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Bem-vindos

Caros leitores!

A

Agritechnica 2019 ficou para trás. A cada dois
anos nos alegramos com esta Exposição Técnica
Internacional onde temos a oportunidade de
encontrar muitos de nossos clientes e parceiros
de todo o mundo e discutir assuntos atuais com eles.
A área de digitalização foi apresentada em muitos estandes
de expositores como um dos tópicos mais importantes. Em
nossa opinião, a agricultura atualmente está em um grande
ponto de virada em muitas áreas. E todos nós temos que
nos ajustar a isso. Questões atuais como meio ambiente,
proteção climática, saúde e, é claro, digitalização 5.0 são
as principais prioridades da agricultura, mas também da
sociedade, e estão intimamente interligadas. Isso gera
questões sobre novos métodos de cultivo, novas rotações
de culturas, mudanças nos hábitos alimentares, criação de
húmus no solo (isso é viável?), sobre o comércio de certificados de CO2 ...
Os tempos há muito não eram tão interessantes como são
hoje. Temos que estar abertos ao novo, mesmo que ele
possa embaralhar nossos caminhos e estruturas habituais.
Com isso em mente, espero que você goste da leitura,
um Abençoado Ano Novo!

Sinceramente

Cornelia Horsch
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01 A equipe HORSCH na Agritechnica
02 O estande da HORSCH foi muito bem visitado
durante toda a feira.

01

02

AGRITECHNICA 2019 –
UMA RETROSPECTIVA
A Agritechnica deste ano foi novamente um sucesso completo. Cerca de 150
funcionários da HORSCH receberam muitos clientes de todo o mundo no estande. Havia muitas pessoas em todos os dias. As novidades em especial foram
muito apreciadas pelos visitantes da feira.

N

o início da Agritechnica, Cornelia e Michael Horsch receberam uma honraria muito especial. Eles
foram agraciados com o Prêmio de Mérito pela
Sociedade Europeia de Engenheiros Agrícolas (EurAgEng). Este prêmio homenageia a cada dois anos personalidades que dão uma contribuição extraordinária à tecnologia
agrícola e produzem inovações pioneiras com importancia
européia e internacional.
Mas essa não deveria ser a última honraria na Agritechnica.
O HORSCH Transformer VF ganhou o prêmio “Máquina do Ano
2020” na categoria de gerenciamento mecânico de estande.
Este prêmio é concedido a cada dois anos pelas revistas especializadas Traction e Agrar Heute.

Cornelia e Michael Horsch foram homenageados com o Prêmio de
Mérito por serviços notáveis à agricultura. Da esquerda para a direita:
Prof. Peter Groot Koerkamp, Presidente da EurAgEng, Michael e
Cornelia Horsch e Prof. Martin Kremmer, membro do Conselho
Executivo da EurAgEng.
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Michael e Philipp Horsch nos deram sua visão
muito pessoal da Agritechnica.
Michael Horsch: “Fiquei muito surpreso com a quantidade
de pessoas que visitaram nosso estande, apesar da situação
um tanto tensa na agricultura no momento. Eu raramente falava sobre nossas máquinas em conversas. As discussões que
tive foram principalmente sobre a direção na qual a agricultura poderia se desenvolver no futuro. Os tópicos incluíam, por
exemplo, quais chances a agricultura híbrida terá e o que poderia acontecer conosco se o glifosato fosse banido. A ministra
da Agricultura, Julia Klöckner, e Joachim Rukwied, presidente
da Associação Alemã de Agricultores, compareceram ao nosso
stand de forma independente para conversações em que detalharam com quais tópicos estão trabalhando no momento. Fiquei muito surpreso com a intensidade com que lidam com novas áreas de estudo. Acho que os dois têm ideias muito boas
para o futuro, mas ainda precisam de algum tempo para amadurecer. No geral, o que ouvi de ambos foi muito agradável,
mesmo que nem tudo ainda seja comunicado publicamente.”
Philipp Horsch: “Estamos muito satisfeitos com a Agritechnica deste ano. Estamos felizes por termos tido novamente tantas oportunidades de boas conversas e por termos mantido
muitos contatos com nossos clientes e parceiros. Na Agritechnica deste ano, mostramos a maioria dos produtos mais novos
que jamais apresentamos nesta feira. Nossos fogos de artifício
por novos produtos dispararam e, acima de tudo, pelo novo
auto propelido Leeb PT e os equipamentos para controle mecânico de ervas daninhas receberam uma reação muito boa. Portanto, estamos olhando com muito otimismo para o próximo
exercício financeiro. No momento, estamos perante as maiores
mudanças na história da agricultura – os agricultores também
estão percebendo isso. A Agritechnica, portanto, ofereceu a
oportunidade ideal para um intercâmbio, no qual se sentiu que
a maioria dos agricultores também está vendo estas mudanças
de forma positiva e otimista. No futuro, queremos enfrentar
essa mudança na agricultura junto com os agricultores.”

Notícias

Ampliação do ACI
O crescimento contínuo da HORSCH também se reflete na área de pesquisa e
desenvolvimento. Já era hora de adicionar outra ala ao escritório do ACI (Centro
Agrícola de Inovação). Para a terraHORSCH, o gerente de área Hubertus Bultmann explica as razões da decisão.
terraHORSCH: Qual foi o motivo da ampliação do ACI?
Hubertus Bultmann: Na época em que o ACI foi planejado,
os escritórios eram muito amplos. Com o tempo, no entanto,
chegamos a um ponto em que todo o espaço do escritório
estava ocupado e a necessidade de capacidade adicional se
tornava cada vez mais visível. Uma expansão era inevitável.
As obras foram concluídas no início de setembro deste ano.
A ampliação oferece espaço para 60 colaboradores adicionais.
Quantos funcionários já se mudaram e com que rapidez
os novos locais serão preenchidos?
No início de junho, os primeiros funcionários se mudaram
para o escritório concluído. Como as coisas estão hoje, no
entanto, nem todos os lugares foram ocupados. Os espaços
liberados na parte anterior agora são usados, entre outras
coisas, como laboratório de
desenvolvimento de eletrônicos. Aqui, criamos espaço
para os testes de software
totalmente automatizado,
nos tornando ainda melhores
nesta área. Os espaços que
ainda estão disponíveis serão
preenchidos passo a passo.
Conseguimos atrair e integrar dez novos funcionários
desde o início do ano. Para o
próximo ano, queremos nos
concentrar principalmente
em preencher a nova estrutura das unidades de negócios
com pessoas. Na sequência eu também gostaria de fortalecer
o pré-desenvolvimento – chamado por nós de “FutureLab”.
Por que você coloca tanta ênfase no fortalecimento da
equipe de pré-desenvolvimento?
A HORSCH cresceu graças à implementação muito rápida
dos requisitos do cliente. Mantemos contatos estreitos com
os agricultores e testamos coisas novas juntos. Atualmente,
existem muitos tópicos interessantes nos quais queremos
trabalhar. Além dos pontos focais usuais na tecnologia de
precisão de distribuição de sementes, no preparo do solo
e na semeadura de cereais, aqui. a agricultura híbrida e a
digitalização merecem destaque. Para poder trabalhar em
muitos tópicos novos, precisamos de capacidades suficientes
na área de pré-desenvolvimento. Ao selecionar funcionários,
buscamos a garantia de que os colegas já demonstraram
serem mentes criativas em outras partes da empresa.

02

01 Condições ideais para uma rápida
troca de ideias – a sala de reuniões no
pré-desenvolvimento.
02 A construção da expansão do ACI
começou em julho de 2018.

01

Até que ponto haverá mais reestruturações nas equipes
individuais?
Usamos a mudança para o novo prédio para redistribuir a
estrutura. Três unidades de negócios foram criadas sob o teto
do desenvolvimento de produtos: preparo do solo, plantio e
semeadura. Nosso objetivo é intensificar o foco nos produtos
individuais nessas três áreas. Devido ao imenso crescimento
do portfólio de produtos nos últimos anos, essa etapa é muito
importante para nós.
Nossos futuros líderes das três unidades de negócios de
Schwandorf assumirão a respectiva responsabilidade global
do produto. Desde o início de um novo projeto, queremos
trabalhar próximos com compras, produção e pós-vendas.
Mas, acima de tudo, uma coisa deve ser colocada ainda mais
em destaque: os benefícios para nossos clientes finais.
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PHILLIP KRAINBRING SE APRESENTA:
Bom dia,
meu nome é Phillip Krainbring, tenho 33 anos e sou casado. Eu
cresci em uma fazenda em Schleswig-Holstein. Depois de terminar o ensino médio, fiz um aprendizado como agricultor e depois um mestrado em ciências agrícolas. Atualmente, sou gestor
de uma fazenda agrícola na planície de Magdeburg. Posso dizer
com gratidão que fui capaz de transformar meu hobby em profissão..

MUDANÇAS HONESTAS:
PRÊMIO CERES PARA
PHILLIP KRAINBRING
O engenheiro agrícola Phillip Krainbring aproxima a agricultura dos consumidores e busca o diálogo através de mídias sociais. Ele tem o suficiente para
contar: desde 2016 administra cerca de 440 hectares de culturas comerciais.
Como administrador, ele enfatiza a rotação de culturas, cuida da seleção ótima
das variedades, escolhe as taxas de aplicação corretas e usa produtos biológicos
modernos.

O

produtor de 33 anos usa o melhor do convencional e do orgânico. Para cereais e milho, ele
conta com sementes tratadas eletronicamente e
preparados com microorganismos. Cada vez mais
ele está evitando produtos químicos e fertilizantes minerais.
Seu objetivo: 30 a 50 % menos nitrogênio, apenas metade
dos fungicidas e inseticidas e zero reguladores de crescimento.
Para terraHORSCH, ele conta o que o move:
“Este ano eu ganhei o Prêmio Ceres (CeresAward) na
categoria ‘agricultor’ – algo muito especial para mim porque
meu pai ganhou em 2015 nessa categoria e estou seguindo
seus passos. O Prêmio Ceres oferece a oportunidade de
mostrar quais novos caminhos a agricultura percorre, quais
inovações impulsionamos e quais idéias desenvolvemos para
preparar a agricultura para o futuro. Na minha opinião, isso é
muito importante porque estamos diante de grandes desafios
e mudanças.
Por um lado, percebemos que estamos atingindo limites
com nosso modo de produção. Seja resistência das culturas,
produtividades estagnadas ou em declínio, máquinas grandes
e pesadas demais, condições climáticas extremas e muito
mais. Essa lista provavelmente poderia ser continuada quase
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indefinidamente. No entanto escolhemos esses desafios com
a escolha da profissão. É também um atrativo da agricultura
continuar se desenvolvendo e não ficar parado no tempo. Para
mim, nem sempre se trata da máquina mais recente, a próxima
solução de alta tecnologia ou digitalização ao máximo. Para
mim, desenvolvimento continuado também significa refletir
sobre tópicos que não recebem muita atenção. Um desses

O Prêmio Ceres
Atualmente, a agricultura está se tornando cada vez mais o foco
da atenção do público – o uso sustentável de recursos, a proteção ambiental e climática são apenas alguns dos tópicos sobre os quais todos estão falando quando se trata de garantir o
fornecimento de alimentos. O desejo de transparência na produção e na origem da produção está desempenhando um papel cada vez mais importante.
Por esse motivo foi instituído o Prêmio Ceres que reconhece conquistas excepcionais
de agricultores na Alemanha em onze categorias distintas. O prêmio fornece uma
plataforma de efeito público para destacar as habilidades e realizações significativas dos agricultores na Alemanha – dentro
e além da agricultura. O Prêmio Ceres é concedido anualmente
como parte de um evento de gala festivo. HORSCH é o patrocinador da categoria “agricultor”.

Notícias

tópicos para mim é o solo. Ele pode fazer muito por conta
própria. Mas, para ser franco, no passado, muitas vezes o
vimos apenas como substrato de sementes, agroquímicos e
fertilizantes. Há muito potencial que ainda não conhecemos
e também subestimamos.
Por outro lado, estamos subitamente expostos a pressões
sociais e políticas que não pensávamos serem possíveis cinco
a dez anos atrás. A sociedade pede uma mudança radical na
maneira como fazemos a agricultura, e a política responde a
esses desejos com restrições e proibições. Muitas pessoas não
tem mais referência da agricultura e também há falta de conhecimento sobre os atuais métodos de produção. Mas como
eles deveriam saber? Vamos pensar em nós mesmos e nas
áreas com as quais não temos pontos de contato. Não tenho
ideia de como é o trabalho diário de uma enfermeira ou de
um designer de mídia. No passado perdemos a oportunidade
de falar sobre o desenvolvimento agrícola.
No entanto apenas porque as pessoas têm pouca relação
com um assunto ou nenhum conhecimento sobre ele, não significa que não falem sobre isso. É exatamente aqui que reside
a nossa oportunidade. O tópico da agricultura é de grande
interesse e temos que usar esse interesse a nosso favor. Vamos
falar sobre o nosso trabalho! Mas não apenas com números,
fatos e evidências científicas, por favor. Podemos inspirar por
nós mesmos e por nosso trabalho. Há tantas vivências, situações e histórias bonitas que podemos contar com orgulho.
Mas a coisa toda também deve ser honesta. Não devemos
encobrir nada. Gostaria de mencionar os produtos agroquímicos como exemplo. Produtos agroquímicos têm efeitos
colaterais – ponto final! Como consultor, também viajo muito
pelas cidades para falar sobre agricultura. Produtos agroquí-

O premiado Phillip Krainbring e sua esposa Julia (ao centro) com
Cornelia Horsch (2a à esquerda) e os membros do júri Andreas Lege
(à esquerda, Associação das Câmaras de Agricultura), Daniel Brandt
(2o à direita, HORSCH Maschinen GmbH ) e Klaus Strotmann (à direita,
revista Agrarheute).

micos, ou o termo mais comum pesticidas, são sempre uma
questão importante. Se eu falar apenas sobre quão grandes
e importantes são esses produtos, quase ninguém me ouve
ou argumenta contra. Mas se eu deliberadamente falar sobre
efeitos colaterais, chegamos a um nível completamente diferente de conversa. Também temos que admitir honestamente
que a redução no gasto com agroquímicos não é apenas nosso
mérito. Regulamentos, restrições e proibições nos forçaram
parcialmente a fazê-lo. Portanto, não podemos levantar e
declarar isso como nosso mérito. Ninguém vai acreditar.
Não podemos esperar mais! Temos que ser proativos nas
discussões. É importante que resolvamos os problemas críticos
por nós mesmos e não esperemos até que os outros comecem.
Essa é a única maneira de ajudar a moldar e sustentar a discussão. E isso só é possível em combinação com a autocrítica.
Aquele de nós que ainda afirma que a agricultura é boa do
jeito que está e que fazemos tudo certo não entendeu nada!
Não mantemos os animais adequadamente, nem sempre trabalhamos de forma sustentável etc. E sim, somos parcialmente
culpados. Claro que não só. Mas se não resolvermos esses
problemas e mostrarmos que queremos mudar um pouco e
continuar mudando, a pressão sobre nós aumentará.
Eu acho que com honestidade, um pouco de autocrítica
e vontade de tentar algo novo, nós, agricultores, podemos
mostrar que queremos mudar algo de dentro para fora “.
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No fio de uma lâmina:
Cultro TC
Com o duplo rolo-faca Cultro TC, a HORSCH lançou uma nova família de
máquinas na Agritechnica. O leque de aplicações se estende desde o manuseio
leve de resíduos de colza até a fragmentação de culturas de cobertura.

I

nicialmente o Cultro TC está disponível em larguras de
trabalho de três e doze metros. A característica comum de
ambas as máquinas é o duplo rolo de facas. A durabilidade
dos componentes utilizados foi a maior prioridade durante
o desenvolvimento. Seis facas adjacentes estão dispostas em
um eixo fechado com um diâmetro de 300 mm. Essa construção testada e aprovada foi absorvida do rolo de facas do Joker
RT. As cargas nas facas individuais são mais fáceis de controlar
porque as forças são transferidas para o tubo principal e as
facas não podem saltar. Essas propriedades garantem uma vida
útil máxima, mesmo sob condições extremas, por exemplo,
em solos secos ou pedregosos.
O rolo-faca duplo em si é construído em tandem e conectado no meio à estrutura principal por um mancal de borracha.
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São utilizados elementos com três metros de largura, que
podem se adaptar bem a solos desnivelados.
O Cultro 3 TC com uma largura de trabalho efetiva de
2,90 m é produzido como um equipamento de 3 pontos e
pode ser acoplado tanto na parte frontal quanto na traseira.
Se acoplado na parte frontal do trator, um capô de proteção
fornecido como padrão protege o trator de pedras ou raízes.
Um rolo compactador opcional está disponível para uso no
acoplamento traseiro.
O TC Cultro 3 pode ser usado sozinho ou em combinação,
por exemplo, com o Joker 3 CT.
O Cultro 12 TC, com uma largura de trabalho efetiva de
12,20 m, chega ao mercado como equipamento de arrasto.
Na posição de transporte, as duas estruturas da máquina são

Notícias
01 O Cultro 12 TC é leve e
pode ser tracionado por um
trator de 250 CV.
02 O Cultro TC esmaga e corta
intensamente os resíduos da
colheita devido à alta velocidade de rotação.

02
dobradas longitudinalmente para atender às especificações de
três metros de largura e quatro metros de altura.
Os quatro elementos de três metros do rolo-faca duplo
podem ser combinados com uma grade de dentes simples e
o testado compactador RingFlex ou com uma grade de dentes
pesada de 3 carreiras. Dependendo da aplicação, ambas as
configurações têm suas vantagens.
A combinação com grade e compactador faz sentido,
especialmente em solos bastante leves, para poder suportar
partes do peso da máquina no rolo compactador.
A grade pesada de 3 carreiras, por outro lado, fornece
redistribuição adicional de palha na direção de deslocamento.
Os dentes da grade com um diâmetro de 14,3 mm juntam
resíduos de palha e colheita e os distribuem melhor. O peso
da máquina Cultro 12 TC repousa quase inteiramente no
rolo-faca, o que é uma vantagem, especialmente quando há
caules duros ou parcialmente verdes.

MUITOS USOS
O Cultro anda, por assim dizer, “no fio de uma lâmina” e
pode ser usado de maneiras muito diferentes:
Antes de tudo: na maioria das vezes, não há um corte
homogêneo, mas trata-se de um esmagamento ou picado
mecânico de resíduos ou brotamento da cultura.
O manuseio de resteva de colza é certamente a aplicação
mais óbvia do duplo rolo-faca. Quebrar resteva, amassar e
manusear os resíduos da colheita novamente, sem cavar muito
fundo no solo para não enterrar demais as sementes de colza
perdidas – essas são as principais funções. O TC Cultro atende
muito bem a estes requisitos e acima de tudo rapidamente – a
velocidades de até 20 km / h. Os custos relativamente baixos
dessa operação desempenham um papel importante.
Na segunda passada na resteva de colza, a pequena planta
de colza que já se emergiu pode ser reenterrada. A palha,
que já estava fragmentada até então, é mais triturada e pode
acontecer um segunda germinação.
Além do resteva de colza, a resteva de girassol é um uso
comum para rolos-faca. O foco principal é a trituração dos

caules em combinação com o preparo do solo, a fim de criar
uma cama de sementes para a cultura seguinte. A quebra da
resteva e hastes realizada durante seu uso também garante que
os resíduos sejam decompostos o mais rapidamente possível.
Em regiões com grande quantidade de milho para silagem,
a limpeza das restevas é muito discutida e em grande parte já
aplicada intensivamente. O objetivo é danificar a resteva do
milho colhido de forma que a broca europeia do milho não
encontre mais abrigo no inverno. Aqui o Cultro TC pode ser um
apoio interessante, esmagando e quebrando uma grande parte
da resteva. Isso secará a resteva, a colocará em contato com
o solo e iniciará o processo de degradação. Embora o Cultro
TC geralmente não seja suficiente como uma única medida,
ele pode ser usado como uma alternativa na tecnologia de
mulching na sequência de operações. Velocidade de trabalho
alta e solos firmes e relativamente secos são importantes para
um alto grau de destruição de resteva de milho. Isso permite
que o rolo-faca trabalhe a resteva mais intensivamente.
O Cultro TC pode ser usado em culturas de cobertura em
momentos diferentes. O espectro varia desde limitar o crescimento das plantas por dobras e trituração com a incorporação
superficial de plantas verdes até a fragmentação desejada da
camada de cobertura morta após o inverno. Este último pode
ser uma vantagem em termos de aquecimento e secagem
rápidos do solo, especialmente em locais mais frios.
HORSCH fundamentalmente pensa a agricultura em termos de sistemas. O TC Cultro é um complemento adicional
para diferentes sistemas, a fim de poder trabalhar em pouca
profundidade, de forma intensiva e com pouco esforço. Diferentes operações em resteva e uso em culturas de cobertura em
pé estão na ordem do dia. Dependendo da largura de trabalho,
o Cultro TC pode ser combinado com uma ampla variedade
de ferramentas para obter a melhor eficácia da operação. O
Cultro 12 TC com grade pesada de 3 carreiras acoplada pode
ser uma ferramenta altamente eficaz em áreas extensas ou na
semeadura direta, para retrabalho de resteva, distribuição de
palha, quebra de capilares e criação de uma cama ideal para
a semeadura direta.
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Maestro Duo

RÁPIDA, PRECISA E VERSÁTIL
Pensando nas necessidades do agricultor brasileiro,
a HORSCH desenvolveu a Maestro Duo –
uma plantadeira articulada com distribuição precisa
de adubo, preparada para o plantio direto.
Está disponível nas versões 24 e 36 linhas nos
espaçamentos 45 e 50 cm.
— Ágil no transporte
— Maior autonomia e rapidez no abastecimento
— Qualidade no plantio com uniformidade
— Perfeita distribuição de adubo
— Robustez e durabilidade

10
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Michael Maier (l.) E Alois Schneider (r.)
caminhando pelo novo pavilhão de
produção.

HORSCH constrói
“fábrica da floresta”
A HORSCH está investindo 23 milhões de euros na fábrica de Schwandorf. A
construção da chamada fábrica da floresta é o maior investimento na história da
empresa até hoje. Michael Maier (gerente de produção) e Alois Schneider (gerente de logística) explicaram os antecedentes deste projeto de construção.
terraHORSCH: Por que foi necessário expandir a área
de produção em Schwandorf e montar a fábrica da
floresta?
Michael Maier: Uma das razões decisivas para a construção da
fábrica da floresta foi que atingimos os limites de capacidade
com o volume de vendas, produção e logística. As grandes
larguras de trabalho e o crescente portfólio de produtos causaram grandes problemas de espaço no passado nos corredores
dos antigos pavilhões. Com a fábrica da floresta de 11.000
m², criamos a possibilidade de continuar crescendo e reagir
com mais flexibilidade às solicitações dos clientes. Ao mesmo
tempo, podemos melhorar nossos processos de montagem
e logística e torná-los mais eficazes para que possamos nos
adaptar aos futuros requisitos.
Alois Schneider: Também expandimos significativamente a
área de trabalho da logística. Com as novas áreas de logística
para a produção o rack alto existente é aliviado. Isso libera
urgentemente a capacidade de armazenamento necessária
para peças de reposição.
Michael Maier: Com a nova fábrica da floresta, agora temos a possibilidade de planejar nossa produção de maneira

12
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diferente. Lotes menores podem ser construídos levando em
consideração as datas de entrega. As trocas de máquinas operatrizes nas linhas são mais fáceis e eficazes de implementar e
o know-how de nossa equipe de montagem pode ser usado
de maneira mais direcionada. O material será fornecido nas
linhas de montagem no momento da necessidade. Pedidos especiais de nossos clientes podem ser planejados e controlados
com mais precisão. Um grupo de montagem especialmente
treinado estará disponível no futuro para atender à crescente
demanda por equipamentos especiais.
Qual a extensão das solicitações de equipamentos especiais?
Michael Maier: Realizamos muitos pedidos especiais em
2019. É difícil avaliar como este desenvolvimento continuará.
Alois Schneider: Nesse contexto, também é importante
mencionar que a fábrica da floresta agora nos oferece um
local alternativo para cada linha de produção. Esse espaço
alternativo é particularmente útil se solicitações especiais não
puderem ser construidas na linha durante a montagem, pois
elas interromperiam o fluxo do processo. Não tinhamos este

Notícias

02
01

01 O novo pavilhão logístico com estantes para paletes e prateleiras
para fornecer à produção os componentes necessárias.
02 Vista aérea da fábrica da floresta.
03 A equipe de produção com a primeira máquina montada na fábrica
da floresta, uma Maestro 24 SW.

lugar antes. A linha alternativa também pode ser vantajosa se
houver problemas na linha de montagem.
Projetos de automação também serão implementados
no novo local de produção?
Michael Maier: Um dos objetivos por meio do novo prédio
é criar áreas para processos automatizados, especialmente na
área de pré-montagem. Em janeiro, será instalado um sistema
robotizado para a montagem dos mancais. Eu acho que esse
é um passo importante para impulsionar a automação na
produção.
Até que ponto outros processos de produção mudarão
no futuro?
Michael Maier: A logística de produção mudará muito. Até
o momento, os operadores vão a todos os locais de armazenamento e buscam os componentes necessários para toda a
produção. Com a construção da fábrica da floresta, estamos
dando mais estrutura a esse sistema. As áreas de armazenamento estão divididas. Os selecionadores de pedidos individuais
são designados a uma área de armazenamento e a apanha
é otimizada de acordo com o pedido. Os componentes de
diferentes áreas são reunidos e disponibilizados. No futuro,
também haverá quatro operadores de logística de suprimentos que serão responsáveis por fornecer o material correto de
forma independente aos grupos específicos.
As planilhas de turnos também mudarão devido ao
novo prédio?
Nada vai mudar. Continuaremos a trabalhar em operação
normal de segunda a sexta-feira. Se necessário, também em
operação por turnos.
O novo prédio aumentará automaticamente a necessidade de funcionários?
Alois Schneider: Compreensivelmente, a expansão da própria fábrica não resulta automaticamente em um aumento

03

nas necessidades de pessoal. Com a expansão das áreas de
montagem e logística, criamos as condições para um maior
crescimento. Se as vendas da HORSCH continuarem a se desenvolver de maneira tão positiva quanto nos últimos anos, as
demandas de pessoal continuarão a aumentar e contrataremos
funcionários adicionais na produção e logística.
Como está o andamento da construção? Quando todas
as obras estarão concluídas?
Alois Schneider: Agora, em dezembro, nos mudamos para
toda a área de produção. Até o momento foram concluídos
os prédios em que as áreas de logística e montagem já foram
colocadas em operação. Já estamos usando 80%. dos novos
pavilhões. A construção das instalações externas ainda não
foi totalmente concluída. O prédio de escritórios ainda está
em construção e só estará pronto para ocupação em meados
do próximo ano. Na mudança para a fábrica da floresta, o
armazém de peças de reposição também será ampliado. A
construção da ala adicional de 2.500 m² também será concluída até meados do próximo ano.
Qual será o tamanho do prédio de escritórios? Quais
departamentos vão se mudar para lá?
Alois Schneider: O prédio terá uma superfície útil de 480 m²
e cinco andares, com uma área total de 2.340 m². Nos dois andares inferiores, haverá salas sociais com vestiários, chuveiros,
academia e salas de descanso. O segundo andar será usado
pela gerência de produção e o terceiro andar está previsto para
o departamento de compras e gerenciamento de fornecedores.
O piso superior está previsto para ampliação da empresa e, por
enquanto, não será necessário. No total o prédio administativo
oferecerá um total de 115 postos de trabalho.
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Diversificação para maior
produtividade: cultivo de soja
no Brasil
O cerrado brasileiro é cultivado há relativamente pouco tempo. Hoje, no
entanto, o Estado de Mato Grosso em particular contribui significativamente
para a produção de produtos agrícolas do país.
com a semeadura da soja em meados de setembro e
início de janeiro, possibilitou um melhor aproveitamento do período vegetativo.
O atual sistema agrícola
consiste em sucessão de
culturas: soja / milho
e / ou soja / algodão
para a segunda
safra. Atualmente
mais de 60% da área
agrícola do Estado é utilizada dessa maneira.
Brasília
O duplo cultivo levantou
questões com as quais até
então pouco fora feito em
termos de pesquisa. A maior
parte do trabalho de pesRio de Janeiro quisa estuda apenas uma
cultura isoladamente e não
HORSCH do Brasil
em conjunto com outra no
mesmo ano agrícola. A intensificação levou a condições mais favoráveis
para ervas daninhas, insetos, nematoides e do-
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Participação de Mato Grosso na produção do Brasil (%)

A

linha do tempo
também mostra o
desenvolvimento
da produção de
grãos na região (Fig.1).
No começo, houve grandes desafios
para os agricultores.
Um deles era o solo
originalmente muito
pobre em nutrientes. Era
necessário melhorar o pH através de
calagem, bem como aumentar os teores
de fósforo e potássio. Esses
altos investimentos foram
Mato Grosso
o pré-requisito básico para
Cerrado
a produtividade do solo e a
base para a rentabilidade do
uso agrícola de modo geral.
Com o desenvolvimento da agricultura nessas áreas, os
processos de produção tornaram-se mais complexos e o
manejo mais intensivo (Fig. 2). O encurtamento dos
ciclos da cultura de soja, milho e algodão, combinado

Fig.1. Evolução da
produção de soja e
milho com uma segunda safra no Estado de
Mato Grosso e a participação na produção
total do Brasil

Fig.3. Áreas de pesquisa da Fundação MT. A marcação vermelha mostra as parcelas do ensaio de rotação de culturas, com foco na produção de soja.

enças. Surgiram também as resistências. Nesse contexto no
Mato Grosso foram realizados vários ensaios durante um
período mais longo
Em 2008, a Fundação MT decidiu iniciar uma série de experimentos para pesquisar os efeitos dos sistemas de rotação,
sucessão e monocultura tendo a soja como principal cultura
para analisar o impacto da ordem das culturas no rendimento
e na fertilidade do solo. O ensaio de longo prazo é realizado
em condições práticas nas áreas experimentais da fundação.
Estas estão localizadas na Fazenda Cachoeira (17 ° 09 ‘S, 54
° 45’ W e 490 m de altitude), próxima à rodovia BR-163, em
Itiquira. O solo é muito argiloso. Foi fertilizado com nutrientes
minerais e calcário por mais de 30 anos e, portanto, é considerado fértil. As oito variantes do experimento estão descritas na
Tabela 1 e abrangem as seguintes áreas: diferentes sucessões
de culturas, a combinação com culturas de cobertura, rotação
de culturas e monocultura.
Alguns resultados importantes foram observados durante
onze anos do experimento. A quantidade de palha nos tratamentos é significativamente maior em sistemas com rotação
e sucessão de culturas (Fig. 4). Ao usar métodos de sucessão
de culturas, é importante considerar as diferenças nos tipos
de palha e enraizamento de diferentes espécies. Todos eles
exploram o perfil do solo de maneiras muito distintas.

Período

Set

1980 - 1990
1991 - 1995
1996 - 2000
2001 - 2005
2006 2011 -

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

O rendimento da soja, principal cultura do experimento, é
influenciado pelos diversos sistemas de produção e aumentou
ao longo dos anos. O aumento no nível de produtividade
de todos os sistemas durante as três últimas safras deve-se
principalmente ao uso de variedades de maior rendimento
que apenas recentemente entraram no mercado brasileiro.
O rendimento médio para este período é significativamente
maior para os sistemas com sucessão ou rotação de culturas
que para a monocultura.
Durante um período de seis safras (2008 / 2009 a
2013 / 2014), os diferentes tipos de preparo não tiveram impacto na rentabilidade. Houve diferenças em relação à safra
2014 / 2015. A principal razão para isso foi uma combinação
de estresse hídrico e uma variedade de soja extremamente
precoce. Isso ressalta a capacidade de tamponamento de solos
argilosos com um bom suprimento de nutrientes, como os
que prevalecem na fazenda experimental da Fundação MT. A
mensagem mais importante para os agricultores é: perseverar
com o sistema de plantio direto – os bons resultados não aparecem imediatamente após a introdução, mas sim ao longo
dos anos, quando o sistema se estabiliza.
Até o momento, não há um aumento claro no rendimento
da soja nos sistemas de sucessão de culturas em comparação
com os sistemas de rotação de culturas. No entanto, outras

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Soja (130 – 150 dias)
Soja (120 – 135 dias)
Soja (120 – 135 dias)
Soja (110 – 125 dias)
Soja (110 – 125 dias)
Soja (95 – 100 dias)

Ago

Fig.2. Evolução de sistemas de cultivo no Estado
de Mato Grosso após a
introdução de culturas
para uma segunda safra
no mesmo ano agrícola.

Milho (140 – 160 dias)
Milho (140 – 160 dias)
Milho (130 – 150 dias)
Milho (130 – 150 dias)
Algodão (150 – 180 dias)

Fonte: Kappes (2015)
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V

-------- Ano 2 --------

------- Ano 1 -------

------- Ano 3 -------

Zpacování
Preparo
dopůdy
solo

---------------------------- 1ª safra / 2ª safra ---------------------------1a

Soja / Pousio

Soja / Pousio

Soja / Pousio

DS

2b

Soja / Milheto

Soja / Milheto

Soja / Milheto

DS

3c

Soja / Braquiária

Soja / Braquiária

Soja / Braquiária

DS

4d

Soja / Milheto

Soja / Crotalaria

Milho + Crotalaria

DS

5e

Soja / Crotalaria

Milho + Braquiária

Soja / Crotalaria

DS

6f

Soja / Crotalaria

Braquiária

DS

7g

Soja / Milho

Soja / Milho

Soja / Milho

DS

8h

Soja / Pousio

Soja / Pousio

Soja / Pousio

KB

Soja / Milho + Braquiária

Legenda:
V - Sistema; DS - semeadura direta; KB - preparo convencional (preparo anual com arado/ grade, após a safra)
a

Monocultura de soja sem cobertura morta, 2ª safra (sem preparo após a safra)

b

Milheto ADR-300, 2ª safra

c

Braquiária 2ª safra

d

Milheto ADR-300 e Crotalaria, 2ª safra, e Braquiária, semeada simultaneamente com o milho de verão

e

Crotalaria, 2ª safra e Braquiária, semeada simultaneamente com o milho de verão

f

Crotalaria, 2ª safra e Braquiária semeada simultaneamente com milho para a 2ª safra e deixadas até o verão do ano seguinte (tempo de cultivo: 18 meses)

g

Sucessão de culturas com soja e milho como segunda safra

h

Monocultura de soja sem cobertura morta na segunda safra (com preparo do solo após a safra)

Tabela 1: Sistemas usando diferentes métodos (monocultura, rotação de culturas e sucessão de culturas) e preparo do solo.

avaliações serão realizadas. Quer-se descobrir até que ponto
as variantes de rotação de culturas podem contribuir para
melhorar a biologia do solo. A Fig. 6 mostra como a formação
de húmus pode alterar a fertilidade de solos tropicais.
No experimento, foram realizadas análises microbiológicas, que mostram com mais precisão as enzimas do solo que
afetam o ciclo do carbono, enxofre e fósforo. Dessa forma

puderam ser definidos indicadores para a qualidade biológica
do solo. Sistemas de produção com maior quantidade de palha
geram maior atividade biológica.
Esses parâmetros mostram a quantidade de palha necessária para ativar todo o potencial biológico em solos
tropicais. Em alguns sistemas de cultivo, a atividade biológica,
naqueles com uma quantidade alta de palha, foi oito vezes

Fig.4. Criação de
matéria seca a partir de
partes aéreas de plantas (cobertura morta)
para cada sistema de
produção e cada espécie ao longo de dez
safras

Geração de matéria seca (t / ha)

200
Soja

Colheita intermediária de milho

Milheto
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Braquiária

160

120
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19
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Sp = soja / pousio		
Sc = soja / crotolaria		
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Sm = soja / milheto		
M = milho			

Sb = soja / braquiária
SMi = soja / milho

32

B = braquiária

Fotos: C. Kappes (2016)
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V1 Soja / pousio (DS) – monocultura

V7

V6 Soja / Crotalaria, Soja / Milho + Braquiária
(DS) – rotação de culturas

Soja / Milho (DS) – rotação de culturas

Fig.6. Vista da superfície do solo, camada de 0 a 10 cm para os sistemas de soja / pousio, soja / milho e soja / rotação de culturas. Com o tempo e com
a formação de diferentes tipos e quantidades de cobertura morta na superfície, o solo se torna cada vez mais escuro. Os três sistemas de produção
têm o seguinte conteúdo de matéria orgânica na camada de 0 a 10 cm: 3,2%, 3,8% e 4,0%, respectivamente.

maior que no monocultivo de soja. Esses resultados serão
incorporados em testes rotineiros de laboratórios de análise
do solo e em breve estarão disponíveis para os agricultores
coletarem informações microbiológicas em diferentes solos
e diferentes fazendas.

menos diversificados (sucessão de culturas). Entretanto são
verificados valores mais altos de atividade microbiológica no
solo. Isso mostra até que ponto faz sentido manter a produção
de grãos e, portanto, ter um sistema de produção com uma
quantidade maior de palha. O resultado é um aumento no
teor de húmus no solo.
Por tratar-se de um estudo de longo prazo, a Fundação
MT continuará a fazê-lo por mais tempo, a fim de investigar
ainda mais intensamente o impacto dos sistemas de produção
na produtividade da soja. Análises adicionais serão incluídas, p.
ex. para sequestro de carbono. O objetivo é avaliar o impacto
da diversidade de culturas. Isso deve contribuir para tornar a
agricultura, mas acima de tudo a agricultura no cerrado, ainda
mais sustentável.

CONCLUSÃO:
Após onze anos de ensaios com oito sistemas agrícolas diferentes, pode-se dizer o seguinte para o Estado de Mato
Grosso: a produtividade da soja está intimamente ligada ao
sistema de cultivo utilizado. Onde havia mais palha no solo,
o potencial produtivo da soja era maior. Nos sistemas em que
uma variedade maior de espécies é cultivada (rotação de culturas), o rendimento da soja ainda é semelhante ao de sistemas

100

Fig.5. Produção de
soja, período de 11
anos, para cada sistema
de produção no ensaio
de rotação de culturas

*Saca: unidade de medida brasileira = 60 kg de grão
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De todo o mundo

 cademia HORSCH:
A
treinamento em rede
A tecnologia e os métodos agrícolas estão se desenvolvendo cada vez mais
rápido. A HORSCH está ativamente envolvida com máquinas inovadoras para
atender aos novos requisitos dos agricultores. No entanto, acompanhá-los está
se tornando cada vez mais difícil.

E

sses requisitos nem sempre podem ser adequadamente
respondidos apenas com a tecnologia. As soluções
agronômicas para as demandas da sociedade e da
política exigem cada vez mais documentação e alta
tecnologia. E cada vez mais é necessário conhecimento especializado para operar as máquinas agrícolas. Portanto, hoje é
essencial acompanhar os agricultores por meio de treinamento
e intercâmbio técnico.
Para esta finalidade, a HORSCH France lançou a Academia
HORSCH em setembro de 2018. Este novo conceito de formação continuada é reservado aos clientes da HORSCH. Eles se
reúnem para treinamento e viagens de campo a uma fazenda
e trocam ideias com os especialistas presentes, sobre um tópico
específico. Neste ano ocorreram quatro dias de campo e duas
viagens por toda a França.
“O primeiro bloco de eventos da Academia HORSCH
deveria versar sobre agricultura conservacionista”, explica
Rémi Bohy, consultor da HORSCH França para semeadura e
agricultura de precisão. Mineralização de material orgânico,
erosão do solo, resistência das ervas daninhas: os agricultores atualmente são confrontados com novos fenômenos
e, portanto, precisam repensar seus sistemas de produção.
“A agricultura conservacionista é uma maneira de enfrentar
esses desafios. Repensando a rotação de culturas, cultivando
culturas de cobertura e mobilizando o solo o menos possível,

01
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assim alguns de nossos clientes de fato resolveram o problema
da resistência, por exemplo”, explica Rémi Bohy. A interação
agronômica desses diferentes fatores permitirá acompanhar as
mudanças na agricultura francesa, tanto em gestão do negócio quanto em proteção ambiental. Além disso, a agricultura
conservacionista requer enorme know-how. A escolha dos
tópicos para os primeiros eventos da Academia HORSCH foi,
portanto, óbvia.

LUTA CONTRA O AQUECIMENTO GLOBAL
terraHORSCH participou do primeiro evento, realizado no
início de junho de 2019 em Arronville (departamento de Val
d’Oise), 50 km a nordeste de Paris. Cerca de 40 agricultores
se reuniram na fazenda Ferme de Saint-Lubin. Frédéric Rémy
administra a fazenda de 450 ha, que agora é gerida inteiramente de maneira conservacionista.
O dia começou com as palestras de Fréderic Rémy e Julien
Senez, agricultor de Vignemont (departamento de Oise) e
fundador do Kiwi Agronomy, um centro de formação para
agricultura conservacionista: “a proporção de fazendas francesas que mudaram para a agricultura conservacionista está
estimada em 4%” explica Julien Senez. “Alguns já têm 15 a
20 anos de experiência.”
Para Julien Senez, o objetivo mais importante na conversão para a agricultura conservacionista é contribuir para a

01 Durante uma viagem
de campo, os resultados
dos métodos agrícolas de
Frédéric Rémy puderam ser
verificados in loco.

02

02 Frédéric Rémy usa a
Airseeder 6 CO principalmente em resteva no
verão.
03 O Avatar mobiliza muito pouco solo. Isso reduz o
surgimento de ervas daninhas no outono.

luta contra o aquecimento global. Na verdade, os processos
associados permitem armazenar grandes quantidades de
carbono no solo: o balanço de carbono de uma fazenda convertida seria positivo. Em princípio, o solo preparado libera
300 kg de carbono por hectare. Um solo pouco mobilizado
com culturas de cobertura, por outro lado, pode armazenar
até 600 kg de carbono por hectare por ano. Como resultado
um ecossistema destes em breve poderia ser remunerado por
meio de programas agrícolas governamentais, como os que
já existem na Suíça.
O segundo objetivo é tornar-se competitivo novamente, diminuindo o custo de produção por tonelada de trigo.
Isso é alcançado reduzindo o uso de insumos agrícolas e,
principalmente, economizando combustível, oroginado no
preparo do solo sofisticado. “O custo médio de produção de
uma tonelada de trigo comum na França é de € 155. Com os
processos mais baratos, é produzido por € 175! Na Rússia,
o custo médio é de € 100, por isto precisamos desenvolver
nossos métodos ainda mais”, enfatiza Julien Senez.

distúrbios aparecerão”, explica Julien Senez. É essencial dividir
os campos, mesmo parcelas individuais dentro de uma área
maior, de acordo com três critérios: tipo de solo, teor de matéria orgânica e pH. Em alguns casos (por exemplo, alto teor de
matéria orgânica e pH neutro), a mudança para a agricultura
conservacionista será fácil. Em outros casos, é necessário
maior cuidado, enquanto o trabalho de preparo permanecerá
inevitável em parcelas não tão boas. A calagem pode resolver
o problema do pH. A inclusão de culturas de cobertura na
rotação de culturas e a adição de material orgânico podem
trazer a quantidade de material orgânico no solo de volta a um
nível apropriado. “Por sua vez, a fertilização localizada pode
compensar uma mineralização fraca”, acrescenta Julien Senez.
A seguir Frédéric Rémy apresentou a fazenda Ferme de
Saint-Lubin e a mudança gradual para a agricultura conservacionista. Com 750 mm de chuva por ano e o risco cada vez
maior de seca, era necessário manter o máximo de umidade
no solo para garantir o sucesso da semeadura no verão.
Frédéric Rémy precisava de uma semeadora que penetrasse
bem no solo. Ele escolheu uma HORSCH Avatar 6.16 SD. Ele
também selecionou cuidadosamente as culturas de cobertura
que combinassem perfeitamente com a rotação de culturas.
“Uma rotação de culturas versátil e uma semeadura que não
mobiliza muito o solo – essa é a chave para o controle de ervas
daninhas”, resume Frédéric Rémy.

DESAFIOS

CULTURAS DE COBERTURA

Apesar dos benefícios óbvios, mudar para a agricultura conservacionista não é nada fácil. Existem muitos obstáculos,
mas também existem maneiras de contornar alguns deles.
Antes de tudo, você precisa ter as condições climáticas do
seu negócio sob controle. “Com a mineralização, o preparo
do solo permite disfarçar alguns dos defeitos do solo. Se você
mudar para o cultivo mínimo ou a semeadura direta, esses

A rotação de culturas é: colza de inverno / trigo comum / linhaça de verão ou girassol / trigo comum / feijão de verão ou
ervilhas de inverno, seguido de trigo sarraceno / trigo comum.
Ela sempre contém diferentes culturas de cobertura em uma
mistura que é adaptada à cultura subsequente. A mistura
contém pelo menos quatro variedades diferentes de cada
vez, das quais pelo menos 50% de leguminosas. Quando se

03
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De todo o mundo

04

04 Com o sulcador de semeadura de disco único, ele
pode trabalhar culturas altas sem embuchamento.
05 Para Julien Senez, o objetivo mais importante na
conversão para a agricultura conservacionista é contribuir para a luta contra o aquecimento global.

05

trata de produzir enraizamento a mistura também deve ser
determinada.
“Se a cultura estiver bem desenvolvida, nenhuma medida química é necessária”. O glifosato é usado apenas para
controlar gramíneas invasoras e plantas perenes. “A possível
proibição do glifosato deixaria o processo atual de produção
completamente invertido, por mais positiva que seja a intenção”. A propósito, Frédéric Rémy usa apenas 1,5 litros de
glifosato por hectare. Reintroduzir o preparo do solo na fazenda seria um retrocesso. “Não tenho certeza se os políticos
entendem o problema corretamente”. “Você não pode pedir
aos agricultores que trabalhem juntos para reduzir as emissões
de gases de efeito estufa e, ao mesmo tempo, tirar-lhes as
principais ferramentas que podem ajudá-los a alcançar esse
objetivo”, observa ele.
Após oito anos, o balanço da conversão da fazenda Ferme
de Saint-Lubin em lavoura de conservacionista é excelente.
Frédéric Rémy estima que gasta 455 horas a menos com o trator todos os anos – uma economia de 21.200 litros de diesel.
Isso significa 13.650 euros por ano, o que corresponde a 30
euros por hectare. Ao mesmo tempo, os rendimentos do trigo
comum aumentaram 1,4 toneladas e a colza 0,7 ton. por ha.

NO CAMPO
Após o almoço, deslocamento ao campo para verificar os
resultados dos métodos agrícolas de Frédéric Rémy in loco. A
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troca de experiências entre os agricultores e os dois especialistas foi muito animada. Frédéric Rémy guiou os participantes
pelo parque de máquinas. Ele enfatizou particularmente suas
duas semeadoras, uma com discos e outra com hastes. Ele usa
uma HORSCH Airseeder 6 CO na resteva, principalmente no
verão. As hastes garantem um excelente contato entre o solo
e as sementes, mesmo com grandes quantidades de palha, e
permitem a emergência satisfatória de culturas de cobertura
sem mobilizar o solo. No outono, ele usa a HORSCH Avatar
6.16 SD. Com o sulcador de disco único, ele pode trabalhar
em culturas de cobertura altas sem embuchamento e muito
pouco solo mobilizado. Isso reduz o surgimento de ervas
daninhas no outono.
Este primeiro evento foi o início bem-sucedido da Academia HORSCH. O novo conceito permite que a conexão já
próxima entre fabricante e cliente seja reforçada. Os clientes
querem melhorar cada vez mais e querem trocar ideias sobre
métodos inovadores. De fato, os métodos agrícolas estão se
desenvolvendo cada vez mais rápido, assim como o nível de
tecnologia nas máquinas com as quais esses métodos são implementados. Os dias de treinamento e troca de experiências
não apenas trazem novas ideias para os agricultores, mas também permitem que eles se conectem entre si. A combinação
de palestras, parte prática no campo e troca de experiências
provou ser excelente e terá continuidade no próximo ano.

Da empresa
A equipe de P&D Proteção de
Culturas em Landau

CENTRO DE COMPETÊNCIA:
P&D DE PROTEÇÃO DE
CULTURAS EM LANDAU
A maior parte da equipe de pesquisa e desenvolvimento da HORSCH trabalha
na sede em Sitzenhof, no entanto, os especialistas em tecnologia de proteção
de culturas estão localizados na sede da HORSCH LEEB em Landau an der Isar.
terraHORSCH visitou o departamento de lá.

A

proteção de plantas é claramente um mercado
em crescimento para a HORSCH. Desde a fundação da HORSCH LEEB Application Systems GmbH,
foram feitos grandes investimentos em prédios e
instalações de produção, principalmente na sede de Landau
an der Isar. A administração, mas também a pesquisa e o
desenvolvimento, ainda estavam localizados na antiga sede
da Leeb em Oberpöring, a poucos quilômetros de distância.
No decorrer da quarta expansão da fábrica em dez anos, uma
nova ala de escritórios foi adicionada em Landau, que agora
também abriga pesquisa e desenvolvimento. Lá encontramos
Florian Zink. Até recentemente, ele era chefe de departamento, hoje seu cargo exato é “Gerente de Departamento
de P&D – Unidade de Negócios Engenharia de Proteção de
Culturas“. Ele explica o significado por trás disso da seguinte
maneira: “a divisão de proteção de culturas sempre foi um
centro de lucro relativamente independente, começando com
desenvolvimento, compras, produção e serviços. Isso tem
grandes vantagens, porque certas áreas necessárias para o desenvolvimento dinâmico estão unidas e claramente definidas.
Há menos problemas com as capacidades e, acima de tudo,
todos estão concentrados em um tópico: proteção de plantas!
Isso nos permite agir com rapidez e agilidade. É quase como
pensar em uma empresa Start-Up“. ”Deste reconhecimento
nasceu a unidade de negócios (BU). Essa estrutura está sendo
transferida para as outras áreas de produtos da HORSCH.

Florian Zink trabalha na Leeb desde 2007. Ele é engenheiro mecânico com antecedentes agrícolas e fez seu trabalho
de conclusão aqui. “Ainda em 2013, éramos seis pessoas em
um escritório. Não precisávamos de comunicação padronizada e de muitos processos. Todos eram capazes de trabalhar
para si mesmos de maneira concentrada, mas ainda assim
acompanhavam automaticamente tudo o que estava acontecendo. Theo Leeb estava logo ao lado e a porta do seu escritório estava sempre aberta. Aquilo era muito eficiente. Com
o crescimento, o número de colegas aumentou, os escritórios
foram ampliados e grupos temáticos foram formados. Para
minimizar a necessidade de comunicação, impusemos regras
para certas coisas, por exemplo, um esquema de cores para
nossas mangueiras de água. Para que todos possam ver
imediatamente o que está acontecendo, não há necessidade
de perguntar e não há crescimento desordenado. Quanto
mais uma área cresce, mais importantes se tornam as regras.
Resumimos isso em um manual do „desenvolvedor“. Mas
muito pragmático, não um fim em si mesmo „.

Tomar decisões
Uma estrutura de líder de equipe foi introduzida há dois
anos. Naquela época, o departamento era composto por 17
funcionários, Florian Zink era o único contato para muitos
assuntos. Isso agora pôde ser dividido. “O mais importante
em nossa colaboração é que todos temos a mesma base. Todo
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As sete equipes do departamento são
divididas por grupos de produtos.
O conceito moderno de escritório
permite trabalho concentrado bem
como comunicação entre eles.

mundo sabe como o outro pensa, temos muita confiança um
no outro. Todos sabemos exatamente como nosso chefe, Theo
Leeb, funciona e quais experiências ele tem. Isso pode ser visto
em nossos produtos, onde o cliente imediatamente percebe
que eles são da nossa empresa. E não apenas em termos de
design e operação. Existem idéias e funções especiais neles.
Em grandes empresas, principalmente se grupos de produtos
foram comprados, esse muitas vezes não é mais o caso“. Mas
uma coisa é particularmente importante para Florian Zink e
seus líderes de equipe: “todo colaborador também deve tomar
decisões em sua área de trabalho. Se não fosse esse o caso,
estaríamos apenas em reuniões„.
Florian Zink sabe disso por experiência própria. „Consegui assumir responsabilidade muito rapidamente“, diz ele.
„Durante meu trabalho de conclusão de curso trabalhei nos
primeiros estágios do BoomControl e depois da minha graduação em uma nova geração de barras, incluindo comando. O próximo passo foi o GS 6000 e meu primeiro projeto
completamente próprio foi o HORSCH Leeb GS 8000. ”
Atualmente, o departamento emprega 31 pessoas. A
maioria deles são engenheiros mecânicos, técnicos ou engenheiros mecatrônicos. As seis equipes são divididas nos
grupos de produtos de: veículos auto propelidos, pulverizadores de arrasto, bem como barras e componentes, elétrica,
eletrônica, além de testes e gerenciamento de produtos. O
gerenciamento de produtos também assume uma função
de interface com o marketing do produto.
„Na verdade, isto é central no Marketing em Schwandorf“, explica Florian Zink. „Mas precisamos de alguém
aqui que seja nosso porta-voz lá. Tivemos alguns marcos
nos últimos anos, por exemplo, o LT como a primeira
máquina com reservatório de plástico, nova eletrônica e,
acima de tudo, grande potencial de mercado. É importante
comunicar isto internamente de forma correta. Além disso,
obtemos as informações do mercado diretamente por meio
de nosso próprio gerenciamento de produtos, podemos
manter contato próximo com o cliente e sentir o mercado„.
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Mas como chegar ao ponto quando novos produtos são
desenvolvidos? Florian Zink explica assim: “É claro que sabemos muito bem onde nossas máquinas estão posicionadas
no mercado e onde existe demanda. Juntamente com Theo
Leeb, estamos constantemente trocando informações sobre
quais projetos serão priorizados. No entanto, sempre sem
uma data fixa de início. Somente quando recebemos o „vá“
começamos o processo, criamos um conceito aproximado
para ver se as idéias são robustas. Isso acontece rápida
e prontamente. Em seguida, o círculo é expandido. Por
exemplo, nossa direção leva clientes-chave a bordo desde
o início. Em geral, sempre é nosso objetivo sermos capazes
de decompor tecnologias em outros tamanhos de máquina
sem precisar configurar tudo do zero. Um sistema modular,
por assim dizer. No entanto temos muita liberdade para dar
continuidade a pensamentos e visões e frequentemente
discutimos com Theo Leeb e Michael Horsch, o que nos
ajuda a encontrar soluções ainda melhores. Essa cultura
dinâmica de avanço foi claramente sentida, entre outras
coisas, quando HORSCH e LEEB se uniram. Não se delongou
por muito tempo, mas avançamos imediatamente.„

Q-Gates
As sinergias entre Schwandorf e Landau são usadas de forma
consistente, porque simplesmente existem coisas que não precisam estar presentes em duplicidade na empresa. Isso inclui
a pista de testes circular ou a bancada de sistemas de pulsos
hidraulicos em Sitzenhof. „As interações de nossos produtos
não são particularmente grandes, mas existem similaridades“, diz Florian Zink. „Se nossos colegas fizerem algo com
fertilizantes líquidos, por exemplo, podemos contribuir com
nosso know-how, mas quando se trata de uniões soldadas,
nos beneficiamos com Schwandorf“.
„Como sempre existem vários departamentos envolvidos
no desenvolvimento de novos produtos, trabalhamos com os
chamados Q-Gates“, diz Florian Zink. “Pode acontecer que um
departamento seja mais rápido, que os outros não conseguem

Da empresa

O novo prédio de escritórios em Landau
foi oficialmente inaugurado em agosto de
2019.

acompanhar. Dessa forma, garantimos que podemos oferecer
a mais alta qualidade de nossos produtos quando iniciarmos
a produção em série. O Q-Gate 1 será atravessado quando
estivermos prontos para construir um protótipo. Então todas
as listas de peças estão prontas e todas as peças necessárias
são organizadas para aquisição. Os protótipos são montados
pela area de teste, bem como pelos engenheiros responsáveis
e com o suporte da produção. Dessa forma, podemos virar a
página como desenvolvedor, permanecendo sempre com um
pouco mais de prática, isso é muito importante para nós. O
estágio do protótipo sobe para o Q-Gate 3, 4 e 5 (pré-série)
e no estágio 6 todos os departamentos envolvidos precisam
confirmar que estamos prontos para iniciar a produção em
série. A razão para isso é que, na pré-série, ainda não temos
todas as opções possíveis de equipamentos prontas. Estes serão
entregues sucessivamente até a produção em série. No início
da produção em série, no entanto, o nível de maturidade das
máquinas deve ser alto o suficiente para atender a todos os
nossos parâmetros de qualidade. Nosso departamento trabalha
em conjunto com compras, suprimentos, produção, garantia de

Florian Zink coordena
o departamento de
P&D Proteção de
Culturas

qualidade e serviço. Este último é muito importante porque o
departamento de serviço precisa estar envolvido desde o início
com novos produtos. A produção também participa antecipadamente. Nós decidimos como os produtos se encaixam melhor na
linha de montagem e obtemos ideias para facilitar a montagem.
Portanto, obtemos a experiência adequada de todas as areas
técnicas. O objetivo é trabalhar em um novo produto até que
todos os envolvidos estejam satisfeitos„.

Impulsos da prática
À primeira vista, no entanto, uma coisa não se encaixa
muito em similaridades e em rede: a HORSCH em Schwandorf e a HORSCH LEEB em Landau trabalham com dois
programas de desenvolvimento completamente diferentes.
No entanto, a razão disso pode ser encontrada nos próprios
produtos. De acordo com Florian Zink, o programa CAD
usado se encaixa muito bem com os produtos HORSCH
LEEB e sua estrutura: “nós adquirimos conjuntos maiores,
como a cabine ou o motor, de fornecedores externos. Dali
vem uma quantidade bastante grande de dados que nosso
programa pode manipular muito bem. Diferentes requisitos
se aplicam às máquinas da HORSCH. A padronização pode
ter uma ou duas vantagens. Mas a ferramenta perfeita e o
desempenho dela são os argumentos decisivos para nós. Por
exemplo, integramos completamente a simulação de estresse
e, portanto, não precisamos importar nenhum dado. Nos dois
casos, o suporte vem de nossos próprios especialistas em TI
em Schwandorf. Basicamente, essa constelação se encaixa
muito bem na filosofia da empresa. A busca do ótimo exige
ações flexíveis de negociação„.
Existem muitos tijolos de construção que levam ao sucesso
de um produto. O objetivo comum da HORSCH e HORSCH
LEEB é sempre a satisfação do cliente. Pesquisa e desenvolvimento geralmente são a base. E apesar de toda a sistemática
e processos regrados muitos estímulos ainda vêm das necessidades das famílias dos proprietários. Porque eles mesmos
estão profundamente enraizados na agricultura.
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As inovações da
HORSCH para proteção de culturas este
ano também incluem
um pulverizador de
arrasto em tandem
com um volume de
12.000 litros e uma
largura de barra de
até 45 metros. Theo
Leeb, diretor administrativo da HORSCH LEEB Application
Systems GmbH,
explica este produto
com mais detalhes.

Theodor Leeb
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Da empresa

Duplo funciona melhor

C

om o programa de proteção de culturas a HORSCH
conseguiu aumentar significativamente o número
de unidades e participações de mercado nos últimos
anos. E a gama de produtos também cresceu enormemente. As inovações da Agritechnica deste ano incluem
uma nova geração de auto propelidos e o HORSCH Leeb 12
TD. Este último é um pulverizador de arrasto em tandem.
terraHORSCH: Senhor Leeb, porque o senhor está lançando um pulverizador em tandem?
Theo Leeb: É sabido que o princípio do pulverizador em tandem não é totalmente novo. Existem concorrentes que oferecem esses produtos há quase 20 anos. Temos observado isso
há algum tempo e percebemos que esse tópico surge de vez
em quando, mas a demanda ainda é limitada. Com o grande
volume dos reservatórios, você deseja aumentar a cobertura
da área e aliviar o problema de logística devido as grandes
distâncias entre a sede da fazenda e o campo. Em locais planos
ou em solos leves com boa trafegabilidade, mesmo quando
úmidos, o alto peso da máquina geralmente não é um grande
problema. No entanto, o sistema atinge rapidamente seus
limites quando o terreno se torna declivoso. Então, a potência
dos tratores geralmente não é mais suficiente e chegando a
compactação do solo. Até agora, isso foi resolvido, por exemplo, com eixos retráteis ou reforços de tração.
E isso funciona?
Apenas de forma limitada. Na verdade, o problema é bastante
simples: o pulverizador em tandem tem um reservatório longo e fino devido ao seu design. Quando o reservatório está
parcialmente cheio e ao subir a colina, o líquido de pulverização flui para trás. Isso muda o centro de gravidade e alivia
a pressão na frente do pulverizador. O resultado é uma carga
vertical negativa, que por sua vez significa menos peso no eixo
traseiro do trator. Isso leva a problemas com tração. Alguns
tratores são lastreados com pesos nas rodas traseiras. No entanto, isso é contraproducente. Afinal, não queremos realizar
a pulverização com mais peso que o necessário. Com um eixo

01

de elevação, a carga da barra de tração no trator é mantida,
mas o eixo traseiro é carregado ainda mais – a consequência
da alta carga do eixo pode ser novamente a compactação do
solo. É por isso que os pulverizadores em tandem têm sido
até agora mais comuns em um nicho de mercado.
Um mercado no qual o senhor está entrando agora…
Nós pensamos muito sobre isso. Até agora, os pulverizadores
em tandem têm sido utilizados principalmente nas grandes
empresas do leste e do norte da Alemanha. No leste Europeu
você encontrará pulverizadores de arrasto de menor porte
ou auto propelidos. Na minha opinião, a razão disso é o fato
de as fazendas já estarem equipadas com tratores. Muitas
vezes, não há um grande trator na classe de 250 a 300 CV
entre o clássico trator Belarus e o grande trator articulado
ou de esteiras. No entanto, podemos ver que essa questão
está se tornando cada vez mais importante nas empresas do
leste Europeu. Assim, as máquinas maiores estão se tornando
mais importantes, especialmente na proteção de culturas. O
HORSCH Leeb 12° TD pode ser uma alternativa muito boa em
substituição aos pulverizadores auto propelidos, que podem
mostrar sua força acima de tudo quando há a necessidade
de um grande vão livre ao solo (até 1,35 metros), por exemplo, em tratamento tardio de milho ou girassol. Em muitas
culturas, ou também em períodos vegetativos, o vão livre
do solo desempenha um papel secundário. Então, vemos
em um conjunto composto por um trator moderno com um
pulverizador grande de arrasto, como uma maneira eficiente
de operar a proteção de culturas. O 12° TD, bem como nosso
outro pulverizador de arrasto, também não é de forma alguma
inferior ao auto propelido no que diz respeito à velocidade de
aplicação, pois também instalamos nele nosso BoomControl
(controle de barra). Vimos essas oportunidades e decidimos
entrar nesse mercado.
01 A barra de aplicação está disponível nas versões de 5 e 7 seções.
02 O problema de muitos pulverizadores em tandem em relação à
tração, foi resolvido da melhor maneira possível: com um sistema de
dois reservatórios.

02
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Apesar dos problemas que o senhor mencionou anteriormente?
Nossa prioridade era resolver a questão da tração, ou, a
carga sobre o eixo. E nós fizemos: com um sistema de dois
reservatórios. A capacidade total é de 12.000 litros, divididos
em 7.000 litros na frente e 5.000 litros na traseira. Ambos os
reservatórios estão conectados na parte superior para que
em todo o caso um reservatório nunca possa ser enchido em
excesso. Ao pulverizar, os dois reservatórios são esvaziados
alternadamente, passo a passo. E há sempre mais mistura de
pulverização no reservatório dianteiro do que no traseiro. Além
disso, os dois reservatórios separados evitam que muita calda
chegue à parte traseira ao subir uma colina. Assim, sempre há
carga vertical suficiente no trator para uma tração adequada.
Como não há eixo retrátil, a carga é distribuída uniformemente
nas quatro rodas. Assim, a necessidade de potência para nosso
pulverizador em tandem é muito baixa.
Mas e a concentração da mistura de pulverização nos
dois reservatórios? É sempre a mesma?
Uma concentração homogênea da mistura de pulverização é
sempre garantida! De fato, sem eletrônica ou tecnologia de
sensores. Já durante o processo de enchimento, separamos a
água e a mistura de pulverização na proporção de 7:5, para
que os dois reservatórios sejam preenchidos com a quantidade
certa de água e deproduto de proteção das plantas. Além disso, existe um modo de homogeneização que circula a mistura
de pulverização. A alta capacidade da bomba de 1.000 litros
por minuto contribui enormemente. A agitação e mistura são
muito importantes, especialmente quando se trabalha com
micronutrientes ou substâncias em pó.
Se você tem dois reservatórios, a superfície é maior. Isso
afeta o processo de limpeza?
Pelo contrário. A área de limpeza líquida do nosso sistema
de dois reservatórios é ainda menor. Grandes reservatórios
convencionais precisam de defletores para estabilizar a mistura de pulverização. Normalmente, esses são elementos em
zigue-zague que são integrados na diagonal no reservatório.
Devido à divisão em dois reservatórios menores, podemos
fazer completamente sem defletores.
Quais versões do HORSCH Leeb 12° TD estarão disponíveis?
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Primeiramente, ofereceremos uma versão de reservatório em
aço inoxidável e uma em de polietileno. Não há restrições com
relação a tecnologia de aplicação. Algumas versões da barra
estarão disponíveis – da barra de 5 seções dos pulverizadores
auto propelidos à barra de sete seções dos modelos de arraste
GS e LT. Larguras da barra de até 45 metros são possíveis. O
espaçamento do controle dos bicos será de 50 ou 25 cm. Em
combinação com o nosso sistema de controle de barra BoomControl, isso permitirá uma distância da área alvo de 30 cm.
No que diz respeito à água, haverá duas versões: Com o CCS
Pro, todo o pulverizador – tanto na sucção quanto no lado
da pressão – é totalmente controlado eletronicamente por
meio de um terminal externo ou do trator. A limpeza interna
é realizada continuamente. Além disso, também oferecemos
um sistema de água ECO CP mais simples, com uma poderosa bomba centrífuga e limpeza padrão. No que diz respeito
ao sistema de direção, existe uma versão com eixo dianteiro
rígido mais um eixo de direção passivo ou uma versão com
dois eixos de direção ativa.
terraHORSCH: Como o senhor avalia o mercado para
este novo produto?
O HORSCH Leeb 12° TD é um modelo de topo entre a nossa
gama de pulverizadores de arrasto. Ainda penso que a Alemanha do Norte e Leste, bem como o Leste Europeu, serão os
principais mercados. Mas a América do Norte também pode se
tornar interessante. Quando tracionado por um trator potente,
são possíveis altas velocidades operacionais, comparáveis a um
pulverizador auto propelido – no entanto, com uma capacidade do reservatório consideravelmente maior. Certamente
podemos focar em fazendas que precisam cobrir grandes
distâncias ou se são cultivadas culturas que exigem uma alta
taxa de aplicação. Uma característica absolutamente única é o
diâmetro máximo dos pneus de 2,05 metros. As diferenças de
preço são baseadas basicamente no material dos reservatórios.
A versão em polietileno deverá ser um pouco mais cara que
uma 8 GS com reservatório de aço inoxidável.
E quando o pulverizador em tandem estará disponível
para os clientes?
Theo Leeb: Um protótipo já está funcionando, um segundo
está sendo construído no momento. Na primavera, cinco
modelos pré-série estarão prontos. Planejamos entregar as
primeiras máquinas de série em agosto de 2020.
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Agricultura do futuro
Como seria a agricultura no futuro? De que maneira a agricultura contribui
para a proteção do clima? O que a sociedade exigirá dos agricultores? Michael
Horsch também se faz todas essas perguntas e fornece algumas respostas a
elas.
terraHORSCH: Quais estratégias para uma contribuição
efetiva à proteção do clima o senhor observa?
Michael Horsch: Eu não posso mais ouvir falar sobre o tema
futuro, pois já estamos no meio dele! Atualmente, existem as
mais diferentes atividades relacionadas ao assunto CO2. Vamos
dar uma olhada, por exemplo, nas associações orgânicas que
transformaram a gestão de húmus em um tópico central. A
pergunta que me faço é: como podemos armazenar húmus
permanente – como a palavra indica – permanentemente no
solo e não apenas tentar criar húmus nutritivo? Pois esse tipo
de húmus se decompõe rapidamente. Além disso, precisamos
de uma certificação reconhecida pelos compradores de certificados de carbono.
No momento, há muito potencial para os compradores de
certificados entre os fabricantes de automóveis ou no setor
de varejo de alimentos. Os varejistas de alimentos não apenas
buscam a neutralidade do CO2, mas até pensam em oferecer
alimentos positivos para o CO2. Eles podem ter sucesso promovendo produtos de agricultores que comprovadamente
aumentam o CO2 no solo.
Imagine o efeito que isso terá sobre o consumidor.
Ele se preocupa cada vez mais com o nosso clima e
prefere comprar alimentos regionais que foram
produzidos de maneira a criar húmus do que
alimentos produzidos com certificados de carbono para o plantio de árvores na Indonésia
ou no Himalaia.
Como o setor de tecnoilogia agrícola pode apoiar os agricultores
em relação ao CO2?
Estou dividido com esta questão. Por um lado, conseguimos muito em relação à
pegada de CO 2 dos
motores a diesel. Mas,
por outro lado, parece uma gota sobre uma pedra
quente.

No momento, a neutralidade do CO2 é
fortemente discutida na sociedade.

Na agricultura, por exemplo, hoje precisamos de aproximadamente 100 l diesel / ha. Isso corresponde a cerca de
300 kg de CO2 / ha. Com melhores motores e transmissões
economizamos talvez 20 l / ha ou 60 kg / ha de CO2. No entanto, se isso for comparado a outro sistema de cultivo que
nós, engenheiros agrônomos, também podemos influenciar
em grande medida, seria definitivamente possível armazenar
de 5.000 a 10.000 kg / ha de CO2 no solo a cada ano. Em
comparação, uma economia de 60 kg / ha é apenas marginal.
Parece que o CO2 será um dos tópicos centrais para os
agricultores no futuro.
A mudança climática poderia ser outra oportunidade para nós
agricultores, nos aproximarmos da sociedade. Nos últimos 100
anos, duas vezes chegamos a um ponto em que a pesquisa
agrícola estava interessada em criar húmus: em 1920 após a
Primeira Guerra Mundial por causa da fome e depois novamente em 1950 após a Segunda Guerra Mundial. Naquela
época, cabia ao setor agrícola fornecer à população alimentos
suficientes. A geração de húmus era uma prioridade.
No início da década de 1960, tratores, fertilizantes, química e melhoramento de plantas entraram em cena e os rendimentos começaram a crescer constantemente. O húmus era
de importância secundária. Alguns críticos da agricultura
convencional até acusaram os agricultores de diminuir o
teor de húmus. Isto, contudo, não foi o caso. Devido
aos rendimentos consideravelmente crescentes nos
anos 70, 80 e 90, os valores de húmus nutriente até
aumentaram também.
Os objetivos da agricultura moderna precisam mudar para atender aos requisitos
atuais?
Certamente nos perguntamos se os rendimentos continuarão a aumentar em
1% ao ano. Até dez anos atrás, esse
era o caso das rotações de colza,
trigo e cevada na Europa Ocidental. Agora percebemos que
os rendimentos estagnam em
algumas regiões, por exemplo, no sul da Alemanha, no
centro da França ou no leste
da Inglaterra.
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“No futuro, os
agricultores terão que
se preocupar mais com
seu balanço de CO2”.

Talvez fosse uma alternativa para muitos agricultores
gerar renda adicional produzindo húmus. Mas isso não será
necessariamente compatível com o princípio de uma maximização absoluta do rendimento. E não vai funcionar em
todas as regiões.
Se hoje certificados já são negociados com até 50 € / t ou
no futuro, talvez com até 250 a 500 € / ha, vale a pena pensar.
Estou certo de que seria bem recebido pela sociedade se os
agricultores recebessem 500 € / ha para a produção de húmus
em vez de 300 € / ha como subsídio.
Especialmente na agricultura convencional, a discussão
sobre a produção de húmus também envolve menor
intensidade de trabalho e o uso de glifosato. Qual a sua
opinião sobre o componente glifosato?
Do ponto de vista político, o glifosato está praticamente proibido na Europa Ocidental, pelo menos no momento. Pequenas

EM – Microrganismos eficazes são uma mistura concentrada
de microrganismos renováveis que afetam positivamente os processos vitais. Eles são, por exemplo, capazes de retardarr a podridão e a formação de mofo.
PF – Fermentação de Precisão descreve o processo para a produção sintética de produtos substitutos da carne.
MC – Carbonização Microbiana: Durante esse processo, a
biomassa orgânica, ou seja, fertilizantes agrícolas da criação
de animais ou restos de hortaliças são processados de forma
anaeróbica. Isso também acontece adicionando microrganismos
selecionados.
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quantidades de glifosato como substituição parcial do preparo
do solo seriam absolutamente uma contribuição ecológica
para a proteção contra a erosão e a produção de húmus. Eu
ouço alguns ativistas anti glifosato dizerem que concordam.
No entanto, enquanto a soja e o milho RR forem produzidos nas Américas do Norte e do Sul e eles usarem as maiores
quantidades de glifosato, nenhum ativista anti glifosato irá
defender essa ideia.
O que o senhor acha? Quais consequências o aumento
do uso de microrganismos (EM) pode causar ao solo e
às plantas?
Não é novidade criar bactérias, fungos e enzimas especiais
que podem ser encontrados na natureza e aplicá-los na planta. A novidade é que, com a biotecnologia de hoje, pode-se
explicar melhor o que acontece e como podemos usá-lo. Mas
temos que estar cientes do fato de que ainda há muito pouca
pesquisa básica e muito se baseia nas experiências empíricas
de práticos.
No entanto, em nossa opinião, este é um campo de atividade engenhoso que permite entender e usar correlações no
solo e o efeito positivo na planta de uma maneira melhor – por
exemplo, para reduzir fungicidas e inseticidas até que um dia
possam ser substituídos completamente. No momento, estamos observando esse procedimento com grandes produtores
de soja do Brasil.
A integração de microrganismos poderia ser outra abordagem para a produção de húmus permanente. A carbonização
microbiana poderá se tornar um dos principais tópicos. em
breve.

02

01

01 Rebanhos de gado para abate
nos EUA.
02 O cultivo de plantas de cobertura auxilia na formação de húmus
no solo.

Como a HORSCH pode contribuir?
Continuando a focar nos tópicos com aos quais nos
dedicamos há algum tempo. Eu sempre falo sobre CO 2,
micro-organismos, densidade de nutrientes em alimentos
ou alimentos sem resíduos. Temos que ativar esses tópicos. É
isso especialmente que nossos clientes querem que façamos.
Po isso, também nos concentramos na agricultura orgânica.
E estamos curiosos sobre como a agricultura híbrida se
desenvolverá. As ideias do setor orgânico e as práticas estabelecidas da agricultura convencional serão mescladas e,
talvez possa se desenvolver uma maneira completamente nova
de produzir alimentos, em combinação com a biotecnologia
moderna.

A gestão de húmus geralmente acompanha a criação
de animais. Como o consumo de carne se desenvolverá
no futuro?
Vai ser emocionante. A PF (Fermentação de Precisão) e flexitarismo (menos alimentos de origem animal, mais vegetais)
estão aumentando.
Formadores de opinião preveem que daqui a dez anos
a PF substituirá 50% da carne bovina somente nos EUA. Eu
não me preocuparia muito com isso. No entanto, se apenas
10% dessas previsões se concretizarem, os produtores de soja
e milho nos EUA e no Brasil irão enfrentar tempos difíceis.
Contudo sou da opinião que os agricultores convencionais
e orgânicos que produzem regionalmente e de forma sustentável não devem ter medo do futuro. Eles são os que melhor
entendem a demanda dos consumidores.
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Philipp Horsch

HORSCH NA AMERICA
DO NORTE
A HORSCH atua no mercado norte-americano há muitos anos. Philipp Horsch
descreve a história da HORSCH na América do Norte e as metas para o futuro.
terraHORSCH: Por que a HORSCH decidiu estabelecer
uma subsidiária nos EUA?
Philipp Horsch: Nossa família sempre teve uma grande afinidade com a América do Norte. Isto já começa com nossas
várias conexões familiares com os Estados Unidos. Além
disso, a maioria dos membros de nossa família passou um
longo período de tempo nos Estados Unidos. Portanto, não
foi apenas uma decisão meramente racional estabelecer uma
subsidiária na América do Norte, o instinto também teve um
papel importante. Desde o início dos anos 90, operamos no
mercado norte-americano. No começo, cooperamos estreitamente com a Case no desenvolvimento de um TerraTrac
especial. Outro exemplo é na época uma nova semeadora
de hastes que desenvolvemos com a empresa Concord para
os mercados europeus. O resultado dessa cooperação foi o
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conhecido Airseeder que vendemos na Europa com muito
sucesso. Nossas primeiras carretas de sem-fim HORSCH 160
UW foram completamente fabricados nos EUA de acordo com
nossas especificações e depois importados para a Alemanha.
Como já estávamos operando regularmente no local, fomos
tentados a nos tornar ainda mais ativos nesse mercado. No
final dos anos 90, juntamente com Kevin Anderson, lançamos uma nova geração de Airseeder, especialmente para os
Estados Unidos. E nossos negócios ganharam força. Era lógico
que começamos a discutir a existência de uma subsidiária na
América do Norte para podermos produzir localmente.
Como você descreveria a situação atual do HORSCH nos
EUA? Qual é a localização da empresa? É capaz de se
manter firme?

Da empresa

A HORSCH constrói máquinas especiais
adaptadas às exigências do mercado
norte-americano.

Em 2011, decidimos construir uma fábrica em Fargo, Dakota do Norte. No outono de 2013, todas as obras estavam
concluídas e mudamos da Dakota do Sul para Fargo, na
Dakota do Norte. Infelizmente, foi exatamente nessa época que todo o mercado americano entrou em colapso. Os
preços da soja e do milho chegaram ao fundo do poço
e quase foram cortados pela metade. O mercado não
se recuperou até hoje e ainda está sob grande pressão.
Como consequência, a renda dos agricultores diminuiu
consideravelmente e, portanto, também a disponibilidade
para investimentos. O mercado de máquinas agrícolas caiu
em 50 a 60%. Não estávamos preparados para isso. Após
vários anos de crescimento nos EUA, estávamos muito
eufóricos e esperávamos muito da nossa nova fábrica em
Fargo. Desde essa época, no entanto, o mercado dos EUA
tornou-se cada vez mais difícil.
Este ano e no próximo ano, a situação do mercado não
melhorará significativamente. A primavera na América do
Norte este ano foi marcada pelo clima úmido e frio. Milho e
soja só puderam ser semeados muito tarde. O resultado foi
que a colheita foi adiada por quatro a oito semanas dependendo da região. Até recentemente, ainda chovia em excesso
no norte dos EUA.
Os fazendeiros da América do Norte e partes do Canadá
frequentemente enfrentavam más condições de colheita. Um
início relativamente cedo do inverno também travou alguns
agricultores. Os rendimentos, até onde podemos ver no
momento, eram bastante médios. No entanto, deve-se saber

que, na primavera, aproximadamente 10% dos campos não
foram semeados, e mesmo quando era possível cultivá-los
novamente, era muito tarde para a semeadura. Além disso, os
agricultores ainda lutam com preços baixos. Tudo considerado,
o mercado americano está sob grande pressão e os negócios
estão se desenvolvendo muito lentamente. E o próximo ano
certamente será ainda mais difícil que o anterior!
E o mercado canadense? Quais são as diferenças para
os EUA?
Desde os anos 90, o Canadá está se transformando em um
país onde a canola (colza) é a principal cultura. Devido às
mudanças climáticas e uma melhoria genética, o milho, a e
leguminosas também se expandem lentamente no Canadá.
Os agricultores se beneficiam muito com isso, pois essas não
são apenas culturas que ajudam a estabilizar e melhorar sua
renda, mas melhoram a rotação de culturas. No entanto, a
colza ainda desempenha o papel mais importante no Canadá.
Nos últimos anos, em comparação com os EUA, o mercado
no Canadá sempre foi um pouco melhor, pois os canadenses
não eram tão dependentes do milho e da soja. No entanto,
no ano passado, os canadenses também enfrentaram enormes problemas no setor de colza por causa das conhecidas
turbulências comerciais com a China.
No momento, o mercado norte-americano e também
do Canada quase pararam, pois estão sob enorme pressão.
Vamos permanecer e continuar investindo, por exemplo, no
ano passado, investimos em uma distribuição de peças de
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reposição em Saskatoon (província de Saskatchewan). Lenta,
mas seguramente, chegaremos aonde queremos estar.

de vendas. Essa é a chave para abrir ainda mais o mercado
norte-americano a longo prazo. Nosso objetivo é sempre
oferecer valor agregado para nossos clientes.

Quais estratégias a HORSCH tem para explorar ainda
melhor o mercado norte-americano?
O que é planejado no lado técnico?
Basicamente, estamos muito ocupados estabelecendo estruNos EUA trabalhamos em polegadas, para que nossos proturas comerciais solidas. Estamos nos concentrando no centro
dutos possam ser projetados e fabricados lá. Obviamente,
norte dos EUA, ou seja, o cinturão do milho e o oeste do Catrazemos nosso know-how e complementamos os produtos
nadá. Não é fácil configurar áreas de vendas lá e estamos pernorte-americanos com os componentes europeus apropriados.
cebendo cada vez mais que precisamos fornecer mais suporte
Em longo prazo, planejamos buscar a integração de nossas
da Alemanha. Para esse fim, demos passos importantes este
instalações de produção em todo o mundo no setor de P&D.
ano. Enviamos alguns funcionários da Alemanha para Fargo,
Nosso objetivo é criar uma espécie de plataforma global.
que apoiarão várias áreas localmente. Um funcionário cuida
Especialmente para os EUA, isso significa que, no futuro,
da implementação do SAP e do alinhamento dos sistemas de
construiremos máquinas de acordo com o sistema métrico.
desenvolvimento. Outro funcionário
Se desenvolvermos e produzirmos
apoia os serviços. No início do prómáquinas com as mesmas unidades
ximo ano, outro funcionário irá para
de medida em cada local de produ“Quando eu era jovem,
os EUA para estabelecer novas estrução, poderemos reagir com flexibilituras de vendas, juntamente com os
dade às mudanças nas condições do
passei um ano nos EUA
colegas do departamento de vendas.
mercado. A situação ideal seria usar
para conhecer o país
Por meio dessas etapas importantes,
nossas fábricas em todo o mundo
e sua agricultura”.
estamos assumindo um compromisso
em pleno potencial, pois elas são
claro com o mercado norte-americacapazes de produzir para o mercado
no. Investimos muito no mercado,
global. Esta é uma das nossas visões
não apenas em infraestrutura, venpara o futuro.
das e pessoas, mas também trabalhamos intensamente para
Em longo prazo podemos imaginar que, com relação ao
transferir nossa cultura HORSCH para a América do Norte.
potencial de faturamento, o mercado norte-americano possa
Vemos grandes oportunidades para o mercado nortese desenvolver de forma semelhante ao mercado europeu.
-americano no futuro. No momento, porém, ainda é muito
pequeno e temos vendas de pouco menos de US $ 30 miO que torna tão difícil conquistar uma posição no merlhões. Tivemos vendas maiores antes da crise. Agora estamos
cado norte-americano?
melhorando lentamente.
A rede de concessionários desempenha um papel importante.
No ano passado, também investimos em uma fazenda em
Os concessionários costumam vender máquinas de apenas
Downs, Illinois. Lá são realizados testes de campo, demonsuma marca. Essa estrutura comercial é completamente difetrações de máquinas e sessões de treinamento. Em princípio,
rente da que temos na Europa. No entanto, percebemos que
queremos usar esse local para desenvolver tópicos agrícolas
lentamente algo está mudando. Os agricultores não querem
e melhorar a comunicação com nossos clientes e parceiros
mais ser forçados pelos concessionários a limitar-se a apenas
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A paisagem do cinturão do milho é caracterizada por grandes áreas agrícolas.

Grandes larguras de trabalho são muito importantes na
América do Norte.

um fabricante de máquinas agrícolas. Eles querem mais variedade de escolha.
Outra razão para firmar-se é que trata-se, é claro, de um
mercado muito grande. Ainda não nos concentramos em todo
o território, masde início apenas em algumas regiões dos Estados Unidos e do Canadá. Apesar do tamanho dos dois países
nos favorece muito que exista um idioma comum – exceto
algumas partes no Canadá – e também que, do ponto de vista
legal, o direito seja relativamente homogêneo.
Que outras questões afetam o mercado norte-americano?
Assim como na Europa, as questões ambientais desempenham
um papel cada vez mais importante na América do Norte. No
meio dos EUA, no cinturão do milho, também estão os maiores
lagos do país. O aumento do aporte de nutrientes na água
pela agricultura está se tornando cada vez mais uma questão.
Ao mesmo tempo, outras áreas, como o uso da engenharia
genética na agricultura, estão sendo cada vez mais questionadas. Os agricultores da América do Norte agora precisam
fazer frente aos problemas sociais e não podem simplesmente
ignorá-los. Lidar abertamente com esses tópicos até recentemente não era óbvio.
Além disso, a sociedade cada vez mais está questionando
a maneira de cultivar no cinturão do milho, por exemplo, a
rotação estreita do milho e da soja em alternância e muito
mais. Os agricultores estão, portanto, cada vez mais preocupados com o cultivo de culturas para incorporação no solo e
com o incremento efetivo da rotação de culturas. A agricultura
orgânica também está se tornando um tema importante.
Existem temas em que os agricultores da América do
Norte diferem dos da Europa?
Existe um tópico na qual os norte-americanos são mais aprimorados que os europeus. Trata-se da “agricultura de acordo
com uma prescrição”. Na América do Norte confia-se mais
num consultor que na Europa. Os consultores orientam mais

os agricultores do que entre nós. É também uma questão de
mentalidade e cultura.
A atitude deles em relação a todos os tópicos relacionados
ao uso da mídia digital é muito semelhante à nossa.
Outra questão que diferencia os agricultores norte-americanos dos europeus é a largura de trabalho de suas
máquinas. Quanto mais ao norte você for, menor será o
período de crescimento. Na primavera, os agricultores têm
muito pouco tempo para o para realizar o plantio no período
ideal. Por esse motivo, eles querem fazer o máximo possível
em uma passada. As larguras da máquina são maiores que
aqui em função do tamanho da área trabalhada. No Norte,
os agricultores dependem de grandes larguras de trabalho.
Os agricultores mais ao Sul nem tanto mas ainda assim usam
grandes larguras de trabalho. Por isso, eles também estão
dispostos a investir muito dinheiro. Uma fazenda com 1.000
ha de área cultivada com milho e soja definitivamente dispõe
de uma semeadora de 18 m de largura na América do Norte.
Para esse tamanho de área, um agricultor na Europa teria no
máximo uma semeadora de 9 m de largura. Nesse contexto,
os norte-americanos são mais conhecedores de tecnologia
do que os europeus. As máquinas precisam ser grandes e as
operações, rápidas. Eles estão dispostos a investir mais em
tecnologia por hectare
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Conseguir muito com
pouco
A falta de mão-de-obra é um dos maiores desafios da agricultura húngara. Cerca de um quinto da mão-de-obra necessária está faltando no mercado. A família
Csontos de Baja também é confrontada com isso. O problema: como fazer o
mesmo trabalho com menos colaboradores? Sua solução: preparo mínimo do
solo.

D

evido à área plana, a Hungria oferece ótimas condições para a agricultura. O clima é continental, com
frequentes períodos secos. Em termos de número de
horas de sol – cerca de 1.900 a 2.500 por ano – a
Hungria está na vanguarda da média europeia. Devido a essas
condições, praticamente todas as culturas importantes adequadas ao clima temperado podem ser cultivadas na Hungria.
O engenheiro agroquímico e de proteção de plantas
Károly Csontos é responsável não apenas pela fazenda da
família, mas também pela parte agrícola da Bács-Cereal Kft.
Sua mãe, Mária Csontos Károlyné, administra os negócios
da família. Seu irmão, Attila Csontos, é o diretor-gerente da
Bács-Cereal Kft, e cuida de todos os assuntos comerciais. A
esposa de Attila, Szilvia Csontosné Kocsi, é a codiretora e
além do planejamento de pessoal e trabalho, também é responsável pela contabilidade. O trabalho em equipe é muito
importante. Seu objetivo comum é tornar a agricultura o
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mais lucrativa possível. TerraHORSCH conversou com Károly
Csontos sobre como isso acontece em detalhes.
Ambas as fazendas cultivam um total de 250 ha e compartilham todas as máquinas. No ano passado, eles converteram o cultivo das fazendas para um sistema de preparo
mínimo – e fizeram um investimento grande considerado o
porte da fazenda: eles compraram um escarificador universal
HORSCH TERRANO 4.3 GX, uma grade de discos HORSCH
JOKER 5 RT, uma semeadeira universal HORSCH PRONTO 4
DC, bem como um trator Claas-Axion-850 com 260 CV. E
nesta primavera o parque de máquinas foi completado com
um pulverizador de arrasto HORSCH LEEB 4 AX.
„Meu pai fundou a fazenda da família no final dos anos
80. No princípio, cultivamos apenas 5 ha, com o tempo o
número de hectares foi aumentando.
Os solos aqui em Bácska-norte são solos escuros, calcários. Assim, as condições são ótimas. Os solos são fáceis

Reportagem na Fazenda

02
01 A casa onde os dois irmãos
cresceram faz parte da fazenda da
família. A família inteira ainda se
reúne lá.
02 O PRONTO 4 DC trabalha com
muita precisão. As regulagens e
ajustes definidos são mantidos
com exatidão.
03 Uma boa equipe: os irmãos
Csontos Károly (esquerda) e Attila (direita) com sua mãe Mária
(meio).
04 Attila Csontos (à direita) e sua
esposa, Szilvia Csontosné Kocsi (à
esquerda), são os diretores executivos da Bács-Cereal Kft.

03

de cultivar, seu balanço hídrico é excelente e possuem uma
boa estrutura. O conteúdo do húmus é muito alto. A área
de nossa fazenda é dividida em mais de dez campos, mas
felizmente eles estão bastante próximos. A maior distância
é de três a quatro quilômetros. Portanto, não precisamos
cobrir grandes distâncias entre os campos. O tamanho dos
campos difere: existem parcelas maiores com 40 a 55 ha,
mas também menores com apenas cinco a dez ha.
Nossa rotação é simples. O objetivo é otimizar o número
de culturas de forma a obter uma rotação agronomicamente
razoável. Nossas principais culturas são trigo comum, trigo
grano duro, colza e soja. No passado, cultivávamos soja
orgânica. Mas quando o regulamento da UE que proíbe a
realização de medidas de proteção de plantas na soja orgânica entrou em vigor, desistimos. Os campos onde o cultivo
não compensa do ponto de vista econômico são usados
como áreas de repouso. Para o trigo, sempre escolhemos

04

variedades precoces, por ex. GK-Futár, GK-Csillag, GK-Pilis,
GK-Bétadur, GK-Julidur. A safra é vendida para um moinho.
Portanto a qualidade tem que ser superior. Há algum tempo
usamos a colza híbrida Dekalb, que é muito adequada para
nossas condições.
Se o clima cooperar, temos rendimentos muito bons: uma
média de seis toneladas para trigo e três a 3,5 toneladas para
colza. A produção de colza às vezes era de quatro toneladas e a produção de trigo era de sete toneladas quando as
condições climáticas eram ótimas. No ano passado, no entanto, tivemos que lidar com condições climáticas extremas.
Praticamente não choveu de setembro até o final de abril.
No entanto, o cultivo mínimo arado ajuda a manter a água
no solo. Mas essa não foi a única razão pela qual mudamos
nossas operações. Durante muito tempo, praticamos lavoura
convencional: arando, cultivando, depois uma operação com
a grade de discos, escarificando e, após a semeadura outra
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Nesta primavera, o parque
de máquinas foi completado o com um pulverizador
de arrasto HORSCH Leeb
4 A.

trigo não foi colhido porque os níveis de toxinas eram muito
altos. “Também nós tínhamos o risco de contaminação, mas
com o nosso novo pulverizador HORSCH Leeb, conseguimos
uma utilização muito melhor para proteger as plantas”.

AGRICULTOR ENTUSIASMADO
passagem com um compactador. Eram necessários pelo menos dois ou três tratores para concluir o trabalho a tempo.
No entanto em função da situação no mercado de trabalho
na Hungria tornou cada vez mais difícil encontrar tratoristas.
A falta de mão de obra tornou-se um problema crescente
para nós também. No ano passado, decidimos mudar para o
cultivo mínimo. O trabalho para o qual precisávamos de três
pessoas, agora é realizado por um funcionário. Com 250 hectares, a carga de trabalho é obviamente alta, mas funciona.
Quando se tratou da compra das máquinas, buscamos
cotações de várias empresas e finalmente decidimos pela
HORSCH e o revendedor Axiál. Já conhecíamos as máquinas
da HORSCH e sabíamos que o padrão técnico das máquinas
é extremamente alto. Axiál também oferece serviços excepcionalmente confiáveis

BOAS EXPERIÊNCIAS
„Não lamentamos nossa decisão. As máquinas fazem um
excelente trabalho. Com o JOKER, você pode trabalhar superficialmente a uma profundidade de cinco centímetros. Isso
mostrou seu valor em nossos campos, pois, assim, pode-se
reter muita água no solo. Preparo superficial também é ideal
para a germinação das culturas. As ervas daninhas são combatidas mecanicamente. Usamos uma grade de discos para obter
uma sementeira perfeita. É importante criar uma sementeira
de agregados finos em uma profundidade uniforme e nivelar
cuidadosamente o solo na superfície.
A manutenção da profundidade de trabalho e a dosagem
do PRONTO 4 DC para colza foram ótimas. Os valores definidos foram mantidos exatamente. A colza germinou muito bem
e sem problemas no ano passado. Felizmente, houve 15 mm
de chuva após a semeadura. O trigo, no entanto, germinou
de maneira desigual devido à extrema seca. Apesar da seca,
os rendimentos da colza melhoraram este ano em comparação
com o nosso antigo sistema de produção. Com o método de
cultivo mínimo armazenamos mais água, o que também foi
muito importante no ano seco.
As primeiras chuvas somente chegaram no final de abril.
Em maio, a precipitação foi de 180 mm e em alguns lugares
200 a 220 mm. Claro que isso também era problemático!
Chovia tanto que muitas vezes não era possível entrar no
campo. Daí o problema com fusarium (fungos) aumentou
significativamente em algumas regiões. Havia áreas em que o
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“Eu amo a agricultura. Tenho uma sensação de sucesso quando a conquista profissional se torna visível com bons rendimentos e alta qualidade dos produtos. E eu amo a natureza.
Adoro andar nos campos e observar as plantas e os animais. É
por isso que eu aprecio tanto a precisão do pulverizador Leeb.
Contribui enormemente para manter o impacto ambiental o
mais baixo possível. Com o nosso pulverizador antigo, um
tanque cobria doze hectares. Devido à barra de 24 metros
e ao tanque de 4.000 litros, o desempenho do Leeb AX é
muito maior. Com 200 litros de fungicida agora cobrimos 20
hectares. Por isso, não apenas trabalhamos com mais eficiência, mas a capacidade de área trabalhada também aumenta.
No que diz respeito à deriva é essencial que o pulverizador
mantenha constante a altura da barra a 50 cm. Mesmo se
houver vento um pouco mais forte durante a pulverização,
somos capazes de obter uma ótima pulverização e, assim,
reduzir o impacto ambiental. Além desses aspectos, não se
deve desconsiderar o lado financeiro. Os fungicidas são caros.
E por isso é importante que a aplicação seja eficiente. Se as
plantas estiverem protegidas contra infecções por fusarium,
você poderá obter bons preços. O trigo contaminado pode,
no máximo, ser vendido como forragem. E se o conteúdo de
toxinas for muito alto, nem isso”.

QUAIS SÃO OS PRÓXIMOS PASSOS?
„Acreditamos que concluímos a maior parte dos investimentos. Mas sempre mantemos nossos olhos abertos para
desenvolvimentos interessantes e inovadores. Não temos uma
colheitadeira e não pretendemos comprar uma. A Manax
Ltd, uma subsidiária da Axiál, realiza toda a colheita para
nós. E isto funciona muito bem. E acho que nosso parque de
máquinas atual ficará perfeitamente bem para nossos 250
hectares por um longo tempo. O colaborador que cuida das
máquinas é um verdadeiro profissional. Ele cuida delas com
muito cuidado, como se fossem suas próprias. Um cuidado
tão bom, é claro, será recompensado em longo prazo.Muitos
agricultores reclamam que a agricultura depende em grande
parte do clima e, portanto, é um negócio muito inseguro. Eles
estão certos, é claro, depende muito do clima. Mas se você
configurar o parque de máquinas de maneira inteligente,
escolher as culturas e variedades certas, usar e desenvolver
adequadamente as habilidades profissionais, conhecimentos
e experiências e permanecer aberto a inovações, a agricultura
pode ser bem-sucedida.”.

Reportagem na Fazenda

MECANIZAÇÃO
ENXUTA
O agricultor Mindaugas Šemežys de Vikaičiai aparentemente encontrou seu
sistema agrícola ideal, através da mecanização enxuta. terraHORSCH visitou sua
fazenda na Lituânia.

Na fazenda na Lituânia (da esquerda para a direita.): Nerijus
Žukauskas (gerente de vendas da HORSCH na Lituânia), Jonas
Žebrauskas (representante de vendas do parceiro de vendas da
HORSCH Audrokesta), agricultor Mindaugas Šemežys e Nerijus
Mišenis (gerente de serviços da HORSCH).
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Reportagem na Fazenda

01

Q

uando chegamos a Vikaičiai, no final de outubro,
o tempo estava chuvoso e ventoso. A pequena cidade está localizada a 80 km ao norte de Kaunas,
a segunda maior cidade da Lituânia. Na fazenda,
a maior parte do trabalho para este ano foi concluída. A
colheita está terminada, ainda há um pouco de preparo do
solo, mas a maioria das máquinas de inverno já foi recolhida
para os galpões.
Juntamente com seus pais, Mindaugas Šemežys cultiva
cerca de 600 ha. Do ponto de vista organizacional, a fazenda
é dividida em duas partes, o jovem agricultor iniciou em 2007.
As estruturas na Lituânia são variadas. Até a Lituânia se tornar
independente em 1991, quase todas as terras aráveis eram
cultivadas como fazendas coletivas. Hoje você pode encontrar
todos os tamanhos de fazenda – de autossustentadas com
uma vaca a grandes fazendas com vários milhares de hectares.
“Possuímos cerca de 400 ha”, explica Mindaugas Šemežys.
“O restante dos campos é arrendado. Em nossa região, existem algumas fazendas já estabelecidas. Portanto, não é
fácil obter terras agrícolas. Mas eu não quero crescer a todo
custo de qualquer maneira. Estou muito feliz com a situação
atual.” As principais culturas são colza, trigo e cevada. Cada
um dos dois cereais representa 40% da rotação. No próximo
ano, o agricultor quer cultivar girassóis, desde que consiga
obter sementes. Seria possível cultivar beterraba sacarina, mas
no momento é bastante difícil conseguir um contrato. Além
disso, isso exigiria altos investimentos em tecnologia. Então
ele decidiu intensificar o cultivo de cevada. Ele semeia uma
mistura de mostarda e ervilha como cultura de cobertura. O
tamanho do campo varia entre um e 80 ha, mas a maioria de
seus campos é de 30 a 40 ha. Mindaugas Šemežys emprega
cinco pessoas que, além do trabalho no campo, cuidam de
muitos serviços e os trabalhos de manutenção são realizados
por conta própria. Se houver problemas mais difíceis, eles
confiam no revendedor local. Como em qualquer lugar nas
áreas rurais, é bastante difícil encontrar pessoal confiável
e qualificado. O próprio Mindaugas Šemežys é engenheiro
ambiental e possui mestrado em agricultura.
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01 Mindaugas Šemežys divide a sede da fazenda com seu
vizinho.
02 O armazém de 3.000 m³- de grãos fica fora sede da fazenda.
03 Segundo Mindaugas Šemežys, a colza deve ser semeada até
15 de agosto, o mais tardar. Era assim que a lavoura estava na
época de nossa visita em meados de outubro.
04 A plantadeira HORSCH Focus é o equipamento chave segundo o conceito agronômico de Mindaugas Šemežys’s.
05 Seu trabalho está concluído. O JOKER está aguardando o
inverno.

Modernamente equipado
“Meus pais ainda trabalhavam principalmente com máquinas
do Leste europeu, com os tratores Kirovets K700 da Rússia ou
o modelo T 150 da fábrica de tratores de Kharkov na Ucrânia”,
diz Mindaugas Šemežys. “Minha primeira medida foi mudar
para a tecnologia Ocidental das marcas Claas, Case e John
Deere. E converti a fazenda para a prática do cultivo mínimo,
o arado foi rapidamente abolido.” Atualmente, sete tratores
com uma potência entre 80 e 520 cv estão em operação na
fazenda. O menor é um russo, o maior é um Claas Xerion
comprado este ano. O resto está entre 180 e 320 cv. A safra é
colhida com duas colheitadeiras, uma Claas Lexion 540 e uma
John Deere S785. Além de um pulverizador auto propelido
com uma largura de trabalho de 36 m, o agricultor também
possui duas carregadeiras telescópicas e um caminhão. A
tecnologia de plantio e as máquinas para preparo do solo vêm
inteiramente da HORSCH: um Joker 8 RT com rolo de facas
na frente dos discos, um Focus 6 TD e um Partner 2800 HT.
Há também um distribuidor da Amazone para fertilizantes
minerais.
O ano de Mindaugas Šemežys transcorre assim: Depois
de espalhar o fertilizante e após um passe com o JOKER, a
semeadura é realizada com o FOCUS. O fertilizante é aplicado
simultaneamente de acordo com os requisitos, metade na
superfície e metade incorporada. Especialmente em anos secos, eles preferem usar nitrogênio líquido durante o período
vegetativo que é aplicado com o pulverizador auto propelido.
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O próximo passo são os tratamentos fitossanitários. A colheita
da colza começa em meados de julho. A resteva é cultivada
com o JOKER. De acordo com as experiências do agricultor, a
semeadura da colza deve terminar até 15 de agosto, o trigo
deve ser semeado até 10 de setembro. A cevada normalmente
é semeada antes do dia 25 de abril. Mindaugas Šemežys
calcula cerca de uma semana por cultura para semear toda a
área. “Sempre conseguimos fazer isso bem nos últimos anos”,
diz o agricultor. “Temos muito tempo no meio”, diz ele com
um sorriso. “Pode ser interessante criar um ramo adicional de
negócios, como a pecuária leiteira. Mas temo que isso possa
ser economicamente difícil devido aos altos investimentos”.
Os solos são médios para os padrões da Lituânia, o tipo de
solo é um argiloso mais leve.

04

Preparo em faixas prova o seu valor
“No passado, muitas vezes tivemos problemas com a erosão
do solo nas colinas onde o solo é um pouco mais pesado”,
explica o agricultor. “O arado definitivamente teve um efeito
negativo. Com o preparo reduzido resolvemos o problema.
No entanto, não foi fácil encontrar a semeadora certo para
as nossas condições, pois deixamos toda a palha no campo.
Mas com o HORSCH FOCUS encontramos o produto perfeito
para nós. Inicialmente compramos uma máquina de segunda
mão que este ano foi substituída por uma nova. Na sequencia
adquirimos um trator Xerion que é adequado para nós. Até o
momento, não estamos pensando em plantio direto. A fração
de húmus no solo ainda é muito baixa. Melhorá-lo é o foco
da nossa estratégia de produção agrícola. A esse respeito,
a rotação e o cultivo de culturas de cobertura são práticas
importantes. O cultivo de milho em grão também não entra
em questão. Simplesmente não se encaixa em nossa região,
pois o não amadurece adequadamente. Por causa dos altos
custos de secagem, não seria rentável “.
Como em muitas outras regiões da Europa, os dois últimos verões ao redor de Kaunas foram muito secos. Se havia
chuva, estava espalhada. Mindaugas Šemežys, por exemplo,
colheu 3,6 toneladas de colza. Um de seus vizinhos teve mais
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sorte com o clima e conseguiu 3,9 toneladas. Além disso,
os agricultores tiveram que lutar com o calor e o sol. Muitos
cereais amadureceram prematuramente. Normalmente, a
produção de trigo e cevada em sua fazenda é de 7,5 toneladas e 4 toneladas para colza. O plantio em faixas com a
plantadeira HORSCH FOCUS é uma solução para o agricultor
enfrentar as condições climáticas cada vez mais difíceis.
Mindaugas Šemežys usa seu tempo livre no inverno principalmente para aprender sobre novos processos e sistemas.
Até agora, porém, ele vê pouca necessidade de mudanças.
Seu sistema funciona bem, é eficiente e ele consegue manter
baixos custos com os equipamentos. Ele nunca se arrependeu
de sua decisão de trabalhar com o cultivo em faixas. Alguns
de seus colegas de trabalho podem confirmar isso. Hoje
cerca de dez máquinas HORSCH FOCUS estão trabalhando
na região. Mindaugas Šemežys foi realmente um visionário
e pioneiro.
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Por dentro da HORSCH

Dias do Revendedor HORSCH
– benefícios para o cliente
Em meados de setembro de 2019, ocorreram os dias do concessionário
HORSCH. Parceiros de vendas de toda a Europa foram para cidade de Sitzenhof.
01 Em sua apresentação de abertura, o diretor de vendas Christoph von Starck informou
os participantes sobre os números atuais de
vendas e as previsões para o próximo ano.
02 A capinadeira HORSCH Transformer – uma
das inovações no setor de controle mecânico
de população foi exibida em campo.

01

02

P

roporcionar o maior benefício
para o cliente é a principal prioridade da HORSCH. Os dias do
concessionário oferecem uma
plataforma de treinamento e aproximação com os produtos HORSCH transmitindo informações e atualizações em
primeira mão.
Este ano o evento foi particularmente
importante porque a HORSCH apresentou muitas inovações na Agritechnica.
No novo segmento de produtos de manutenção mecânica, em particular os
parceiros de vendas receberam treinamento intensivo.
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Cerca de 190 concessionários da
Alemanha e de toda a Europa foram
convidados. Divididos em vários grupos,
dependendo do país de origem e região
de vendas, os representantes dos concessionários se reuniram na noite anterior com a gerência, representada por
Cornelia Horsch, e o gerente de vendas
Christoph von Starck para um jantar.
O início das atividades ocorreu no dia
seguinte. Na apresentação introdutória,
Christoph von Starck atualizou os convidados com os números de vendas e as
previsões para o próximo ano. Ele enfatizou que somente a proximidade do clien-

te com o revendedor, juntamente com
a HORSCH, é a maior probabilidade de
concluir um negócio. O desenvolvimento
constante da área de serviço também é
de enorme importância. No final de seu
discurso, o diretor de vendas tinha uma
recomendação especial para os concessionários: “Enquanto você for um representante da HORSCH, você também será
um amigo do plantio direto”. Assim ele
deixou claro que a HORSCH não lançará
arados no mercado.
Michael Horsch descreveu em seu
discurso sua visão do futuro da agricultura. Ele também falou sobre suas experiências de plantio em todo o mundo e
sobre as previsões de colheita para 2019.
Os parceiros de vendas passaram
o resto do dia em campo, juntamente
com os funcionários do departamento
de marketing e vendas da HORSCH. As
inovações das linhas de produto para
preparo do solo, proteção de plantas e
controle mecânico de população foram
mostradas em uso prático. As discussões resultantes entre os funcionários da
HORSCH e os parceiros de vendas foram
bastante animadas.
Após o evento, houve outro treinamento interno para os colaboradores da
HORSCH, a fim de fornecer a eles uma
visão ainda mais profunda dos novos
produtos.
Em retrospecto, esses dias de treinamento e intercâmbio foram muito
bem-sucedidos. Eles contribuirão muito
para transferir conhecimentos do concessionário para o cliente.

Por dentro da HORSCH

NOVO CONCEITO DE
TREINAMENTO NA HORSCH
A partir do próximo ano, o treinamento vocacional da HORSCH será melhor
adaptado às necessidades específicas de cada área. Isso requer a reestruturação
do modelo de aprendizado.

O

mundo profissional está mudando constantemente. Novas profissões surgem, antigas desaparecem. A digitalização está contribuindo significativamente para essa mudança e as técnicas
de treinamento também são afetadas. A HORSCH há muito
reconhece essa mudança e adaptará o conceito de treinamento às novas circunstâncias no futuro. Essa é outra maneira de
focar mais no cliente. Os técnicos estão preparados para suas
tarefas de uma maneira ainda mais especializada e, portanto,
estão mais aptos a responder as necessidades específicas dos
clientes.
A partir de 2020, alguns treinamentos não serão mais oferecidos em sua forma atual. Em troca, existem novos conceitos
com módulos de aprendizado individuais. O objetivo dessa
mudança é adaptar o treinamento da HORSCH aos requisitos
futuros. O foco estará cada vez mais no treinamento interno
da empresa, a fim de preparar melhor os técnicos para as
tarefas individuais nos diferentes departamentos.
A partir do próximo ano, a HORSCH não oferecerá mais
treinamentos de mecânica industrial, engenheiros mecatrônicos de máquinas agrícolas e de construção, técnicos em
eletrônica, técnicos de produção e especialistas em serviços
agrícolas. Essas classes serão substituídas por vários cursos de
treinamento adicionais.
O treinamento, técnico em mecatrônica está se tornando
cada vez mais importante, à medida que áreas como sensores
e eletrônicos estão se tornando cada vez mais importantes. Por
esse motivo, é usado como base para a formação do técnico
e complementado com treinamento adicional individual para
substituir o treinamento profissional ausente.

A digitalização
também causa uma
mudança na formação
profissional.

HORSCH atribui muita i
mportância a treinamentos
práticos.
..

Para contratar um técnico de atendimento ao cliente no
futuro, por exemplo, o treinamento será complementado por
módulos avançados no campo da hidráulica, inglês e comunicação. Isso substitui o treinamento anterior como engenheiro
mecatrônico agrícola e de construção. Para uso posterior no
departamento de desenvolvimento e garantia da qualidade,
o treinamento como técnico em mecatrônica também inclui
módulos adicionais para desenho CAD, hidráulica e inglês. Os
técnicos que trabalham na área de serviços agrícolas recebem
unidades de aprendizado adicionais sobre os princípios básicos
da prática agrícola, hidráulica, inglês e comunicação.
A maioria dos módulos de aprendizado são realizados
dentro da empresa. Dependendo do assunto, eles têm um
número diferente de horas. Os alunos recebem dicas adicionais nos respectivos departamentos especializados. O novo
conceito reduz significativamente o tempo de treinamento
básico, porque os técnicos ingressam mais cedo nos vários
departamentos. Devido às frequentes mudanças entre os
módulos educacionais e o trabalho prático, os aprendizes
podem trabalhar diretamente no departamento específico
depois de terem passado nos exames acelerando o tempo de
integração.
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Os revendedores CLAAS
oferecem um forte suporte
ao cliente
No final de 2016, CLAAS e HORSCH estabeleceram um recorde mundial ao
semear: 448,29 ha em 24 horas com a semeadora Maestro 24 SW e um trator
Xerion 5000. A natural sinergia de duas respeitadas marcas Premium alemãs
trabalhando juntas foi estabelecida em 2017, quando HORSCH UK a CLASS
UK anunciaram que estariam vendendo produtos e serviços através dos seus
concessionários.

H

oje, a CLAAS UK possui três de seus dez revendedores
que cobrem o Reino Unido; MANNS, CLAAS Eastern
e CLAAS Western, que operam em dezoito locais, de
Yorkshire no norte a Kent e Dorset no sul. Embora
todos os produtos da HORSCH estejam disponíveis em toda
a rede de revendedores, cada revendedor determinou se os
produtos da HORSCH eram adequados para seus clientes.
As vendas no Reino Unido cresceram fortemente, apoiadas por uma impressionante oferta de peças e serviços para
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os clientes. Richard Vaughan, diretor de operações de varejo
da CLAAS UK, vê enormes benefícios para as marcas e seus
clientes por meio dessa forte relação de parceria.

ATENDENDO AOS REQUISITOS DO CLIENTE
“Somos líderes de mercado no Reino Unido em colheitadeiras
e forrageiras. Também somos um dos principais fabricantes de
tratores”, enfatiza Richard Vaughan. “Temos uma gama ampla
e forte de produtos. Através de nossos concessionários, 75%

Pós-vendas e vendas

02

01 Richard Vaughan, diretor de operações de varejo da CLAAS UK,
vê enormes benefícios para as marcas e seus clientes através do forte
relacionamento de trabalho da HORSCH e da CLAAS.
02 Além das máquinas maiores, ambas as marcas possuem uma ampla
gama de produtos para operações menores, para que possam oferecer
suporte a uma ampla base de clientes.
03 Existem especialistas em pulverizadores em locais chave e estes
conhecimentos estão disponíveis no concessionário CLAAS.

03

das vendas de colheitadeiras e 50% das vendas de tratores
são na Inglaterra. Nossos principais clientes são claramente
fazendas agrícolas profissionais.”
A tecnologia de preparo do solo, semeadura e proteção de
culturas da HORSCH complementa perfeitamente o portfólio
dos revendedores CLAAS. Portanto, eles têm uma ampla gama
de produtos sem sobreposições.
“Com apenas alguns outros fornecedores, podemos atender a todos os requisitos de uma fazenda agrícola. Essa é uma
grande vantagem, pois podemos cobrir 90% dos requisitos de
máquinas com apenas duas marcas – independentemente de
se tratar de um grande produtor ou de uma pequena empresa
familiar”, acrescenta Richard Vaughan.
O serviço confiável é uma parte importante do relacionamento revendedor-cliente e a CLAAS expandiu enormemente
o atendimento ao cliente para os produtos HORSCH desde o
início da colaboração.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SERVIÇOS SÃO VITAIS
PARA ASSISTIR OS CLIENTES
Os concessionários CLAAS investiram muito tempo e energia
para se tornarem especialistas em máquinas HORSCH. Além
de produtos próprios, a marca HORSCH está sendo promovida
intensivamente – em todos os locais e também nos veículos
de serviço.

“Não desperdiçamos nosso tempo e recursos de treinamento em uma variedade de marcas.
Graças à nossa especialização, podemos focar o treinamento do produto de maneira direcionada e oferecer aos
nossos clientes o melhor suporte – nas vendas, bem como
nas áreas de peças de reposição e serviços. Se tivéssemos
muitas marcas em oferta, isso não seria possível. “E, é claro,
isso significa que possuímos conhecimento de produto extremamente bem fundamentado e conhecimento prático em
todo o grupo de empresas das quais o cliente se beneficia”,
explica Richard Vaughan.
Os três concessionários empregam mais de 130 técnicos
e estagiários de serviço. “Todos passam por um programa de
treinamento que dura três anos e combina treinamento técnico e experiência prática”, explica Thomas Hancock, gerente
de atendimento ao cliente da Manns. “Isso também inclui
treinamento de especialistas da HORSCH UK. Sempre temos
pelo menos dois especialistas da HORSCH em cada local.
Além disso, os especialistas em proteção de plantas estão nas
bases principais. É claro que esse conhecimento especializado
também está disponível para outras oficinas do grupo”.
Em todos os locais, existem kits de serviço HORSCH que
são adaptados precisamente aos tipos de máquinas e permitem tempos de resposta rápidos. “Temos a gama completa de
kits de tecnologia de plantio e semeadura, por exemplo, para
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Pós-vendas e vendas
o Maestro e três kits para os pulverizadores. Eles contêm as
ferramentas e peças de reposição mais importantes para que
os técnicos possam resolver os problemas imediatamente. Se
as coisas tiverem que ser rápidas, as peças de reposição podem
ser instaladas no local. A principal prioridade é sempre que a
máquina esteja novamente pronta para uso imediatamente”,
acrescenta Thomas Hancock.
A CLAAS UK está constantemente expandindo o atendimento ao cliente. “À medida que o número de peças aumenta
e as máquinas se tornam cada vez mais complexas, criamos as
instalações para garantir o melhor serviço para as máquinas,
não apenas agora, mas também em 15 anos. Em nossa nova
oficina em Manns, Saxham, por exemplo, para a manutenção
de um pulverizador autopropelido HORSCH Leeb 280 PT com
barras de 36 metros desdobrada, há um guindaste de pórtico
de cinco toneladas e um suprimento central de combustível.
Nossos técnicos podem trabalhar com segurança e eficácia.
Também estamos aumentando nossa capacidade em termos
de tamanho e número de máquinas.”
Quando uma máquina HORSCH é entregue, os técnicos oferecem uma assistência inicial e ajudam os clientes a
se familiarizarem com sua nova máquina. Dessa maneira,
os agricultores podem usar o potencial máximo. E garantir
que seu investimento seja compensado da melhor maneira
possível. O especialista treina o cliente em questões de manutenção diária, acessórios, peças de reposição, regulagens
e ajustes – em todas as áreas que ajudam a alcançar o mais
alto desempenho da máquina.
“Os produtos da HORSCH são uma parte importante do
nosso portfólio. Por isso, gostamos de investir em cursos de
treinamento para nos tornar verdadeiros especialistas. Portanto, temos funcionários bem treinados e comprometidos”,
explica Richard Vaughan. “Eles são o fator chave para nós –
contatos competentes com experiência em peças de reposição
e serviços em todas as áreas”.
A expansão na unidade de Saxham vai ainda mais longe:
foi construído um novo armazém central de peças de reposição que é três vezes maior que o existente, assumindo o
suprimento de peças para toda a Grã-Bretanha.
O sistema de infravermelho para peças de reposição será
ampliado para poder gerenciar todas as peças da CLAAS,

HORSCH e alguns outros fornecedores. Ele usa um processo
dinâmico de aprendizado para calcular o estoque e aumentar
a disponibilidade de peças. As peças menos necessárias são
provenientes do armazém de peças de reposição da HORSCH
UK, e as peças raramente solicitadas são entregues diretamente da Alemanha.
A quantidade e variedade de peças de reposição mantidas
em estoque em todo o grupo é considerável – o objetivo é
atender a mais de 85% das solicitações de peças de reposição
de todos os revendedores em estoque. Há peças que seria
difícil justificar o estoque para uma empresa individual, mas
com o Grupo CLAAS em segundo plano, as empresas podem
fazer isso. O cliente naturalmente se beneficia disso.

ABRINDO NOVAS OPORTUNIDADES
Para Richard Vaughan, os concessionários CLAAS e a HORSCH
têm objetivos comuns. “Juntamente com nossos fornecedores, nossa estratégia é de ser o número um, oferecendo aos
clientes os melhores produtos e o melhor serviço. Trabalhamos
intensamente com nossos fornecedores e parceiros. Eles precisam ser líderes de mercado, trabalhar profissionalmente e
precisam ter produtos inovadores – esse é o caso da HORSCH.”
Embora muitas vezes sejam as grandes máquinas que estão
em destaque, Richard Vaughan enfatiza expressamente que os
dois fabricantes também possuem uma ampla gama de máquinas para empresas menores. “Temos tratores de menos de 100
HP a mais de 500 HP. A HORSCH também oferece cultivadores
e semeadoras de três a doze metros de largura de trabalho,
para que possamos atender uma ampla gama de clientes”.
“Investir em parcerias sólidas nos permite oferecer maior
valor ao cliente e construir um relacionamento mais próximo,
para que ele possa ser atendido por uma organização profissional para todas as suas necessidades. Como grupo, somos
capazes de trabalhar de perto com a HORSCH. Por exemplo,
oferecendo os pacotes de serviços para pulverizadores que
aprimoram ainda mais o suporte que oferecemos aos clientes”.
Vaughan enfatiza a necessidade de ter os produtos certos para os agricultores do Reino Unido, desenvolvidos para
atender às suas necessidades. “A HORSCH fez isso e fez um
investimento substancial para ter sua própria operação em
Peterborough no Reino Unido e ter boa disponibilidade de
peças de reposição.”
Ambas as marcas têm o mesmo compromisso claro de
oferecer o melhor suporte aos clientes. “A agricultura moderna é um negócio difícil, com grande investimento de capital.
Nossos clientes querem investir com o mínimo de risco e isso
significa trabalhar com um revendedor que investiu no futuro,
é flexível e entende os desafios enfrentados pelos agricultores
profissionais e familiares”.
“Empregamos ótimas pessoas e fornecemos produtos e
soluções em que acreditamos. Trabalhar com CLAAS e HORSCH
nos permite vender produtos duráveis e com bom suporte, que
oferecem grande valor. É uma forte parceria com um futuro
positivo”. 
A CLAAS UK está desenvolvendo continuamente suas oficinas e revendedores para
oferecer maior capacidade em termos de
tamanho e número de máquinas.
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Mais de 1.000 agricultores visitaram os
Dias de Campo que ocorreram de 10 a
12 de setembro de 2019.

Dias de campo
em La Lucine
Os dias de campo da HORSCH França ocorreram pela décima segunda vez no
início de setembro de 2019. Os agricultores interessados se reúnem a cada dois
anos na sede da empresa em La Lucine, perto de Châteauvillain, no departamento de Haute-Marne. O evento foi novamente um sucesso este ano.

M

ais de 1.000 participantes – concessionários e
agricultores aceitaram o convite para o evento
de três dias com palestras, demonstrações de
máquinas e Workshops. Philipp, Michael, Cornelia Horsch e Theo Leeb também estavam lá.
O dia 10 de setembro foi reservado para os concessionários e os dois dias seguintes foram para os agricultores. O
processo era o mesmo: palestras e discussões pela manhã,
demonstração de máquinas e novos produtos da linha de
produtos HORSCH e HORSCH LEEB à tarde.
O Leeb PT, o primeiro pulverizador auto propelido HORSCH
aprovado na França, causou uma boa impressão. Assim como
os novos equipamentos HORSCH para agricultura híbrida: o

cultivador de enxadas Transformador VF, a grade de capina
Cura ST e o cultivador Finer SL.
Os Workshops trataram a gama de produtos HORSCH de
um ponto de vista temático:
• Workshop “Agricultura Híbrida” – com uma apresentação
detalhada da nova linha de máquinas da HORSCH para
controle de ervas daninhas
• Workshop “Baixo Distúrbio” – com foco nos semeadores
de plantio direto HORSCH
• Workshop “Biogás” – com uma apresentação do mais
recente Focus TD, perfeitamente adaptado para cobrir o
cultivo de culturas para produção de energia.
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Eddy Fougier, cientista político especializado em movimentos de protesto, falou
sobre “agri-bashing”.

•

Workshop de “Mínimo revolvimento do solo” – com uma
introdução às duas versões diferentes do Terrano GX –
uma para trabalhos profundos e outra para trabalhos
muito rasos
• Workshop “proteção de plantas” – com informações
técnicas detalhadas sobre a tecnologia de pulverização
de precisão do Leeb AX, Leeb PT e Leeb LT.
Todas as máquinas foram novamente apresentadas em um
show final.

RESÍDUOS DE PESTICIDAS NO FOCO
DA DISCUSSÃO
Os consumidores estão continuamente fazendo perguntas
sobre como a alimentação afeta sua saúde. Depois de se preocupar com a quantidade de açúcar e gordura em nossos alimentos, novos tópicos estão sendo adicionados gradualmente.
A questão dos resíduos de pesticidas em nossos alimentos está
cada vez mais em foco. Na rodada de palestras da manhã do
primeiro dia, dois oradores de duas áreas distintas falaram
sua visão sobre o tema.
Julie Sabourin é responsável pela qualidade e tecnologia
do “Collectif Nouveau Champs”, um grupo de produtores
fundado em 2018 que estão ativamente envolvidos na agricultura e no meio ambiente. Seu selo de aprovação é chamado “Zéro résidus de pesticides” (zero resíduos de pesticidas).
A iniciativa foi lançada pela “Les paysans de Rougeline”,
uma empresa que vende frutas e legumes. Eles garantiram
a primeira linha de produtos sem resíduos de pesticidas.
As sete empresas fundadoras elaboraram uma estratégia
que pode ser aplicada a toda a produção agrícola. “Nosso
grupo hoje representa 20% do setor de frutas e legumes
da França. E estamos crescendo extremamente rápido!
Mas queremos estender nossas medidas para outras áreas
da produção agrícola”, explica Julie Sabourin. Isso já está
acontecendo na viticultura e no trigo.
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O Collectif baseia-se no fato de que a sociedade exige
cada vez mais transparência em relação à questão dos
resíduos de pesticidas. “A demanda existe, cerca de 89%
dos franceses querem mais informações sobre a existência
ou não de pesticidas em nossos alimentos”, enfatiza Julie
Sabourin. “Com o selo “zero resíduo de pesticida”, isso é
visto de forma clara e legível.” O Collectiv quer ser medido
pelo resultado. E é claro que todo membro precisa fazer
algo por isso. “Incentivamos nossos produtores a procurar
alternativas aos pesticidas químicos, por exemplo, produtos
que gerem um mínimo de resíduos ou não gerem resíduos.
Eles também precisam aprofundar seus conhecimentos sobre
riscos de contaminação”, explica Julie Sabourin. O certificado
é baseado no selo PDB (Haute Valeur Environnementale =
Alto benefício ambiental). Um grande número de produtores
já está certificado ou está em processo de certificação.
Tais medidas não seriam possíveis sem os cientistas que
podem detectar esses resíduos de pesticidas. Eles são apoiados por laboratórios de análise, como o laboratório Kneissler,
que foi fundado em 1993 pelo Dr. Andreas Kneissler. Ele foi
o segundo orador naquela manhã.
Laboratório do Dr. Andreas Kneissler é especializado na
detecção de substâncias ativas, microtoxinas e pesticidas.
Os pedidos de certificação são para selos de “zero resíduos
de pesticidas”. Para garantir a sustentabilidade das medidas
“Nós realizamos 15.000 testes por mês – em alimentos, água
potável e ração animal”, explica o Dr. Andreas Kneissler.
“Nosso trabalho exige imenso conhecimento especializado.
Um exemplo: detectar a quantidade de glifosato nas azeitonas abaixo do nível máximo de resíduo – 1 mg por kg – é
como tentar encontrar uma agulha em um palheiro.”
Dr. Andreas Kneissler apresentou os vários métodos de
análise e depois descreveu o projeto de trigo HORSCH. O
objetivo é responder à pergunta das circunstâncias em que
o trigo cultivado convencionalmente não contém resíduos
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Michael Horsch (meio) terminou seu
discurso como ele começou: “O futuro
da agricultura nunca foi tão interessante como é hoje!”

de pesticidas. “Examinamos a conexão entre as condições
de cultivo e os resíduos de pesticidas no pão de trigo – com
base nas condições agrícolas, geográficas e meteorológicas”,
diz o Dr. Andreas Kneissler. Os resultados serão publicados
em breve.

O QUE PODEMOS FAZER CONTRA O
“AGRI-BASHING?”.
Eddy Fougier foi o terceiro orador da manhã. O cientista político analisou vários movimentos de protesto. Ele atua como
consultor sobre esses tópicos e, em 2018, ele escreveu um
estudo sobre agronegócios.
“Alguns abusam do termo agri-bashing (hostilidade aos
agricultores e a agricultura convencional), e o usam para qualquer crítica ao setor agrícola como. Outros dizem que não há
nada contra os agricultores”, diz ele. E também fornece uma
boa definição do termo:
“O agri-bashing é um sentimento compartilhado por muitos agricultores, o que significa que algumas de suas atividades
e os métodos convencionais de produção estão regularmente
sujeitos a hostilidade, crítica e difamação pelo público e, especialmente, nos grandes meios de comunicação.”
“As críticas aos métodos convencionais de produção agrícola não são novas. As pessoas já apontaram o dedo para o
uso de hormônios do crescimento nos anos 70 ou para organismos geneticamente modificados nos anos 90“, esclarece
Eddy Fougier. Mas há algum tempo, essas críticas aumentaram
enormemente. Primeiro, estendeu-se a vários tópicos (clima,
bem-estar animal, agentes de proteção de plantas...) e depois
se tornou radical: campanhas visíveis com relatórios exibidos
no horário nobre; campanhas invisíveis, como invadir os estábulos dos criadores de gado ou até mesmo comportamentos
agressivos para com os agricultores.
A princípio, a reação das associações profissionais não foi
apropriada. “Era muito técnico, muito longe das preocupações

da população”, lamenta Eddy Fougier. Também temos que
afastar a imagem antiquada do agricultor como vítima: “75%
dos franceses têm uma opinião favorável os agricultores. São
os métodos deles que são questionados.” O conselho de Eddy
Fougier para os agricultores é aproveitar a oportunidade de
retomar a comunicação e voltar a entrar em contato com o
consumidor.
De fato, você não deve equiparar as organizações que
expressam essas críticas aos consumidores. As opiniões desses
dois grupos geralmente diferem amplamente. Você tem que
falar com o consumidor. As “expectativas da sociedade” em
relação à produção agrícola (orgânica, realocação da produção, etc.) que são frequentemente discutidas, até agora
foram expressas apenas por uma pequena parte da sociedade.
Embora seja apenas uma parte pequena, a preocupação é
alta. Segundo o cientista político, “é essencial que você não
subestime o peso daqueles que o criticam”.
“A sociedade é polarizada”. 60% dos franceses dizem
que não se importam se pagam 10 euros mais ou menos
quando fazem suas compras. Mas o preço ainda permanece a
principal preocupação. O cidadão médio é consideravelmente
menos preconceituoso do que você imagina! Eddy Fougier
está convencido.
Então o que nós podemos fazer? Segundo Eddy Fougier,
é importante retificar as inverdades sobre métodos agrícolas
que são ditas em público. Por outro lado, é indispensável
compreender os aspectos negativos do agronegócio e reagir
a eles com uma comunicação positiva. “Um bom exemplo
aconteceu em outubro de 2018”. Depois de enfrentarem
ameaças de morte de seus vizinhos, os agricultores atacados
decidiram não recuar, mas organizar um evento de casa aberta
para mostrar a seus vizinhos como eles trabalham. Foi um
grande sucesso. Todo mundo estava satisfeito.
Por último, mas não menos importante: “Temos que aproveitar as críticas que estamos enfrentando para nos reinventar.
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As inovações foram apresentadas em uma seção no
campo.

Elas devem ser nosso motivador para inovação e integração
em novos mercados. Não devemos dissipar nossas energias
em uma guerra ideológica”.

MUITOS DESAFIOS
“O setor agrícola sempre desenvolve uma paixão enorme
quando precisa superar desafios.” Foi assim que Michael Horsch iniciou a série de discursos no segundo dia. Ele
descreveu pela primeira vez alguns grandes avanços que a
humanidade experimentou nos últimos 20 anos. Primeiro lugar: o smartphone: “É quase uma parte inerente de nós. Nós
vamos dormir com isso. Podemos imaginar as consequências
dessa pequena máquina para a humanidade.” Outro avanço:
a evolução da produção de energia. Após o fechamento das
usinas nucleares, na Alemanha, 40% da energia vem de fontes
renováveis. Na China, a energia solar e eólica está crescendo
rapidamente.
Veículos elétricos são outro exemplo: “Se você tivesse me
perguntado seis meses atrás, eu chamaria de idiotas aqueles
que acreditavam em carros elétricos. Eu estava errado.” E mesmo a tal ponto que a indústria alemã será duramente atingida.
Esta indústria que está tão profundamente ligada aos carros
com motor de combustão terá muita dificuldade em resistir ao
domínio chinês no mercado de veículos elétricos. “Mas ainda
estou otimista. Nós da indústria de máquinas e os agricultores,
desempenharemos um papel decisivo nos próximos anos.”

AUTOCRÍTICA COMO FONTE DE PROGRESSO
“Temos a impressão de que cada vez mais perdemos o controle de nosso destino. Mas, na verdade, esse não é o caso.
É apenas que o poder que até agora estava nas mãos dos
círculos políticos e econômicos está movendo para as ONGs”,
esclarece Michael Horsch. E ele continua: “Esse fenômeno
é muito distinto na Alemanha. Às vezes, elas recebem mais
credibilidade do que os cientistas.” Essas ONGs querem entrar
em contato com a HORSCH, especialmente quando Michael
Horsch criticou sua própria empresa. “Cada momento surge
algo positivo”, enfatiza. A discussão é sempre positiva e
construtiva. “Você precisa estar ciente de que as ONGs não
querem necessariamente que todas as suas demandas sejam
cumpridas, mas apenas algumas delas. Devido às discussões,
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podemos encontrar o compromisso que eles estão procurando.” Um exemplo: apesar de sua posição inicial, o presidente
da Associação Europeia de Apicultores Profissionais não quer
mais uma proibição completa do glifosato. De fato, é o glifosato que permite a manutenção de algumas flores silvestres,
ex.: culturas de cobertura para conservação do solo.
“Esses exemplos de consenso e discussão refletem o
que queremos alcançar com nosso conceito de agricultura
híbrida: uma combinação do melhor dos dois mundos – realmente diferentes – (agricultura orgânica e convencional)”,
explica Michael Horsch. O agricultor e o setor agrícola, portanto, podem ser a força motriz no combate ao aquecimento
climático. E eles podem ganhar dinheiro fazendo isso. Um
exemplo: se a Alemanha aumentar o teor de húmus em
seus doze hectares de terra arável em 0,1%, 100 milhões
de toneladas de carbono poderão ser retidas. No mercado
de carbono, uma tonelada de CO2 custa cerca de 50 euros…
Michael Horsch terminou seu discurso como ele começou: “O futuro da agricultura nunca foi tão interessante
como é hoje”!
Os agricultores que vieram da
França, Bélgica, Alemanha e Espanha estavam muito interessados
nas máquinas para a agricultura
híbrida.

Centro de treinamento FITZ

O pulverizador automotor Leeb 7.300 PT
foi apresentado na oficina de proteção de
plantas.

UMA QUESTÃO DE EQUILÍBRIO...
O próximo palestrante foi Nicolas Kerfant, diretor administrativo da filial Agro da BASF França. Quando lhe perguntaram
sobre seu ponto de vista em relação ao futuro da agricultura,
ele preferiu manter distância. Em nossa sociedade, tudo é uma
questão de equilíbrio. “Se você mudar algo na balança, isso
não tem necessariamente uma consequência imediata. Mas
quando a sociedade começar a se mover será tarde demais
para reverter a tendência.” E acrescenta: “Prefiro estar no seu
lugar do que no meu. Apesar da minha posição, apesar da boa
companhia em que estou trabalhando, eu, diferentemente de
vocês, não atendo a uma demanda tão básica da sociedade.”
E comer é uma das necessidades mais vitais.
Nicolas Kerfant então apresentou a BASF. A empresa opera
em diversos setores e trabalha em nível internacional. Todos
os anos são investidos 900 milhões de euros em soluções
para a agricultura.

UMA GUERRA DE OPINIÕES, QUE JÁ ESTÁ
PERDIDA?
“Podemos mostrar resultados, como soluções de aplicativos
que encontramos, mas temos que dizer que também temos
problemas com “agri-bashing”. Estamos perdendo a luta pela
opinião, se ainda não estiver perdida”, explica Nicolas Kerfant.
“Com relação aos agentes de proteção de plantas, o principal
objetivo dos ataques, nenhum esforço que realizamos nos últimos 60 anos foi suficiente.” Basta considerar a diminuição da
quantidade em 60% ou a redução da natureza perigosa dos
produtos por um treze avos como exemplo. “Até minha sogra
se tornou especialista em proteção de plantas em seis meses”.
Portanto, tentamos adotar uma abordagem educacional para
explicar a diferença entre natureza perigosa e risco, mas ainda
há muita desinformação na internet.
Segundo Nicolas Kerfant, os cientistas precisam acabar
com isso e apontar o caminho certo. Por exemplo, a decisão de
introduzir na França seções de campo não tratadas, variando
de cinco a dez metros, não foi, em sua opinião, baseada em
uma avaliação científica real, mas apenas política. “Há lobby
de cada lado, todo mundo defende sua posição...”
“Temos que falar sobre o que podemos fazer e sobre
nossas inovações. Temos regularmente novas soluções, por

exemplo, agentes biológicos em uma base de feromônio”,
enfatiza Nicolas Kerfant. Mas, apesar dessas inovações, o
mercado de proteção de plantas enfrentará um declínio de
25 a 50% até 2030.
Nicolas Kerfant tem certeza: „Em alguns anos, haverá
pelo menos três tipos diferentes de agricultura: a agricultura
convencional que permitirá alimentar o mundo a baixo custo. Agricultura orgânica com selo de aprovação que atenda
aos requisitos de uma parte pequena, mas não desprezível
da população. E um sistema agrícola que está no meio do
caminho – ainda não foi criado um nome para esse sistema –
baseado no princípio HVE (Haute Valeur Environnementale =
De alto benefício ambiental). “Por que não devemos chamá-lo
de agricultura híbrida”? Cada um desses três sistemas já está
obsoleto, à medida que se a agricultura se desenvolve constantemente. Então você tem que acompanhar o desenvolvimento.
Entre as outras novas soluções, Nicolas Kerfant destaca
particularmente o trigo híbrido. São realizados grandes investimentos e os resultados estarão disponíveis apenas em três a
quatro anos. Este trigo permitirá aumentar a produtividade e
será consideravelmente mais resistente a doenças. A digitalização também traz muitas soluções com relação à otimização
de aplicativos e medições. “Temos um medo dos fabricantes
de máquinas à medida que suas soluções se tornam cada vez
mais eficientes”, diz Nicolas Kerfant, olhando de soslaio para
Michael Horsch. “Para nós, isso significa perda de ganhos,
mas a direção é a correta”.
Durante a discussão a seguir, um agricultor perguntou
diretamente se a BASF tinha soluções químicas que poderiam
substituir o glifosato. A resposta de Nicolas Kerfant foi enfaticamente: “Sim! Temos esses produtos – mais caros, menos
eficazes e mais prejudiciais ao meio ambiente...” Para pensar…

O MANEJO CORRETO DA FERTILIDADE DO
SOLO PARA AGRICULTURA ORGÂNICA
Josef Hägler é um agricultor orgânico da Baviera e trabalha
sem revolver a terra. Ele aconselha seus colegas com relação
à agricultura orgânica e convencional e possui uma empresa
de prestação de serviços. Ele foi o orador final do evento.
A terra arável da fazenda de Josef Hägler é de 110 ha.
A fazenda está localizada a uma altura de 540 m acima do
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nível do mar. A pluviosidade média anual é de cerca de 600
mm. O potencial de seus solos leves e arenosos é bastante
baixo. Além disso, ele cria gado de corte.
Alguns anos atrás, a fazenda de Josef Hägler participou
de um teste de cinco anos sobre o efeito do esterco líquido
na atividade do solo. As ciências do solo têm sido sua paixão
desde então.
Em sua opinião, o foco principal deve estar na medição
correta do fertilizante. Usar muito fertilizante é tão problemático quanto usar pouco. O risco de inverter o equilíbrio dos
outros componentes por fertilização excessiva é realmente
alto. Esta é a razão pela qual Josef Hägler, há mais de dez
anos, conta com o método Kinsey. As análises de solo de Kinsey são baseadas em um método que depende principalmente
do conhecimento do equilíbrio entre os nutrientes minerais
do solo e medidas corretivas se houver algum problema.
Além disso, Josef Hägler não incorpora estrume que ainda
não se decompôs. Ele usa um método especial para que seu
estrume seja transformado e decomposto adequadamente
por fermentação. O estrume é colocado em um espalhador de
estrume uma vez, a fim de obter uma mistura homogênea e
um ótimo teor de oxigênio e para evitar perdas de nitrogênio.
O monte de estrume é então compactado do lado de fora
usando uma pá de escavadeira. Portanto, o CO2 não pode
mais escapar. O processo é monitorado com um termômetro.
A temperatura não deve exceder 55° C para não queimar os
elementos fertilizantes. O silo não deve ser coberto porque
a luz tem efeito na retenção de água. No verão, o processo
todo ocorre dentro de oito semanas e muitos elementos da
formação do húmus são criados.
Para ele, é uma questão de honra nunca incorporar
resíduos ainda verdes. Esse pequeno erro implicaria automaticamente problemas de poluição que dificilmente poderiam
ser combatidos sem um arado, pois as minhocas não comem
plantas verdes e o processo de decomposição danificaria o
húmus.
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Devido à sua decisão de trabalhar sem arado (revolver
o solo), Hägler é capaz de manter a vida bacteriana de seus
solos. Não virar o solo significa que as bactérias anaeróbicas
permanecem no fundo do solo e as bactérias aeróbicas
permanecem na superfície. Se o substrato orgânico é adicionado, o processo de mineralização ocorre muito bem, é
muito rápido!
O conceito de plantio direto contribui para um aumento considerável da proporção de húmus no solo. Como a
capacidade de adsorção do húmus é três vezes maior que
a capacidade de adsorção do lodo, o solo é mais capaz de
armazenar elementos como nitrato, enxofre e boro. A diferença é enorme: para solos com estruturas compactadas e
uma taxa de húmus de respectivamente 3,3 e 5,6 por cento,
a diferença de rendimento é de 0,20 toneladas por ha! No
primeiro caso, são retidos 650 m3 de água em comparação
com 1630 m3 no segundo caso!
A fertilização pode ser realizada de duas maneiras distintas. O composto previamente preparado pode ser espalhado
diretamente antes da semeadura. Outra opção é transformar
o composto em pellets e espalhá-los durante a semeadura.
O solo é cultivado a uma profundidade de três cm, os
resíduos são mantidos e deixados no local. O solo pode ser
cultivado a uma profundidade máxima de quatro cm. A primeira passagem com o rolo fecha o solo hermeticamente e
produz uma camada fina terra. A umidade é mantida no solo.
Para realizar o plantio, Josef Hägler usa um HORSCH
Pronto DC modificado. Os discos foram substituídos por
sulcadores “pés de pato”. Assim, a resteva é completamente
removida antes da semeadura. A grade tradicional do Pronto
também foi modificada. O solo pode ser fechado de uma
maneira melhor e as raízes podem ser levadas à superfície. O
solo é selado mais uma vez para evitar perdas de nitrogênio
e estimular ervas daninhas.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO E DESGASTE
ORIGINAIS HORSCH

PEÇAS DE DESGASTE ORIGINAIS NAS QUAIS VOCÊ
PODE CONFIAR!
Apenas as peças de reposição e desgaste originais, que você obtém no concessionário HORSCH, garantem o máximo
desempenho da sua máquina HORSCH.
Temos prazer em lhe ajudar na escolha das peças certas, assim como damos todo o apoio necessário no campo.
Nós sempre podemos fornecer a peça de reposição correta para você, com uma ótima relação custo-benefício.
Não arrisque com peças de desgaste e reposição. Isso contribui significativamente para a durabilidade da sua máquina HORSCH.
A sua equipe de peças de reposição HORSCH

O FUTURO DA PRÓXIMA GERAÇÃO

HERÓIS DO CAMPO
Grandes objetivos trazem grandes desafios. Nós estamos ao seu lado com soluções HORSCH voltadas para o
futuro, como a Maestro DUO. Ela combina tecnologia e robustez para o máximo desempenho e durabilidade.
Assim você produz alimentos de qualidade,
trabalha com responsabilidade social e de forma sustentável.
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