foi implementado em Sitzenhof. O resultado: Se você olhar para o solo superficial,
comparado com campos sem preparo, há 1/4 de minhocas
no campo arado e 1/2 de minhocas no campo cultivado. No
passado, muitas pessoas riam da família HORSCH. No entanto,
ela nunca deixou de lado a sua idéia de um solo saudável.
“Toda a família acreditava na idéia e na visão que ela proporcionava”, explica Michael Horsch. O foco sempre foi em:

01 Durante o seu discurso, o Dr. Wilfried Hartl focou especialmente
nos benefícios de culturas temporárias.
02 Michael Horsch conseguiu prender a atenção dos visitantes, uma
vez que ele não só falou sobre digitalização, mas também sobre tópicos
políticos.

02
A condição do solo é boa o bastante para ser utilizado por
mais dois anos? O básico é um solo saudável, depois, seres
humanos saudáveis. “No momento, temos que pensar sobre
rotações e culturas futuras”, diz Michael Horsch. “Geração
de Alimentos Baseados em Plantas” é uma nova tendência a
qual nossos colegas profissionais têm se sensibilizado. Além
disso, os agricultores não podem se esquecer da abordagem
de “agricultura híbrida” (uma mistura de agricultura convencional e orgânica). O rápido crescimento de estabelecimentos
agrícolas orgânicos aumentará de forma dramática a oferta
por produtos orgânicos. “Os preços por produtos orgânicos
provavelmente irão abaixar e isso irá afetar principalmente
os menores estabelecimentos. A atual estratégia política irá
resultar na destruição de estabelecimentos agrícolas orgânicos
familiares”, diz Michael Horsch.
Em relação ao tópico de digitalização, ele explica: “Quando todo mundo quer muito ter algo, a “moda” geralmente
já chegou ao fim. Não é aceitável que a digitalização seja
considerada a única solução contra as boas práticas profissionais!” 25 anos atrás, os primeiros mapas de rendimento
foram criados com colheitadeiras. Devido à todas essas ferramentas de gerenciamento de estabelecimentos agrícolas, as
expectativas dos clientes aumentaram e as empresas lucraram
com isso. Já existem tantas ferramentas no mercado para a
famosa “Agricultura de Precisão” que Michael Horsch já não
vê mais potencial nesse setor. Um novo conceito é “Agricultura
de Prescrição”, por exemplo, agricultura baseada em uma
prescrição. Por trás disso, está a idéia de que agricultores não
serão mais necessários a longo prazo e que boas práticas
profissionais não serão mais exigidas. “Isso não é aceitável”,
enfatiza Michael Horsch. O que poderá acontecer é que os
agricultores poderão se cansar da grande quantidade de regulações. Sendo assim, a Agricultura de Precisão se tornaria
necessária para garantir que haja alimentos o suficiente.
“Análises regulares de estabelecimentos agrícolas ao redor
do mundo mostram que esses agricultores ganham a maior
parte dos lucros e tem os menores computadores” provoca
Michael Horsch. “Porém, se o gerente do estabelecimento
agrícola gasta a maior parte do seu tempo no escritório por
causa da digitalização, ele estará desperdiçando um rendimento líquido de 500€.”. Ele ainda diz: “Os agricultores que
conseguem o melhor rendimento líquido estão nos campos e
tomam suas decisões lá. Eles ganham seu dinheiro nos cam-

pos.” É irracional prender esses gerentes de estabelecimentos
agrícolas em escritórios. O contrário se aplica à pecuária: nesse
caso, a digitalização ajuda o agricultor a monitorar seus animais sem eles serem perturbados.
Mas por que nós precisamos da digitalização? De acordo
com Michael Horsch, as interfaces uniformes em um idioma
(não somente entre os fabricantes, mas também com o governo) são essenciais. O consumidor quer 100 % de rastreabilidade (o “agricultor invisível”) de seus alimentos. Para: Se os
rendimentos na Europa são cada vez menores, uma crescente
parte dos alimentos virão do exterior, com menos regulações.
Uma transparência total poderá colocar pressão no governo
para que ele mostre como nós produzimos na Alemanha;
isso poderá ter um efeito potencializador. “Agricultores deverão lidar de maneira ativa e positiva com a digitalização”,
demanda Michael Horsch. Isso também inclui a automação
de certos processos de trabalho. “Um dia, os robôs serão a
cereja do bolo”, o diretor gerente explica e diz ainda: “Será
muito mais fácil utilizar direção automática nos campos do
que nas estradas. No entanto, há ainda um longo caminho
político para se conseguir claridade e certeza legal.”

OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO
O Dr. Patrick Ole Noack, professor de tecnologia de sistema
de agricultura da universidade de Weihenstephan-Triesdorf,
tem uma opinião parecida: „A Digitalização não faz mágica,
mas pode otimizar processos“, ele destacou já no começo do
seu discurso „Digititalização – Muito para ser mostrado – O
que está por trás de tudo isso?“ O professor possui muita
experiência nesse tópico. Após seus estudos de ciências agrícolas na Universidade Técnica e Munique, ele, entre 1997 e
2014 trabalhou para a empresa Geo-Konzept em Adelschlag
(Bavária) que fornece sistemas de direção baseado em GPS
individual e independente do fabricante, assim como dados
de correção de RTK para clientes de agricultura e silvicultura.
Agricultura de Precisão, Agricultura Smart, Agricultura Digital,
Agricultura 4.0 – O que tudo isso significa? “ Todos esses
termos tem mais ou menos o mesmo significado”, diz o Dr
Patrick Ole Noack. “As tecnologias básicas por trás deles são
sistemas de sensores e telemetria, CAN-BUS e ferramentas
para a preparação de dados. Mas como todas as ferramentas,
elas não servem para todos os propósitos, elas precisam de
manutenção, é preciso prática e experiência – mas, primeiro e
mais importante, elas não podem fazer o trabalho sozinhas.”
Em relação à engenharia mecânica alguns limites foram alcançados. As dimensões externas das máquinas, a carga por
eixo, a pressão do solo, a precisão de distribuição de semente,
fertilizante mineral e palha – maior eficiência gerado pelo
crescimento é pouco possível. “Mas o homem também tem
seus limites”, diz o Dr Patrick Ole Noack. “Do ponto de vista
técnico, ele somente dispõe de uma capacidade limitada de
estocagem, um processamento paralelo limitado, um índice
de amostragem limitado e uma objetividade limitada. Um
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04

03 „Um sistema digital precisa ser ajustado corretamente antes de
promover um efeito positivo no rendimento”, essa foi uma das quintessências do discurso do Dr. Patrick Ole Noack.
04 Max Stürzer representou os agricultores práticos. Ele falou sobre sua
longa experiência com sistemas digitais em seu estabelecimento agrícola em Starnberg.

outro desafio é que a terra arável é continuamente perdida
e que está faltando empregados no setor de agricultura. Devido à mudança estrutural, os estabelecimentos agrícolas se
tornaram cada vez maiores, mas os funcionários terceirizados
geralmente tem menos conhecimento sobre os campos. Nesse
caso, a agricultura de precisão pode ajudar, mas somente
com sugestões.”
Um dos maiores desafios, de acordo com o professor, é a
carga de nitrogênio das águas subterrâneas. Ele perguntou:
“De onde nós realmente viemos?” Anteriormente, o registro
de rendimento era realizado visualmente, o fertilizante era
medido pelas mãos do agricultor. O Prof. Dr. Hermann Auernhammer percebeu que essa habilidade será perdida devido
à mudança estrutural. A idéia era de fertilizar menos nesses
pontos onde crescem menos plantas. Em contrapartida, alguns
cultivadores de plantas acham que esses pontos precisam de
mais fertilizados...
De acordo com o Dr. Patrick Ole Noack, o Dr. Hermann
Auernhammer é um dos pioneiros no setor de Agricultura de
Precisão. Registro automático de dados, tecnologia de terreno,
gerenciamento de parque de maquinário e robóticas do campo
poderão, então, melhorar o estabelecimento agrícola, população, maquinário e gerenciamento de trabalho. Na agricultura,
há uma grande variedade de diferentes fatores, por exemplo,
planta, solo ou clima o que faz com que a digitalização seja
mais dificultosa do que em outros setores. No entanto, nós
já contamos com uma experiência de dez anos. Apesar de a
opinião geral de que a Agricultura de Precisão era um desperdício desnecessário de dinheiro, isso rapidamente mudou
quando os benefícios se tornaram aparentes.
O Dr. Patrick Ole Noack examinou várias seções de Agricultura de Precisão:
– Sistemas de direção automáticos: Aproximadamente 20
anos atrás, os primeiros sistemas de direção paralela foram
lançados – naquela época, ainda com lightbars, seguido de
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sistemas de direção automáticos. As soluções de retrofit
funcionavam com uma roda de fricção no volante original. Logo se tornou óbvio que essas soluções são muito
interessantes do ponto de vista econômico, uma vez que
o aumento de eficiência foi considerável.
– ISOBUS: é a base de muitas funções da Agricultura de
Precisão. A norma DIN ISO 11783, por exemplo, regula o
uso conjunto dos terminais.
– TIM: significa Tractor Implement Management, ou Gerenciamento de Implemento de Trator. Os sensores na ferramenta registram de maneira contínua vários parâmetros,
por meio dos pedidos do ISOBUS que são transferidos para
o trator. O implemento instalado dirige o trator virtualmente. Esse sistema é adequado para produção em série, no
entanto, questões normativas de responsabilidade ainda
impedem o seu lançamento.
“Enquanto que antigamente esses sistemas custavam um
valor de cinco dígitos em Marco alemão, hoje em dia o terminal e o ISOBUS já estão inclusos como standard no trator”,
explica o Dr Patrick Ole Noack.
A Agricultura de Precisão pode ser um meio para aumentar
a eficiência, não somente no setor de fertilização, mas também no setor de pulverização com um sistema de detecção
de ervas. Um passo a diante seria a pulverização por meio de
mapas de aplicação como uma verificação online prévia sendo
liberada por uma autoridade responsável. Isso iria necessitar
de leis legíveis por máquinas. O problema é: a maior parte
não poderá ser exibida de forma lógica.
“Na agricultura, as possibilidades digitais serão utilizadas
com diferente intensidade”, o Dr Patrick Ole Noack descreveu
essa experiência. “Controle de seção, sistemas de direção automáticos e software de gerenciamento de estabelecimentos
agrícolas já são muito comuns, mas fertilização específica do
local e mapeamento de rendimento, nem tanto. A criação de
mapas de aplicação para uso prático ainda é um desafio.”
“A digitalização faz sentido?”, foi a pergunta de abertura.
A resposta do Dr. Patrick Ole Noack foi: „Sim e não. A digitalização não faz mágica, mas é uma grande caixa de ferramentas. Porém, as ferramentas individuais não são adequadas
para todos os estabelecimentos agrícolas, todas as culturas e
todos os funcionários. A combinação adequada poderá aumentar a eficiência e o lucro. A combinação inadequada, no
entanto, aumentará os custos e a carga de trabalho. Porém,
se uma das ferramentas digitais reduzir a carga de trabalho
dos agricultores, reduzir custos ou aumentar o rendimento,
então seu uso deverá ser considerado.”

O SOLO É O PRINCIPAL
Max Stürzer, agricultor na Gut Schwaige, junto com sua esposa e suas duas filhas possui um estabelecimento agrícola de
350 hectares em Starnberg na Bavária. O seu maior desafio
é o alto índice de lodo em seu solo, além de um alto índice
anual de volume de chuva de até 1.000 mm/m2. É por isso
que eles ficam temerosos quando é necessário realizar diversas passagens. Por outro lado, em alguns de seus campos, o
subsolo é constituído apenas de seixo. Devido a essas condições diferentes, o agricultor desde cedo era fascinado pela
agricultura específica do local. Ele teve seu primeiro mapa de

rendimento preparado em 1998. Mas a euforia inicial deu
lugar à desilusão. Pois, devido à dependência do volume de
chuva, os rendimentos variavam ano após ano. “Mas, para
mim, os mapas de rendimento ainda são uma ferramenta
importante para analisar decisões sobre produção de culturas
em retrospecto”, diz Max Stürzer. “Eu me sinto melhor se o
que eu faço é certo ou errado e quando eu posso descobrir
como é a minha avaliação. Eu geralmente penso sobre isso –
mesmo quando estou dirigindo o meu trator. É assim que eu
posso evoluir como um agricultor de campos aráveis. “E ele
aprendeu algo importante sobre os mapas de rendimento: O
solo é o mais importante de tudo. Esse é o motivo pelo qual,
como próximo passo, ele examinou o solo através da medição
da condutividade. Isso permitiu uma análise exata do campo
inteiro. A importância da amostra habitual do composto é,
em sua opinião, muito limitada. Baseado nesses resultados,
ele preparou os mapas das sementes. Ele não queria simplesmente reduzir o esforço em partes de baixo rendimento do
campo, mas encontrar a razão. Somente se ele souber a razão,
será aceitável reduzir o esforço, se necessário. Sendo assim,
o agricultor utilizará amostras específicas de solo a partir de
partes individuais do campo.
No geral, Max Stürzer é um fã de sementes pequenas.
Por meio de mapas de sementes, ele foi capaz de adaptar
a quantidade de semente às condições de solo. Para maior
conveniência, ele trabalhou com fatores. Ele também usou
essa informação para a primeira fertilização.

O computador não pode tomar
decisões por mim.
Mas por muito tempo, isso foi tudo o que ele fez. Isso se
deu, pois o tópico foi pouco tratado de um ponto de vista
científico. “Então eu mapeei os rendimentos, mas pus a estratégia na prática de maneira consistente”, o agricultor admite.
“Foi a introdução do GPS que abriu novas oportunidades.
Como a minha esposa é norte-americana, eu tenho alguns
contatos por lá e rapidamente eu entrei em contato com o
tópico “Direção automática”. No começo, eu achei que era
muito caro para mim, mas em 2008 eu comecei a usá-lo. A
precisào de +/- 20 cm era aceitável no começo, mas quando
você começa a utilizar esse tipo de ferramenta, os seus padrões também são elevados. Em 2010, eu comprei a minha
própria estação RTK, e eu trabalho com o controle de seções.
O planejamento da pista é consequentemente manuseado. O
problema da máquina é a combinação, por causa do seu alto
peso. Em condições molhadas, a campactação pode sempre
ser encontrada nos mesmos pontos. No entanto, eu não forço
todas as máquinas em um sistema uniforme de trilhas. Eu posso dirigir nas trilhas secas de manhã e mais à tarde, quando o
solo secou, nos pontos mais molhados.” Trabalhar com linha
A-B provou ser problemático no estabelecimento agrícola de
Stürzer. O nome correto por si só já causa problemas. No caso
de trilhas fixas, os limites do campo são sempre os mesmos,
eles não se “movem”. Essa é uma vantagem se houver um

problema com raízes de grama já que elas se movem a partir
de limites de campo pouco claros.
“Anteriormente, eu arei o mais próximo possível de todas
as raízes de árvores”, lembra Max Stürzer. “Além do fato de
que, hoje, eu não realizo mais a aragem, o mapeamento de
rendimento me ajudou a perceber que era nesses locais que
a quantidade de agentes fertilizantes e de pulverizadores
era maior, os rendimentos, no entanto, foram muito baixos.
Isso me fez planejar meus campos de tal forma que eu posso
cultivá-los do modo mais econômico possível. Sendo assim,
eu deixei de lado cantos fechados e as partes dos limites do
campo em que era difícil dirigir.
Max Stürzer é um dos pioneiros no setor de Agricultura
de Precisão. Mas em sua opinião, ferramentas sólidas, assim
como experiência agrônoma são a chave para o sucesso. “O
computador não tomar decisões por mim”, disse o agricultor. “E eu não preciso de um indicador de área para saber a
história dos meus campos. Nossa base mais importante é o
solo. E o cheiro da terra é o suficiente para saber se ela está
ok ou não.” O seu resumo após 20 anos de Agricultura de
Precisão prática: “Novas vassouras varrem melhor- mas as
velhas conhecem todos os cantos.”

A PRÁTICA É GERALMENTE UMA DESILUSÃO
Karl-Heinz Mann trabalha como consultor para a LBB, um
estabelecimento de negócios agrícolas e uma empresa de
consultoria em Göttingen. Ele realiza extensivas comparações
de estabelecimentos agrícolas para seus cliente, e, sendo
assim, possui seus próprios dados para consultas. “Quais
são as vantagens da digitalização para um estabelecimento
agrícola arável a partir do ponto de vista de um consultor?”
foi a sua pergunta. Primeiramente, os objetivos gerais da
agricultura são: o melhoramento dos rendimentos naturais,
a economia de materiais de operação, a economia de custos
com mão-de-obra (salários, trabalho, custos com máquinas,
depreciação, juros, combustivel, reparos...) assim como um
impacto reduzido no meio ambiente, uma vez que pode ser
alcançado, por exemplo, no setor de pulverização reduzindo
o desvio e entrada de água ou o índice de aplicação no geral.
“Na prática, não há ligação entre o resultado de operação
e a afinidade do gerente do estabelecimento em relação à
digitalização”, disse o consultor. “No entanto, não há argumentos contra a digitalização em geral – somente os fatores
que são diferentes. E há outros problemas no estabelecimento
agrícola.”
Com relação ao equipamento e à implementação prática,
as experiências de Karl-Heinz Mann são parecidas com as
experiências do Dr Patrick Ole Noack: Já existe um sistema
de GPS em grande parte dos tratores e combinados, 95 % de
seus clientes usam ele e 40 % deles até possuem suas próprias
estações RTK. Os mapas de nutrientes também são bastante
comuns (aproximadamente 70 %). A maioria são baseados
em uma rede de amostragem de 3 ha. No entanto, somente
cerca de 45 % dos estabelecimentos agrícolas usam eles para a
fertilização. A fertilização básica quase nunca é realizada com
mapas. Somente 10 % da fertilização orgânica é realizada de
modo a se adequar às condições do local.
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“Digitalização: resolvendo problemas ou só
uma brincadeira?“ foi uma das perguntas feitas por Karl-Heinz Mann durante a discussão.
Durante o seu discurso, ele falou sobre digitalização do ponto de vista de um consultor.

No setor de pulverização, é muito diferente, de acordo
com Karl-Heinz Mann. Todos os seus clientes trabalham com
o controle de seção, cerca de 90 % usam gerenciamento de
cabeceiras, bem como troca individual de bicos ou grupos.
Estabilizadores e fungicidas de colmo, no entanto, dificilmente
são aplicados de uma maneira específica do local, herbicidas
tão pouco.
As expectativas de digitalização são muito altas dentre
estabelecimentos agrícolas que já trabalham com essa tecnologia. Isso é especialmente verdade para o plantio. De acordo
com o consultor, na prática, um benefício de 50 a 60 € por
hectare é realístico. Os estabelecimentos agrícolas que ainda
não foram digitalizados estimam que o benefício é consideravelmente menor.
“Porém, o sistema está longe de funcionar de maneira
suave”, Karl-Heinz Mann aprendeu com suas pesquisas. “Os
agricultores reclamam principalmente sobre problemas com
a interface, mas também sobre os altos custos da tecnologia
e software, falta de rastreabilidade dos resultados e o tempo
que se gasta nele.”.
“A tecnologia digital pode nos ajudar em muitos aspectos”, Karl-Heinz Mann está convencido. “Trilhas fixas e controle
de tráfego para conservar o solo são vantajosos especialmente
nos setores de fertilização e pulverização. Para o preparo é
mais difícil por em prática. O gerenciamento de cabeceiras e
o controle de seção sempre fazem sentido e os agricultores
já os utilizaram em larga escala. O plantio específico ao local
faz sentido principalmente em campos não homogêneos (ver
o discurso de Mr Stürzer), preparo específico do local, muito
menos.”
O especialista recomenda uma fertilização básica onde a
quantidade é calculada de acordo com o resultado da amostra
em relação ao tipo de solo. Mais fertilizante poderia ser aplicado em áreas pouco supridas, enquanto que em área com
boas condições, você poderá utilizar menos fertilizante. Sendo
assim, os custos com fertilização permanecem os mesmos.
Após 12 anos de estabilização de rendimento e aumento de
rendimento, um acompanhamento é necessário. Se for ideal
adaptar a fertilizaçào básica baseada no suprimento do solo,
você deverá fazê-la em grandes campos de modo específico ao
local. “Apesar de fertilização específica ao local ser muito comum, é difícil perceber o quanto ela é benéfica”, diz Karl-Heinz
Mann. “Porém ainda falta um sistema de teste. Cerca de 10 a
30 kg N por hectare é economizado. Um efeito positivo: grãos
acamados podem ser evitados. O sensor N funcioina bem na
prática e vale a pena em campos grandes e não homogêneos.
É muito difícil aplicar fertilizantes orgânicos de modo específico
ao local, uma vez que os substratos não são homogêneos.
A tecnologia NIRS pode ser muito interessante nesse caso.”
O consultor tem uma opinião diferente sobre um maior
uso de ferramentas digitais. Ele disse: “O reconhecimento
automático de ervas e ervas gramíneas ainda está longe, mas
provavelmente possui um grande potencial. Para fungicidas, é
difícil adaptar a quantidade, devido a possíveis resistências. As
possibilidades digitais para controlar máquinas são positivas em
relação ao custo-benefício. Elas geralmente se pagam e a otimizaçào, no geral, funciona bem. O gerenciamento do parque
de máquinas, no entanto, só vale a pena para estabelecimentos
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muito grande ou empreiteiros. Há um grande potencial de
gerenciamento de mão-de-obra nos setores almoxarifados e
depósitos de materiais. Os custos com contabilidade, gerenciamento de índice de área, sistema de aplicação, gerenciamento
de barracões e a economia de dados são proporcionalmente
altos. A porcentagem de custos de produção, em média, chega a 22 %. Essa é uma abordagem para estratégias reais de
resolução de problemas sem brincadeira.”
Karl-Heinz Mann está convencido de que apesar das grandes promessas dos fornecedores e dos políticos em relação às
possibilidades de digitalização, a vida cotidiana é geralmente
uma desilusão. Os custos e o tempo gastos nela são muito
altos. “No entanto, esses sistemas podem ajudar a otimizar os
processos. Mas eles nunca irão substituir um gerenciamento
competente de equipe e uma organização efetiva realizada
pelo gerente do estabelecimento agrícola. Não faz sentido
coletar dados se eles não serõ utilizados de maneira razoável.
Ferramentas digitais deverão ser somente utilizadas para ajuda
e não deverào causar estresse no gerente de produção ou do
estabelecimento agrícola, prendendo-os no escritório. Somente
os gerentes de estabelecimentos agrícolas terão sucesso se utilizarem as possibilidades digitais de maneira sensata. Gerentes
de estabelecimentos agrícolas bem-sucedidos em agricultura
arável devem passar a maior parte de seu tempo no campo e
não no escritório”, resumiu Karl-Heinz Mann.

Evento social
Na véspera do seminário da HORSCH, um evento social ocorreu
no centro de treinamento FIT em Sitzenhof. O serviço de buffet
aconteceu no melhor estilo country: comida caseira e cerveja
de trigo. Tudo isso em contraste com o discurso do coach motivacional sobre o tópico “Você não irá ser recompensando por
começar, mas por se manter no caminho”. Ele disse ao público
sobre a vez que ele passou um tempo em um monastério Shaolin
na China. O dia começou com uma corrida de 21 km como exercício matinal à 1.30 da manhã, no total, ele treinou 17 horas ao
dia. De acordo com Marc Gassert, há dois tipos de disciplina: a
disciplina controlada de dentro e a disciplina controlada de fora.
“Para criar algo grande, você precisa de disciplina de dentro”, o
coach disse. Além disso, o homem possui três forças principais:
o impulso biológico, valores e força de vontade. O dinheiro não
é necessariamente um motivador. Marc Gassert ilustra essa idéia
com uma demonstração: Ele prometeu à uma pessoa do público
25€ se a pessoa se mantivesse em uma posição agachada com
as pernas abertas. O homem confirmou que durante o exercício,
ele não pensou no dinheiro, sua motivação era conseguir
completar o desafio. O coach recomendou ao público sempre
tomar suas decisões o mais rápido possível, pois: “Quanto mais
decisões um homem precisa tomar, mais cedo sua energia é
usada.” Um balanço positivo é importante para evitar o estresse.
E geralmente ajuda a parar de reclamar. E, em primeiro lugar e
o mais importante: O homem precisa de uma função a qual ele
precisa se concentrar e que ele considera gratificante.

Maestro 36.50 SW
A MAIS ESTREITA PARA TRANSPORTE NO MERCADO
Logística e Transporte
Possui 18 metros de largura de trabalho e reduz para 3,1m de largura para
transporte, através de sistema hidráulico, sem ajustes mecânicos. Possui
facilidade de locomoção de uma fazenda para outra ou até mesmo de um
talhão para outro, aproveitando a condição ideal do plantio. Por sua largura
reduzida também pode facilmente ser transportada sobre uma prancha.

Maestro 36.50 SW
O MAIOR TANQUE DE SEMENTES DO MERCADO
Caixa Central de Sementes
Capacidade de 9.000 litros, aproximadamente 7.000 kg
de sementes, garante uma maior autonomia e rendimento,
com menos paradas para reabastecimentos.

