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Bem-vindos

Caros leitores

O

Corona nos manteve muito ocupados nas últimas
semanas e determinou nossas vidas. Na agricultura felizmente sobrevivemos nas últimas semanas
– pelo menos nas regiões onde atuamos – sem
grandes alterações. Dentro da sociedade, a imagem da agricultura mudou um pouco, pelo menos há um curto período
de tempo. A população entendeu que a agricultura é necessária para sua segurança de abastecimento. Precisamos de
alimentos de alta qualidade, saudáveis e acessíveis. Eles são
produzidos por agricultores modernos. Para nós, agricultores, esta é uma oportunidade de melhorar ainda mais nossa
imagem. Trabalhemos todos juntos neste sentido.
Como as restrições de viagem não nos permitem voar para
o exterior, a terraHORSCH o levará para os mais diversos
países – confortavelmente desde sua escrivaninha: Venha
conosco para a Polônia, França, Áustria, Letônia, Cazaquistão, Brasil, Austrália e Canadá. Relatamos sobre empresas
e empreendimentos interessantes e descrevemos resultados
de pesquisa reveladores e novas abordagens.
O que nós da HORSCH mais sentimos falta é do contato
direto com nossos clientes. Em anos normais, a primavera e
o início do verão é exatamente a época em que organizamos
nossos dias de demonstrações, recebemos muitos visitantes
em nossas diversas locações e temos um intenso intercâmbio
com nossos clientes. Para ficar no tema, é preciso pensar
no futuro do setor agrícola, da agricultura em si e de novos
processos, para que possamos então converter isto em tecnologia. As últimas notícias sobre o Corona agora permitem
eventos em escala limitada, e eu cordialmente o convido a
nos visitar – seja em Landau, em Sitzenhof ou até mesmo em
Knezmost! Basta nos escrever: visitors@horsch.com
Desejo-lhe uma leitura emocionante e uma boa colheita.
Acima de tudo espero que em breve nos vejamos pessoalmente outra vez.
Cordialmente

Cornelia Horsch
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Mais possibilidades
HORSCH reformulou completamente a grade de discos Joker RT. Desde o outono
de 2019, ela já está disponível em larguras de trabalho de 5 m e 6 m. Com o Joker
8 RT, em breve uma versão com 8 m de largura de trabalho estará disponível.

A

família de grades de discos Joker é uma das garantias de sucesso na HORSCH e muito popular entre
os clientes do mundo inteiro. A série Joker RT agora
se apresenta com uma nova roupagem e oferece
várias atualizações. Particularmente digno de nota é o fato
de que o novo Joker RT pode ser configurado de acordo com
as exigências do cliente. Por exemplo, o cliente pode escolher
entre destorroadores simples ou duplos, sem rodas de apoio
frontal, combinar com destorroadores simples ou usar o rolo
faca ou barra de ferramentas. A HORSCH também oferece
mais opções para as variantes de destorroadores.
Uma das maiores inovações da geração Joker RT é, acima
de tudo, a largura de trabalho adequada. A largura de trabalho
efetiva é maior do que a largura de trabalho nominal. O Joker
5 RT agora tem uma largura de trabalho efetiva de 5,15 m.
Este também é o caso do 6 RT: desde a introdução da nova
geração, ele é fabricado com uma largura de trabalho efetiva
de 6,15 m. Além disso, os discos laterais foram simplificados e
otimizados. Como nos modelos anteriores, também é possível
montar um disco limitador lateral. O disco limitador otimizado
garante uma ligação nivelada com a passagem adjacente. Ele
também impede que a terra alcance o campo adjacente ou o
caminho de campo adjacente. A situação otimizada do disco
lateral garante que a área da borda seja nivelada com exatidão.

MANCAIS ROBUSTOS
Um outro destaque do novo Joker RT é a unidade de rolamentos, que foi projetada e desenvolvida pela HORSCH e já
se estabeleceu em muitos campos ao redor do mundo. Ela
atende às altas exigências que a HORSCH coloca em um sistema de mancais. A grande robustez e a capacidade de suportar
cargas elevadas foram o foco principal do desenvolvimento. A
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vedação de 5 lamelas desenvolvida oferece proteção adicional
contra a sujeira. Junto com nosso rolamento de rolos cônicos
de grandes dimensões, continuaremos a ter os rolamentos
mais robustos no mercado de grades curtas de discos no
futuro. A HORSCH continua a se esforçar para melhorar as
unidades centrais, colocando grande ênfase no desenvolvimento e produção próprios. O conjunto de discos também
foi otimizado para corresponder. Com o novo suporte de seis
braços é possível cortar em toda a superfície com ainda menos
profundidade de trabalho. Isto aumentou a gama de trabalho
de cada disco individual. Os discos de 52 cm de diâmetro são
montados como padrão na grade de discos. Uma alternativa
é o novo disco CoverCrush: a forma de onda bem pensada
torna possível destorroar finamente a superfície do solo e
incorporar as culturas de cobertura com precisão e exatidão.

FERRAMENTAS DIANTEIRAS
Como ferramentas dianteiras a HORSCH oferece a Crossbar para o preparo da cama de sementes ou o rolo faca
hidráulico pivotante. O rolo faca cobre toda a largura de

Notícias
trabalho e tem um diâmetro de 300 mm e seis facas por
rolo. O rotor fechado torna o rolo faca muito robusto. Isto
resulta em alta estabilidade. O pequeno diâmetro garante
uma alta rotação e um efeito de trituração adicional. Isto
assegura a incorporação e esmagamento de colza, girassol,
restolho de milho de ensilagem e culturas de cobertura. O
rolo faca é pré-tensionado hidraulicamente com até 140
bar e amortecido através de acumuladores de pressão de
gás. A robusta pré-ferramenta pode ser girada para dentro
ou para fora, conforme necessário. Quando girado para
dentro, o rolo faca tem um vão livre de até 40 cm. Uma
barra transversal (Crossbar) também está disponível como
uma alternativa ao rolo faca. Ela consiste em dentes de
mola que nivelam no sentido longitudinal. Isto é especialmente vantajoso para a preparação da cama de sementes.
A Crossbar também pode ser girada para dentro e para fora
hidraulicamente e é pré-tensionada hidraulicamente. Além
disso, é possível equipar o Joker 5 RT e 6 RT com uma ou
duas rodas de apoio frontal. Rodas duplas de apoio são
especialmente recomendadas para solos leves, a fim de
aumentar a capacidade de suporte da máquina.
Em uma verificação mais detalhada, é perceptível que o
chassis foi instalado na traseira da máquina. Até agora, este
era apenas o caso com o Joker RT Classic. Esta decisão foi
tomada deliberadamente para poder oferecer ao cliente uma

a unidade de controle é colocada em posição flutuante, a
pressão do acumulador de nitrogênio é liberada. Assim, os
saltos do chassis que poderiam ser transferidos para a máquina básica são amortecidos. O eixo é, portanto, amortecido
hidraulicamente através do acumulador de nitrogênio. O
destorroador duplo também é suspenso de forma oscilante e
pode mover-se livremente para compensar as irregularidades
no campo. Além disso, o destorroador duplo oscilante sempre
se ajusta uniformemente à profundidade de trabalho e garante
uma reconsolidação uniforme.
Com o novo Joker RT nas cabeceiras o giro é feito em toda
a largura de trabalho do destorroador para proteger o solo.
Para a distribuição de culturas de cobertura o Joker RT
continua disponível com o comprovado MiniDrill. O cultivo
de culturas de cobertura está se tornando cada vez mais importante. Para atender a estas exigências, o MiniDrill oferece
ao agricultor uma opção simples. Pode ser usado para semear
misturas de sementes e outras entre 2 e 150 kg por hectare.
O sistema também é totalmente compatível com ISOBUS e é
baseado no sistema de dosagem do HORSCH Pronto.

GRANDE POTENCIAL DE MERCADO PARA
LARGURA DE TRABALHO DE 8 M
Além do lançamento no mercado da nova série de grades de
discos compactas Joker RT em larguras de trabalho de 5 m e 6

01 O Joker RT garante uma qualidade de
trabalho convincente e consistente.
02 Um exemplo das diferentes versões de
equipamentos do Joker RT (da esquerda
para a direita): Joker 8 RT com destorroador
duplo RingFlex, Crossbar e rodas de apoio
duplo. O Joker 6 RT (ajustável hidraulicamente) e 5 RT (ajustável mecanicamente) são
equipados com destorroador duplo RollPacker, rolo faca e rodas de apoio simples.

02

03 O Joker RT com um destorroador RingFlex duplo. Há muitas outras versões de
destorroadores disponíveis.

máquina opcional também para a preparação da cama de
sementes. A menor distância entre os discos e o destorroador
melhora o efeito de desagregação e otimiza o fluxo do solo.

DIFERENTES VERSÕES DE DESTORROADORES
Um grande número de diferentes versões de destorroadores
está disponível para o novo Joker RT. Além de duas versões de
destorroador duplo, o cliente pode escolher entre até quatro
versões de destorroador simples: destorroador duplo RingFlex,
destorroador duplo RollPacker ou as versões simples de destorroador como destorroador RollFlex, destorroador RingFlex,
destorroador SteelDisc e o rolo de barras.
A fim de evitar o funcionamento irregular no campo, o
novo Joker RT também está equipado com o comprovado
e patenteado sistema HORSCH SoftRide. Este garante um
funcionamento 100% suave no campo. Enquanto a máquina
é colocada em posição de campo, o chassi é recolhido. Ao
mesmo tempo, um acumulador de pressão de nitrogênio se
enche. Quando o cilindro de material rodante é então movido
novamente 1 a 2 cm em direção à posição de transporte e
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m, a HORSCH também está trabalhando em uma versão com
8 m de largura de trabalho, de acordo com as claras exigências
de clientes. Para cumprir com isto, o Joker 8 RT é ajustado em
profundidade de acordo com um princípio diferente do 5 e 6
RT. Os eixos dos discos são girados para manter uma largura
de transporte de 3 m e uma altura de transporte de 4 m a
uma largura real de trabalho de 8,15 m. Os eixos dos discos
podem ser girados para fora e para dentro hidraulicamente para
alcançar uma altura máxima de transporte de 4 m. Isto permite
mudar da posição de campo para a posição de transporte sem
sair da cabine. Outras atualizações, tais como opções de configuração flexível, destorroador duplo oscilante, grande opção
de destorroadores e suporte otimizado de seis braços, foram
adotadas a partir do 5 e 6 RT.
Para o Joker 8 RT, a HORSCH iniciará a produção pré-série
com 20 máquinas em 2020 e planeja iniciar a produção em
série destas máquinas no outono de 2020. Existe um grande
potencial de mercado para o Joker 8 RT.
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A REALIZAÇÃO DE
UM SONHO: A SEDE
PRÓPRIA NO BRASIL
O ano de 2020 de um modo geral foi marcado por muitos desafios, no início
da pandemia tivemos que pausar as operações em nossa fábrica por um curto
espaço de tempo (assim como a maioria das empresas), para que a saúde de
nossos colaboradores e suas famílias pudesse ser preservada. Mas da mesma forma que o produtor rural brasileiro que não parou de produzir, nós da HORSCH
também seguimos focados em nossos objetivos e retomamos com energia total
assim que todos os protocolos necessários foram implantados.

N

os reinventamos para que
fosse possível entregar as
melhores máquinas para os
nossos clientes em tempo hábil, que independente das circunstâncias
que o mundo vive, seguiram fazendo
com muito empenho e honra aquilo que
fazem muito bem: alimentar o mundo.
Em um ano atípico como este, mais
do que nunca foi necessário repensar
nossos negócios e decidir quais seriam
os próximos passos. Nos questionamos se
era tempo de acelerar ou frear? Investir
ou economizar? Mas em contraposição
ao cenário econômico mundial, a HORSCH vive um grande momento no Brasil
e é com grande alegria que gostaríamos
compartilhar a realização de um sonho
com todos vocês.
A HORSCH tem acompanhado o
crescimento agronegócio brasileiro há
mais de 20 anos e em 2013 percebemos
que os produtores estavam investindo
em tratores acima de 300 cavalos e se
movimentavam para um novo momento
e nós estávamos mais preparados para o
mercado brasileiro. Neste instante ficou
claro que poderíamos fazer parte dessa
história, contribuindo para a evolução na
mecanização do agro através de novas
tecnologias e máquinas desenvolvidas
especialmente para a realidade do país.
Assim no ano de 2014 desembarcava a
primeira Maestro SW no Brasil diretamente na Fazenda Alvorada do produtor rural
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Siegfried Epp em Luis Eduardo Magalhães
– BA. Nosso primeiro passo foi adequar a
plantadeira para o plantio direto, isso foi
realizado em parceria com alguns produtores amigos. Após duas safras plantando
na Bahia com as devidas modificações, a
máquina foi finalmente validada. Então,
chega o momento de dar o segundo grande passo: iniciar as atividades da HORSCH
em solo brasileiro. Mas, onde?
Naquele tempo ainda havia dúvidas
com relação ao melhor local para iniciar
a produção, por isso alguns estados e
vários municípios foram visitados, e devido a inúmeros motivos como localização
estratégica, infraestrutura, ponte aérea,
mão de obra qualificada, e principalmente qualidade de vida dos nossos futuros
colaboradores percebemos logo que o
melhor local para sediar a nossa empresa
seria em Curitiba – PR. Portanto em maio
de 2015 a HORSCH do Brasil é fundada
em uma área alugada em solo paranaense. Aqui encontramos profissionais
capacitados sendo boa parte deles com
domínio do idioma alemão, o que foi
fundamental para as atividades iniciais da
empresa, pois facilitou o intercâmbio de
colaboradores entre Brasil e nossa matriz
na Alemanha. Com o passar do tempo
e crescimento da empresa tivemos ainda
mais certeza de que fizemos a escolha
certa, Curitiba é uma das cidades com
maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e conta também com

uma ótima infraestrutura de transporte, o
que nos permite estar mais próximos dos
nossos clientes e parceiros. A capital nos
proporcionou ainda encontrar fornecedores de altíssima qualidade, pois assim
como em todas as nossas fábricas, temos
nossos fornecedores como parceiros com
os quais mantemos estreita relação para
crescermos juntos.
Em nossa fase inicial aqui existiam
alguns mitos como: “o aço brasileiro não
tem qualidade”, e a melhor forma de
confirmar que era possível fabricar máquinas no Brasil com qualidade alemã, foi
construindo a primeira Maestro Brasileira.
Foi uma longa e árdua caminhada que
só foi possível vencer com o comprometimento dos nossos fornecedores brasileiros e uma equipe interna dedicada em
fabricar a melhor plantadeira do Brasil.
Então finalmente é chegada a hora em
que todo o trabalho dos últimos 2 anos
seria colocado à prova: a primeira plantadeira nacional foi para o campo. Após
os resultados positivos obtidos durante
a safra de 2016, pudemos comprovar
que estávamos certos em acreditar na
extrema qualidade da matéria prima nacional. Hoje a máquina de número 001
já plantou mais de 30 mil hectares com
sucesso e continua trabalhando firme no
interior da Bahia.
Finalmente em 2017 iniciamos as
atividades comerciais no país e desde
então temos nos surpreendido positi-

01

02

01 Terreno comprado
para construção da nova
fábrica no Brasil
02 Rodrigo Duck – CEO da
HORSCH do Brasil
03 Atual sede alugada
da HORSCH do Brasil

vamente a cada novo ano e em novas
regiões atendidas. Faz parte da nossa
cultura empresarial manter contato direto com o nosso cliente através de uma
equipe dedicada em cada local em que
atuamos, buscamos também concessionários parceiros que possam atender
as expectativas da marca e entregar um
serviço de pós vendas com excelência aos
nossos clientes. Por isso, para a HORSCH
é muito importante trabalhar com ótimos
parceiros em todas as áreas.
Em virtude do sucesso nas vendas
nos últimos anos, do aumento contínuo
do portfólio de produtos e do crescimento da nossa área de atendimento,
tornou-se necessário também a ampliação da nossa estrutura fabril. Com propósito de fortalecer ainda mais o nosso
compromisso e o relacionamento com
os nossos clientes, chegou o momento
de investir em nossa sede própria no
país, e reafirmar que a HORSCH veio
para ficar e auxiliar os produtores na
construção de uma agricultura melhor e
mais sustentável. Para a realização deste

03

sonho, a HORSCH adquiriu uma área de
aproximadamente 160.000 metros quadrados (16 hectares) na Cidade Industrial
de Curitiba, onde já está sendo iniciado o
planejamento e a construção dessa nova
estrutura que amplia consideravelmente
a nossa capacidade produtiva.
A primeira etapa deste grande projeto terá um investimento em torno de
170 milhões de reais e contará com uma
moderna unidade de fabricação de peças, pintura e montagem. Junto ao prédio administrativo será construído um
centro de treinamentos para capacitação
de operadores, consultores técnicos e
equipes comerciais. E a nova sede contará ainda com um amplo espaço de
armazenamento e logística das peças de
reposição. Como muitos já sabem um
dos nossos próximos produtos a serem
lançados no Brasil é o pulverizador HORSCH Leeb, que sem dúvidas trará um novo
padrão de tecnologia e rendimento para
os nossos produtores. Com a construção
da nova fábrica damos andamento no
desenvolvimento deste e de muitos ou-

tros produtos, ampliando ainda mais o
nosso portfólio nacional.
Sabemos que para muitos existiu no
passado uma dúvida se a nossa empresa realmente permaneceria no Brasil.
Podemos afirmar que assim como a família Horsch, toda equipe da HORSCH
do Brasil se orgulha em fazer parte do
progresso do agronegócio brasileiro. Sem
dúvidas o Brasil se tornou o território
agrícola mais importante do mundo, não
apenas pelo volume de produção, mas
também pelo profissionalismo e a constante busca por uma agricultura mais
inovadora e sustentável; e é este comprometimento dos agricultores brasileiros
que brilha aos olhos da Família Horsch.
Portanto, nosso propósito vai muito além
de comercializar as melhores máquinas
do mundo, queremos principalmente fazer parte desta história escrita por vocês,
os verdadeiros Heróis do Campo!
Em breve você será o nosso convidado especial para conhecer a nossa
nova casa!
Um grande abraço e até logo.
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Ideias para o futuro da
agricultura
Através da Bodenschmiede (Forja do Solo) junto com a Farm & Food 4.0 e a
Universidade de Ciências Aplicadas Weihenstephan-Triesdorf, a HORSCH está
procurando ideias que possam ajudar a moldar a agricultura de amanhã.

A

mudança climática está tendo
um impacto cada vez maior
nos rendimentos agrícolas.
Os agricultores têm cada vez
menos ingredientes ativos de proteção
de cultivos disponíveis. Além disso, os
rendimentos continuarão a estagnar devido a problemas de rotação de culturas.
O debate sobre a agricultura contém
muito “ou – ou”. Uma nova forma de
agricultura não deve ser apenas ecológica. No futuro, será uma questão de
repensar muitas áreas: Precisamos de novos sistemas de cultivo, novos insumos,
novas culturas e rotações de culturas,
novos canais de comercialização e novas
oportunidades de vendas e modelos de
negócios. HORSCH quer mudar a agricultura e reunir o melhor da agricultura
orgânica e convencional.
Originalmente estava planejado realizar a final na sede da HORSCH em
Schwandorf. As restrições do Corona
levaram pela primeira vez a um evento
inovador on-line com votação ao vivo
do vencedor, no qual participaram 300
espectadores. Sentados no júri ao vivo
Stefanie Bröring (Professora de Gestão de
Tecnologia e Inovação em Agronegócios,
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität
Bonn), Julia Harnal (Chefe da Unidade
Global de Sustentabilidade e Relações
Governamentais, BASF SE), Benedikt Bösel (Fundador e Diretor Geral da Gut &
Bösel), Rolf Sommer (Chefe de Mudança

da Agricultura e do Uso da Terra, WWF
Alemanha) e Michael Horsch.
Além do vencedor, seis outros projetos, de mais de 60 submissões, chegaram
à final.
– O Farmalyzer é uma plataforma IoT
para agricultores que converte dados de satélites, máquinas e sensores
do solo em informações diretamente
utilizáveis. Desta forma, permite o
processamento coordenado e preciso
das unidades de produção agrícola.
– FarmInsect oferece aos agricultores
uma solução para utilizar resíduos

orgânicos regionais para produzir larvas de insetos. Estes são fornecidos
aos animais de criação como ração
proteica em vez de soja ou farinha de
peixe importada.
– O HAIP torna possível detectar sintomas de estresse vegetal com drone
sobrevoando o campo antes que eles
se tornem visíveis ao olho humano.
– O conceito de commodity da Fieldeye
GmbH integra os custos da produção
agrícola na cadeia de valor. O objetivo
é que o preço da matéria-prima produzida esteja em uma relação contratualmente regulada com o preço do
produto final – atualmente ele está

Farm & Food 4.0 em Berlim é um congresso internacional de inovação e
digitalização no setor agrícola e alimentício. É aqui que os futuros tópicos
relevantes são pensados em conjunto com os agricultores, as empresas iniciantes (Startups), a ciência, a indústria agrícola e alimentar.
Como um evento que estabelece tendências no início de cada ano, Farm
& Food se estabeleceu desde 2016 como a única plataforma de inovação
onde todos podem moldar o futuro da produção de alimentos junto com
especialistas e inovadores. Na Farm & Food 4.0, todos se reúnem para trabalhar em conjunto nas soluções para o amanhã. Isto é o que torna esta rede singular tão poderosa. É aqui que as pessoas pensam à frente, pensam fora da caixa e identificam soluções
que dão coragem – para um crescimento ecológico e economicamente sustentável.
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sendo implementado com óleo de
lavanda.
– A tecnologia do separador da unidade
de corte é caracterizada pela separação dos produtos principais da cultura
e os secundários, mesmo antes do
processo de trilha.
– O exterminador de ervas daninhas
de alta pressão envolve o controle
seletivo de ervas daninhas nas plantações em linha por meio de um jato de
água de alta pressão diretamente na
linha onde não pode ser usada uma
capinadeira.

O projeto vencedor
Relay Intercropping é um método de
cultivo em que uma cultura de verão é
implantada em uma cultura de inverno já existente como uma espécie de
“semeadura inferior”. O objetivo é explorar o potencial econômico e ecológico do cultivo misto de cereais e soja
– ou outras culturas. 48 % de todos os
participantes do Evento Web Bodenschmiede (Forja de Solo) optaram pelo
conceito desenvolvido pelos estudantes da Escola Técnica Superior da Alta
Áustria do Campus de Wels.

Da prática

Aberto à inovação
A agricultura está passando por grandes mudanças, não apenas devido à pressão
política, mas também social. Os métodos agrícolas que têm sido experimentados
e testados até hoje estão sendo cada vez mais questionados e muitos agricultores
estão adotando novas abordagens para administrar suas áreas. Marco Horsch é
um deles.

E

le assumiu o negócio agrícola da família em Sitzenhof.
Ele também administra a empresa Bintec em conjunto
com Joachim Suttor. A empresa localizada na Sitzenhof
vende soluções profissionais para o armazenamento de
grãos. Junto com um colaborador, Marco Horsch cultiva 300
hectares de terra arável. Isto também inclui 80 ha, que são
cultivados para outras fazendas. O Marco Horsch administra
um sistema de rotação de culturas de cinco tipos em toda a fazenda e agregou os campos individuais em blocos de manejo.
“Em termos de máquinas, tenho uma configuração muito
esbelta e as únicas máquinas próprias que uso em minha fazenda são tratores”, explica Marco Horsch. Ele compartilha a
operação de colheita e semeadura, bem como o equipamento
de preparo do solo, com associações regionais de máquinas.
A ideia básica da agricultura regional é muito importante para
ele e ele a apoia através de sua participação nas associações
de máquinas.
“A consideração de um pelo outro é essencial na comunidade de máquinas. E isso funciona muito bem. Um bom
exemplo é a nossa comunidade de colheita. Na época da
colheita, cada membro está ciente de que tem que dar um
passo atrás de tempos em tempos. Todos nós nos unimos e
tentamos fazer bem a colheita e o mais rápido possível através
de uma coordenação otimizada. Mas isso também significa
que você tem que poder esperar um ou dois dias até que seja
sua vez de colher!” Juntos, os agricultores colhem cerca de
500 hectares de cereais e colza com uma colheitadeira. Em
seus campos próprios, Marco Horsch usa deliberadamente
apenas tratores menores e mais leves para trazer o menor
peso possível ao campo e para proteger o solo. Os outros
membros da comunidade têm uma abordagem diferente em
alguns casos.
O pulverizador auto propelido que Marco Horsch usa em
sua fazenda, foi construído em 1989 e é o primeiro e mais
antigo auto propelido que a HORSCH construiu. Tem uma
largura de trabalho de 24 m e tem recebido várias atualizações
ao longo dos anos

MOLDADO PELAS IDEIAS DA FAMÍLIA

Marco Horsch está intensamente envolvido com seus
solos e com a promoção da
formação do húmus.

Marco Horsch vivenciou o início da HORSCH Maschinen GmbH
em sua juventude e também foi fortemente influenciado pelas
ideias familiares sobre a lavoura conservacionista. Ele cresceu
durante a fase de pico do cultivo mínimo e aprendeu naquela
época que este método de cultivo atinge rapidamente certos
limites em Schwandorf e arredores. Até hoje, ele ainda está
intensamente envolvido com o solo e pesquisando como
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Da prática
ele pode aperfeiçoar ainda mais o manejo de sua terra. Ele
diz: “Não estou interessado na agricultura por receita”. Eu
quero experimentar coisas novas e reunir minha própria experiência. Quero aproveitar meu trabalho, mesmo sabendo
antecipadamente que talvez um de meus inúmeros testes
de campo fracassará. “Apesar de tudo isso estou ciente de
que minha forma de agricultura também deve valer à pena
financeiramente e que tenho que ganhar dinheiro com ela”.
Ele atualmente está muito satisfeito com o fato de que uma
rotação de culturas variada é viável e que isto resulta em
uma vantagem financeira para ele. Uma rotação de culturas
de cinco itens tem a vantagem adicional de haver menos
problemas com ervas daninhas em suas terras. Sua rotação
de culturas é: cereais, colza, cereais, milho, depois um ciclo
de verão com culturas florais ou leguminosas. Sua rotação
de culturas, antes intensiva, é agora aliviada principalmente
pelas leguminosas e pelo milho. No passado, a rotação de
culturas consistia exclusivamente de trigo e colza. Os tempos
de colheita ou semeadura caracterizavam-se, portanto, por
uma grande demanda de trabalho e estresse. Uma rotação
de cinco unidades de cultivo é um grande alívio para ele. As
épocas de tratamento, colheita ou semeadura não caem todas
em um único período e os horários de trabalho podem ser
mais bem divididos.
“Eu experimento muito com o cultivo de culturas de cobertura”. Por exemplo, eu não as espalho por todo o campo,
mas apenas metade dele. “Meu objetivo é avaliar seu efeito
sobre o rendimento da safra seguinte”, diz ele. Ele se abstém
deliberadamente de cultivar mostarda de campo como cultura
de cobertura para descartar incompatibilidades com a colza. A
colza ainda está integrada como a cultura foliar predominante
em sua rotação de culturas. Há alguns anos, entretanto, ele
também vem tentando cultivar soja – não apenas para facilitar
ainda mais a rotação de culturas, mas também para apoiar a
agricultura regional. Até agora ele está satisfeito com o cultivo
da soja: “O rendimento está entre 3,5 e 4,5 toneladas”. Após
a colheita, os grãos de soja são prensados e o óleo obtido é
comercializado exclusivamente na região”.
Embora Marco Horsch não tenha a intenção de converter
sua fazenda em agricultura orgânica, a agricultura orgânica
oferece boas abordagens, que ele gostaria de experimentar
em sua fazenda. Especialmente quando se trata do solo.
Quanto mais ele lida com este tópico, mais claro se torna para
ele por que razões o cultivo mínimo atingiu seus limites nos
anos 80 em Schwandorf e nos arredores. “Naquela época,
só tínhamos sucessões de culturas muito limitadas. Com isto
destruímos todas as vantagens que tínhamos obtido com
o cultivo mínimo. Agora sou da opinião que a mobilização
profunda do solo é indispensável. Além disso, manter o solo
parado foi um grande erro naquela época e ainda é hoje. Não
apenas as culturas de cobertura em si são importantes para a
formação do húmus, mas também os exsudados radiculares.
Os períodos em que não são cultivadas culturas devem ser
utilizados para a formação de húmus no solo com plantas de
cobertura. Se já tivéssemos sabido disso nos anos 80, certamente teríamos tido mais sucesso com o cultivo mínimo”. No
entanto, Marco Horsch também admite que alguns de seus
próprios solos ainda são capazes de se desenvolver em termos
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de seu conteúdo de húmus. Ele está muito interessado em
como pode construir húmus no solo e também alcançar um
efeito econômico positivo.

O CÂNHAMO COMO SUPLEMENTO DE ROTAÇÃO DE CULTURAS
A fim de aumentar o conteúdo de húmus em seus solos, ele
não só está experimentando culturas de cobertura, mas também planeja sobressemeadura em milho. Haverá muito mais
diversidade em áreas agrícolas no futuro. Para conseguir isso,
ele não tem medo de desbravar novos caminhos. Um bom
exemplo é que no ano passado ele começou a cultivar cânhamo. “Um jovem funcionário do departamento de marketing
da HORSCH se aproximou de mim. Além de seu trabalho na
HORSCH, ele havia fundado uma startup regional que processa sementes de cânhamo comercial em alimentos. Ele me
perguntou se eu poderia cultivar parte do cânhamo comercial.
Estou sempre muito aberto a novas ideias e também apoiaria
uma jovem empresa regional. Então, rapidamente foi decidido
que eu o ajudaria. No primeiro ano, havia 10 ha nos quais eu
cultivava cânhamo. Também consegui integrar isto ao meu
plano de rotação de culturas, convertendo parte da terra para
leguminosas em cânhamo. A colheita foi bem sucedida com
uma tonelada de grãos por hectare, mas não foi fácil. Com
a colheitadeira utilizada, as plantas não eram picadas e eram
distribuídas no campo sem picar. Isto acabou se revelando um
grande erro. A incorporação era muito difícil e só foi possível
com um HORSCH Tiger MT. Este cultivador é uma combinação de uma grade pesada de discos e um conjunto de hastes
para mobilização profunda. No entanto, para incorporar o
cânhamo, ele só trabalhava com os discos. Infelizmente esta
ação teve como consequência que o campo não ficou muito
uniforme, o que se deve principalmente à enorme quantidade
de palha de cânhamo em leiras. Especialmente quando se
trata de proteção de plantas ou fertilização, isto não é muito

Sobre a pessoa: Marco Horsch
Marco Horsch é o irmão mais novo de Philipp e Michael Horsch.
No Sitzenhof em Schwandorf, ele dirige o negócio familiar agrícola. Ele é casado com uma canadense. O casal tem dois filhos.
Marco Horsch viveu no Canadá com sua esposa por 1,5 anos.
Foi aí que nasceu a ideia da empresa Bintec, sua segunda ocupação além da agricultura. O fomento da agricultura regional e
a implementação de novas ideias são questões muito importantes para ele. Ele também está aberto para o cultivo de culturas
especiais.

01
01 O auto propelido para proteção de culturas de Marco Horsch, um HORSCH PT 150,
foi construída em 1989 e com algumas atualizações ainda está em uso na fazenda.
02 O cânhamo que Marco Horsch cultiva para uma empresa startup regional se encaixa bem em seu plano de rotação de culturas.
03 A fim de melhorar o solo, Marco Horsch experimenta muito: no Terrano, foram
fixadas mangueiras para introduzir fermentos no solo durante o preparo.
04 Marco Horsch compartilha tecnologia de colheita, assim como semeadoras e equipamentos de preparo do solo com as associações regionais de máquinas.

02

03

agradável para o operador”. Também este ano o cânhamo é
cultivado novamente e Marco Horsch quer aprender com os
erros do ano passado. Ele planeja cultivar novamente as culturas de verão no campo somente depois que o cânhamo tiver
sido colhido. Isto lhe dá tempo para trabalhar intensamente
os resíduos da colheita no solo. Desta vez, ele os deixará secar
antes de trabalhá-los. Além disso, alguns ajustes na colheitadeira também serão otimizados para tornar a colheita ainda
mais sem problemas. Do ponto de vista econômico, o cultivo
do cânhamo comercial compensou no último ano. O alto nível
de competição suprime ervas daninhas e gramíneas, não é
necessária a aplicação. de defensivos ou fertilizantes. O cânhamo é, portanto, um verdadeiro enriquecimento – tanto para
a rotação de culturas quanto para o resultado operacional.

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PROTEÇÃO DE
PLANTAS
Um dos outros objetivos de Marco Horsch é reduzir o uso de
defensivos e confiar mais em alternativas como os fermentos
no futuro. “Com esse objetivo, troco regularmente ideias com
outros agricultores. Muitos agricultores desenvolveram seus
próprios processos de produção de fermentos. Esta área está
em seu início, ainda não há processos cientificamente comprovados”. Marco Horsch também é da opinião que através deste
desenvolvimento a agricultura pode ser colocada sob uma luz
diferente na sociedade. Para conseguir isso, no futuro deve ser
possível reduzir o uso de defensivos, economizar em fertilizan-

04

tes e ainda assim manter os rendimentos a um nível similar. A
acumulação de húmus no solo armazena CO2 e os agricultores
podem, assim, contribuir decisivamente para a melhoria do
clima. Entretanto, Marco Horsch enfatiza claramente que estas
vantagens devem ser ativamente comunicadas ao mundo exterior e à sociedade. Em sua opinião, os agricultores deveriam
ter falado mais abertamente sobre seu trabalho no passado
– incluindo os erros que foram cometidos. “A agricultura
atualmente está em uma fase empolgante, pois tem que se
reinventar. Eu mesmo também fiz “agricultura por receitas”
por anos e confiei demais na ciência e nos consultores. Isso
funcionou muito bem para mim, mas desaprendi a pensar por
mim mesmo. Especialmente na área de proteção de cultivos,
algumas coisas caíram no esquecimento. Entretanto, cheguei
ao ponto em que estou investigando que outras possibilidades
existem além da agricultura sob receita”, disse Marco Horsch
no final da entrevista.
No futuro, a terraHORSCH acompanhará como Marco
Horsch adequa sua agricultura e quanto sucesso ele terá com
seus métodos alternativos. 
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Um Avatar 18,25 SD com
depósito triplo para aplicação simultânea de três
componentes.

TECNOLOGIA PARA
O CAZAQUISTÃO
A agricultura no Cazaquistão está se desenvolvendo muito positivamente. Entretanto, a distância entre fazendas tradicionais e as ultramodernas e inovadoras
está se alargando. A HORSCH tem sido bem sucedida no Cazaquistão há muitos
anos. Também aqui, a individualização do cliente em cooperação com o forte
parceiro de vendas CT Agro é a chave para o sucesso.

A

área agrícola no Cazaquistão é de 22,5 milhões
de hectares. A participação de culturas específicas
em 2020 é de: trigo 11,4 milhões ha., cevada 2,8
milhões ha., oleaginosas (linho, girassol, colza,
mostarda...) 3,0 milhões ha., leguminosas 218.000 ha., aveia e
milho 252.000 ha., arroz 102.000 ha. O restante é cerca de 3,5
milhões de hectares de verduras e pastagens. A proporção de
linho é relativamente alta, pois a safra é fácil de comercializar
e se encaixa perfeitamente na rotação de culturas. A proporção de colza caiu maciçamente para cerca de meio milhão de
hectares, devido à enorme pressão de pragas.
Devido às condições climáticas, principalmente as culturas
de verão são cultivadas em uma janela de tempo muito estreita
desde a semeadura, geralmente no início/ meados de maio, até
a colheita em agosto e setembro. No Cazaquistão é, sobretudo
o momento ideal para o início da semeadura que é decisivo,
pois desde o início de maio as temperaturas sobem muito
rapidamente e o vento faz a sua parte para secar os campos.
Portanto, é importante chegar ao dia em que se possa ir ao
campo pela primeira vez e ainda encontrar água suficiente
para boas condições de germinação. A semeadura, portanto,
geralmente ocorre entre 10 e 25 de maio. Como regra geral,
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o linho é semeado primeiro, seguido do trigo. Quanto mais
tarde ocorre a semeadura, mais profunda esta tem que ser a
fim de ainda ter acesso à importante umidade do solo. Isto,
por sua vez, tem um efeito negativo sobre o rendimento, já
que as plantas têm que gastar muita energia para crescer logo
no início. O rendimento de trigo no Cazaquistão é de 2 a 3
toneladas por hectare, em média. No entanto, isto mostra
quão grande é a distância entre as fazendas modernas que
utilizam tecnologia ocidental e as fazendas muito tradicionais
que utilizam tecnologia antiga. Esta última geralmente só colhe em média cerca de uma tonelada por hectare, enquanto as
fazendas comerciais podem chegar a seis toneladas em alguns
casos se o clima for bom e houver água suficiente.
Os principais clientes do trigo cazaque são o Irã, o Afeganistão e a China, enquanto o linho frequentemente é
vendido para a Alemanha e a Bélgica, também por causa de
seu bom preço.

Áreas gigantescas
O desenvolvimento positivo da agricultura no Cazaquistão
deve-se, entre outras coisas, ao fato de que muitas áreas de
terra foram liberadas em consequência do fechamento de

De todo o mundo

01

02

01 O mapa do Cazaquistão mostra as regiões
nas quais a agricultura comercial é praticada
principalmente e onde a HORSCH está presente. Os pontos são as locações do parceiro de
vendas CT Agro.
02 Um Pronto 12 NT com sulcadores para fertilizantes e discos corrugados que cortam a linha
de sementes de forma exata, permitindo assim a
colocação precisa das sementes pelos sulcadores
TurboDisc, mesmo em condições difíceis.

antigas grandes fazendas. Desde então, os investidores têm se
voltado cada vez mais para a tecnologia moderna dos países
ocidentais. HORSCH concentra-se principalmente no norte e
leste do país, enquanto no sul, de estrutura pequena, é mais
provável que a tecnologia simples da China encontre compradores. No centro do país, o Cazaquistão consiste principalmente de deserto e estepe. O cliente médio da HORSCH no norte
tem cerca de 40.000 hectares de terra arável, enquanto um
pequeno agricultor cazaque cultiva cerca de 2.000 hectares.
Para uma grande fazenda, a área pode chegar a gigantescos
500.000 ha.
Outro incentivo ao investimento na agricultura cazaque foi
o bom preço regional dos cereais, de cerca de 200 dólares por
tonelada de trigo. Isto levou a grandes gastos em tecnologia
moderna, o que, por sua vez, levou a um aumento adicional
no rendimento e em mais investimentos. Entretanto, como há
também muitas fazendas que ainda utilizam tecnologia dos
anos 60 e não aplicam praticamente nenhuma fertilização e
proteção vegetal, o país ainda tem um grande potencial de
crescimento. A mudança estrutural está em pleno andamento.
Apesar de ter havido mais chuva nos últimos anos, a
seca domina o país e quase todos os campos são cultivados
por semeadura direta com fertilização simultânea. Dadas as
condições climáticas do país, esta é uma das garantias de
altos rendimentos. 90 % de todos os clientes da HORSCH no
Cazaquistão compram semeadoras adequadas. Isto inclui o
Sprinter 15 NT. A HORSCH adaptou-o muito rapidamente às
necessidades dos clientes locais após as experiências iniciais.
A máquina de 15 m de largura agora está disponível para
fertilizantes sólidos ou líquidos. O segredo do sucesso no
Cazaquistão foi também vender a cada cliente uma máquina
especialmente adaptada ao seu solo e condições climáticas. A
distribuição e, sobretudo, a colocação perfeita do fertilizante
diretamente durante a semeadura é uma das medidas mais
eficazes para aumentar o rendimento no Cazaquistão. O Ava-

tar 18 SD com seu depósito dividido em três partes também
atende a estas características.
Muitas consultas para a nova geração de dosadores HORSCH Precision AirSpeed irão consolidar ainda mais o sucesso
da tecnologia de semeadura no país, já que no Cazaquistão a
alta capacidade de trabalho de grandes áreas é decisiva para
a semeadura de precisão devido à curta janela de tempo e
aos campos extremamente grandes.

Parceiro comercial de confiança
O setor de proteção de cultivos também está ganhando velocidade. A nova geração do Leeb 6.280 PT já está em operação
no Cazaquistão e atinge enormes rendimentos de até 1.000
ha por dia. Algumas máquinas já estão com uma produção
de cerca de 30.000 ha de área nesta estação.
O preparo do solo é realizado de forma muito reduzida
em terras cazaques – também aqui, é mais provável que seja
realizado em fazendas que seguem o modelo ocidental. Isto
inclui, por exemplo, a preparação do leito de semeadura com
a grade do discos compacta Joker RT. Um Tiger MT ou Tiger LT
é usado para o preparo clássico de outono, se for o caso, bem
como para mobilizar terras em pousio. Mesmo se as fazendas
utilizam muito a semeadura direta, o preparo intensivo do
solo elimina problemas estruturais em determinadas áreas.
A excelente parceria com a CT Agro também tem contribuído para o sucesso da HORSCH. O revendedor espalhou
suas bases por todo o Cazaquistão (ver mapa) e faz seu
faturamento principalmente com a tecnologia da Claas e
HORSCH. A cooperação com a CT Agro começou dez anos
atrás com o Sprinter 24 NT, que foi o primeiro equipamento a
ser especialmente adaptado às condições do país. Exatamente
este segredo de sucesso da tecnologia de ponta, assim como
a assessoria individual e o serviço perfeito por parte do revendedor, continuam a levar a uma modernização progressiva na
agricultura.
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Da parceria entre
cliente e fábrica é que
nascem os melhores
produtos
Como já comentado em edições anteriores um dos principais valores da H
 ORSCH
é o foco no cliente. Esse contato próximo ao consumidor permite ouvi-lo e entender as suas dificuldades e dessa forma é possível desenvolver os produtos e adequá-los às características de cada região e às necessidades do cliente.

C

om a atenção especial que a HORSCH dá a cada
cliente, foi que nasceu um produto que vem se destacando no Brasil esse ano. Na entrevista com um
de nossos consumidores, ele detalha como nasceu
a Evo, uma adubadora de alto desempenho para aplicação
de fertilizante granulado.

Luciano Bizzi

terraHORSCH: Permita-nos apresentar-lhe aos nossos
leitores. Quem você é, onde você trabalha e qual a
função na empresa?
Luciano Bizzi: Meu nome é Luciano Bizzi, trabalho na SLC
Agrícola há 15 anos e sou gerente de Mecanização.
Qual a área produtiva de vocês hoje e quais as principais
culturas nas quais vocês trabalham?
Com Matriz em Porto Alegre (RS), a SLC Agrícola possui
16 Unidades de Produção estrategicamente localizadas em
6 estados brasileiros que totalizaram 448.568 hectares no
ano-safra 2019/20 – sendo 125.462 ha de algodão, 235.444
ha de soja, 82.392 ha de milho e 5.270 ha de outras culturas.
Nos conte um pouco de como você conheceu a HORSCH
e como foi o seu primeiro contato com Michael HORSCH.
Conheci a HORSCH na Agritechnica de 2013, onde identificamos uma grande quantidade de implementos e também a
qualidade dos mesmos. Conheci o Michael em 2015, também
na Agritecnica.
No ano que você conheceu o Michael na Agritechnica,
vocês tinham uma demanda específica. Como foi que
você conseguiu traduzir o seu problema e como a HORSCH absorveu a ideia?
Tínhamos uma necessidade em desenvolver um sistema de
adubação que substituísse o plantio com adubo, e vimos que
a HORSCH tinha alguns equipamentos similares. A primeira
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01

02

01 Evo CS em trabalho na fazenda
Panorama – SLC Agrícola – 2018
02 Evo CS no grupo SLC Agrícola
03 Adubadora de alto desempenho para
aplicação de fertilizante granulado
04 Modelo configurado com 24 hastes de
espaçamento 45, abrangendo uma largura
de trabalho de 10,96 m

03

04

ideia era tentar adaptar algum equipamento já existente, mas
o Michael propôs desenvolver um equipamento novo e foi o
que foi feito em uma visita à fábrica.
Como foi que nasceu esse projeto?
No começo, eu não acreditei e achei que seria algumas perguntas e estaria pronto, mas passamos o dia inteiro com o
Michael fazendo perguntas e a máquina foi criando corpo, e
no final do dia saiu o projeto. Mas o que mais me impressionou
não foi a construção do projeto, mas foi o conhecimento do
Michael tem em relação ao preparo de solo.
O que fez você acreditar nesse projeto e no produto?
Este ponto foi bem critico, pois temos muitos exemplos de
máquinas importadas que não funcionam tão bem e preci-

sam ser adaptadas para as nossas condições, mas quando
eu perguntei ao Michael se poderia pagar a máquina depois
que a mesma funcionasse e ele falou que se a máquina não
funcionasse ele seria o primeiro e devolver o dinheiro, isso
me fez acreditar no projeto. Outro ponto que me deixou mais
tranquilo foi a quantidade de detalhes que foram abordados
no dia que foi definido o projeto.
Como foi a primeira experiência com o produto?
A máquina chegou, já colocamos para trabalhar e ela nos surpreendeu com a qualidade dos componentes, proporcionando
uma durabilidade que até então não tínhamos conhecimento
que existia. E, portanto, conseguimos atingir uma performance
acima do esperado.
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01 Fazenda Paiaguás – SLC Agrícola

02

02 Evo CS no grupo SLC Agrícola
03 Michael Horsch (esquerda), Rodrigo
Duck (meio) e Stefan Vorwerk (direita)
visitando o cliente da SLC Agrícola
04 Rodrigo Duck – CEO da HORSCH
do Brasil

Quantos hectares ela já trabalhou?
Já estamos trabalhando há 4 safras e fizemos mais de 20 mil
ha com a mesma máquina, trocando poucos componentes e
gerando um baixo custo de manutenção.
A partir de qual momento vocês acharam que mais
máquinas eram necessárias para o grupo?
Testamos a máquina por 2 anos e já tínhamos a certeza que
seria o equipamento ideal para fazer a adubação na linha. A
partir de 2019 decidimos aumentar esse processo, quando
definimos o uso da Evo para todas as unidades.
Essas novas unidades vieram iguais à primeira ou elas
já receberam melhorias?
Estas últimas já tiveram algumas melhorias, com o sistema de
disco de corte. O sistema de discos de corte possui um sistema
hidráulico que permite ajustar o ângulo de ataque dos discos
através de comando
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Agora vamos falar um pouco mais do produto, o que
essa máquina trás de diferencial para o manejo. Que
vantagens vocês têm em trabalhar com a Evo CS.
Há algumas vantagens:
• Distribuição do adubo e duas profundidades com opção
de variação de dosagem;
• Maior capacidade do reservatório de adubo;
• Opção de fazer uma subsolagem de adubação;
• Qualidade dos componentes.
Em relação a satisfação com a Evo CS, você poderia citar
e descrever três aspectos técnicos que mais te surpreendem na máquina?
• Durabilidade dos componentes;
• Capacidades dos reservatórios;
• Simplicidade para o uso do equipamento.
Como você avalia, a qualidade e durabilidade da Evo CS?
É um equipamento com excelente qualidade e durabilidade.
Estamos muito satisfeitos. Estamos comprando mais 9 equipamentos para as próximas safras.

De todo o mundo

03

A

gora que ouvimos um pouco sobre o nosso cliente,
gostaríamos de ouvir algumas palavras do CEO da
HORSCH do Brasil a respeito desse produto. Vamos
falar com Rodrigo Duck sobre o que podemos
esperar de novo para o mercado brasileiro.
terraHORSCH: Rodrigo, ouvimos do Luciano Bizzi que a
Evo já está atuando no Brasil desde 2016. Oficialmente
vocês lançaram para o mercado a Evo nesse ano de
2020? Como tem sido a receptividade e a aceitação desse
equipamento?
Rodrigo Duck: Exato, estamos acompanhando a Evo a campo
desde 2016 e no último ano após pequenas melhorias no
projeto entendemos que chegou o momento de apresentar
ele ao público. A receptividade do equipamento tem nos
surpreendido positivamente, assim como também tem surpreendido a nossos clientes com altíssima precisão, durabilidade
e rendimento.
O que o produtor rural precisa saber a respeito desse
equipamento? De que forma esse equipamento pode
auxiliar no manejo do campo do produtor brasileiro?
Quando estamos a campo é comum a discussão a respeito do
formato da adubação. Apesar de ser uma questão agronômica
e de decisão de cada agricultor, somos
confrontados com muita frequência
se o modelo convencional de aduba04
ção é o mais adequado. Para aqueles
produtores que não entendem como
adequada a aplicação de fertilizantes a
lanço ou combinada ao plantio, sendo
por uma questão de qualidade de aplicação ou rendimento, a Evo permite a
aplicação do fertilizante na entressafra.
Contando com 12 mil litros de tanque

e um sistema extremamente preciso e com taxa variável.
Lembrando que a Evo pode combinar a descompactação do
solo com hastes sulcadoras ou aplicação através de discos.
A Evo já é produzida no Brasil ou ela ainda é importada?
Existe a ideia de produzi-la no Brasil também?
A Evo ainda é importada, para a produção nacional é necessário um volume maior tornando assim a fabricação viável.
Portanto está nos planos futuros a nacionalização assim como
também outras larguras de trabalho.
Sabemos que a HORSCH trabalha na inovação constante
de seus produtos. O que podemos esperar para a próxima edição da Evo? Você pode nos adiantar alguma
novidade?
Para o próximo ano, a Evo contará com novos espaçamentos
para que ela possa atender a necessidade de outros produtores
como o espaçamento de 50cm. Outra novidade expressiva
é a combinação da Evo com o Mini Drill, equipamento que
realiza a distribuição de sementes miúdas ou microgranulados durante a operação. Combinando as operações, como
por exemplo a combinação entre aplicação de fertilizante,
descompactação do solo e distribuição de sementes miúdas
(Brachiaria por exemplo) em uma única operação. Gerando
assim rendimento e economia.
Algum recado para o leitor da terra
HORSCH?
Acompanhem as nossas próximas edições,
estamos trabalhando e investindo em novas linhas de produtos e tecnologias para
como por exemplo manejo de coberturas,
pulverização e conectividade. Em breve
teremos grandes novidades para o mercado
brasileiro. Até a nossa próxima edição.
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Ajuda da natureza
Evaristo de Miranda

Em apenas poucos países do mundo existem organismos benéficos para agricultura, uma temática tão grande quanto no Brasil. Centenas de espécies de
bactérias, protozoários, fungos, micorrizas, ácaros, insetos e suas feromonas
são identificadas e posteriormente reproduzidas. Eles são produzidos em laboratórios, empresas de biotecnologia e em fazendas. Os principais objetivos são
aumentar a produtividade por meio da fertilização simbiótica com nitrogênio,
contribuir para a atividade biológica dos solos e controlar as pragas e doenças
biologicamente.

O

s organismos benéficos e agentes biológicos são
utilizados em uma grande variedade de áreas agrícolas: em grandes e pequenas fazendas, desde o
equador até as regiões mais temperadas do Brasil.
As vendas estão aumentando a cada ano. Isto também se aplica à tecnologia de aplicação, desde a logística de transporte
e tecnologia de pulverização até drones ou aviões agrícolas.
Startups, empresas nacionais e internacionais estão todas
presentes neste mercado.
A produção, venda, distribuição e uso de agentes biológicos têm amparo em leis sobre inspeção e fiscalização da
produção e comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes,
biofertilizantes, remineralizadores e substratos para plantas,
destinados à agricultura (Lei 12.890/2013).
As principais aplicações de agentes biológicos são:

a resistência das culturas à estiagem. Experimentos realizados
por Vogel et al. (2015), assim como por Stets (2013) e Roesch
et al. (2005) realmente mostraram efeitos positivos do Azospirillum brasilense no que diz respeito ao crescimento das raízes
e folhas do trigo. Em conjunto, os vários agentes biológicos
disponíveis levam a uma economia para os agricultores brasileiros estimada em US$ 15 bilhões por ano.

BIOESTRUTURAÇÃO DE SOLOS
O objetivo é maximizar a biodiversidade do solo, aumentar a
fertilidade e criar uma estrutura de solo favorável ao desenvolvimento das raízes e plantas – mesmo sem preparo do solo
e para a semeadura direta. Baseada na genômica molecular,
esta biotecnologia é utilizada como um probiótico no Brasil e
estimula a biodiversidade no micro bioma do solo.

FERTILIZAÇÃO BIOLÓGICA DO NITROGÊNIO
No Brasil, a fixação biológica de nitrogênio é uma verdadeira
fábrica natural de fertilidade. Ela supre a necessidade de
nitrogênio de várias leguminosas (feijão, soja e amendoim) e
dispensa a adubação nitrogenada. Para produzir uma tonelada
de grãos de soja são necessários cerca de 80 kg de nitrogênio,
integralmente obtidos por meio da associação das raízes a
bactérias fixadoras.
Várias estirpes selecionadas de bactérias atendem o cultivo
de 35 milhões de hectares de soja no Brasil. Da inoculação
das sementes (um mínimo de 160.000 bactérias por semente)
resulta uma economia anual de US$ 8,5 bilhões em fertilizantes nitrogenados. Na fixação biológica, o aporte de nitrogênio
não excede a necessidade da cultura. Logo, essa biotecnologia
minimiza problemas ambientais associados a fertilizantes nitrogenados químicos (contaminação de águas subterrâneas,
eutrofização de lagos, emissão de óxidos nitrosos...).
A pesquisa brasileira e empresas privadas selecionaram
estirpes altamente eficientes de bactérias dos gêneros Rhizobium e Bradyrhizobium e outras espécies, como Azospirillum
brasilense. Essas novas bactérias aumentam a fixação de
nitrogênio na rizosfera de trigo, milho e pastagens. E produzem fitormônios estimuladores do crescimento das raízes. Isso
aumenta a área de absorção de água e nutrientes e fortalece
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Os meios de cultura são produzidos pelos agricultores em
suas próprias fazendas. A taxa de aplicação é da ordem de 150
litros por hectare e pode ser aplicada junto com um herbicida.
Parte do custo da fertilização microbiológica é compensado
pela economia de combustível, já que o preparo do solo e a
mobilização profunda não são mais necessários. O maior custo
do fertilizante microbiológico é o custo de reabastecimento
dos fermentadores para a produção.
Entretanto, não se trata de fertilizantes ou materiais orgânicos, mas de agentes microbiológicos que são adequados
para qualquer tipo de solo. A tecnologia se adapta ao ambiente local e reage à chamada “impressão digital biológica”
de cada cultura. Trata-se, por assim dizer, de um fertilizante
microbiológico que é precisamente adaptado à respectiva
área agrícola. O processo de produção pode ser adaptado a
qualquer tamanho de fazenda e a qualquer tipo de planta.
Devido à multifuncionalidade do sistema de produção, o
foco da fertilização microbiológica está na restauração da biodiversidade do solo, especialmente das bactérias. As análises
moleculares mostram a existência de até 500 grupos diferentes
de bactérias em uma fermentação bem executada. Isto inclui
grupos que produzem um gel bacteriano (ácido poliuretano)
que pode agregar partículas do solo. O gel forma a estrutura
do solo, acumula agregados de solo e supre o solo com mais
oxigênio e água. Isto tem um efeito positivo sobre a fertilidade.
Além disso, esta fertilização microbiológica expande a conexão do solo com a planta através da exsudação. Uma grande
parte da energia gerada pela fotossíntese (30% em média)
é utilizada para a exsudação. Em uma safra o milho libera
cerca de um milhão de litros de polissacarídeos por hectare
(ou 10 toneladas de matéria orgânica seca por hectare). Estes
exsudados alimentam a microbiota em torno das raízes. Eles
trazem muitos benefícios para a planta, tais como aumentar

01 Evaristo de Miranda é doutor em ecologia, chefe da Embrapa
Territorial em Campinas, Brasil.
02 Biorreatores para a propagação de bactérias e fungos para uso
na fazenda.
03 As lagartas comem a broca da cana-de-açúcar.

03

a disponibilidade de minerais responsáveis pela resistência a
doenças. Estudos mostraram aumentos médios de produtividade mesmo em áreas com nematoides.

BIODEFENSIVOS
Este é o termo geral para ingredientes ativos microbiológicos
e macrobiológicos para o controle de pragas e doenças. São
produzidos por empresas especializadas na identificação e
reprodução de fungos, bactérias, ácaros e insetos para serem
utilizados em culturas em proteção integrada de culturas.
Centenas de empresas foram estabelecidas neste setor, que
já responde por quase 25% do mercado de proteção às culturas no Brasil.
A produção de agentes biológicos é orientada para o
desenvolvimento de novos produtos, formas de aplicação e
a melhor adaptação dos organismos existentes às diferentes
zonas climáticas do Brasil. Além das empresas comerciais,
vários institutos públicos de pesquisa estão envolvidos no
desenvolvimento de novas tecnologias. Devido ao clima tropical do país, há uma demanda por diferentes tratamentos
biológicos, já que as culturas estão sob pressão sanitária
durante todo o ano.
Numerosos parasitoides, patógenos, predadores e antagonistas são aplicados em programas de controle biológico
de commodities (soja, milho, algodão e café), em pequenas
hortas e pomares, em todas as regiões brasileiras. A maioria
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A reprodução das lagartas
ou a produção das larvas
é complexa, a aplicação
no campo é bastante
dispendiosa.

dos agentes biológicos controla pragas e doenças provocadas
por lagartas comuns, mosca branca, nematoides-de-galha,
cigarrinha-das-raízes, broca-da-cana, ácaros fitófagos e a
mosca Fungus gnats, entre outros agentes nocivos à produção,
incluindo os de solo.
Os defensivos biológicos mais comuns são inseticidas,
fungicidas e nematicidas. Os principais agentes biológicos
produzidos são: Bacillus thuringiensis, Trichogramma pretiosum, Beauveria bassiana, Trichoderma spp., Bacillus spp.,
Metarhizium anisopliae, Cotesia flavipes, Trichogramma galloi
e ácaros predadores.
Bacillus pumilus, por exemplo, tem um efeito fungicida
que protege a planta do desenvolvimento do patógeno na
superfície da folha e, além disso, ativa o sistema de defesa
da planta. É utilizado em cultivos de soja, cebola, maçã e
morango e é eficaz no combate a doenças fúngicas como o
oídio, botrite, mancha roxa e ferrugem asiática.
Beauveria bassiana é um fungo que ocorre naturalmente
e que causa doenças fatais em alguns insetos. Quando aplicado nas folhas, é eficaz no controle de cigarras (Dalbulus
maidis), mosca branca (Bemisia tabaci), cupins e formigas, e
algumas lagartas (Brassolis sophorae). Este inseticida biológico
é amplamente utilizado no cultivo de cana de açúcar, milho,
arroz, algodão e feijão.
As culturas de maior expressão para o controle biológico
no Brasil são a soja (Bt) e a cana de açúcar (Metarhizium e
Cotesia). Os processos de aplicação mais usados são: pulverização foliar, liberação de pupas e adultos, tratamento de
sementes, inoculação de sulco de plantio e jato dirigido, e o
uso de drones na distribuição de vespas e fungos, entre outros.

INFRAESTRUTURA
No Brasil, o controle integrado com biodefensivos é comum
em pequenas propriedades (horticultura, fruticultura...) e em
grandes lavouras (grãos, algodão, cana-de-açúcar, refloresta-
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mentos e fruticultura). Essa dinâmica levou à industrialização
da produção de agentes biológicos. Muitos agricultores instalaram verdadeiras fábricas de produção de insetos benéficos e
agentes biológicos em suas próprias fazendas. Agentes biológicos (fungos, ácaros, vespas) devem ser mantidos vivos. Eles
não podem ser manipulados, guardados e transportados como
defensivos químicos. Sua aplicação em milhões de hectares,
nas diversas condições ambientais e até socioeconômicas do
Brasil, exigiu superar desafios inéditos para a agropecuária.
Com isso surgiu uma rede de empresas, de diversos tamanhos, em todo o Brasil, associadas ao uso desses agentes.
É o caso das indústrias de equipamentos para a aplicação de
agentes vivos pela aviação agrícola; das fábricas de armadilhas
para avaliação de níveis de infestação e de sistemas automatizados de monitoramento.
Em todas essas situações, o conhecimento da fisiologia
dos cultivos, da biologia das pragas e patógenos, a detecção
precoce, a avaliação adequada da severidade da situação e da
condição ambiental são fundamentais. Sistemas de monitoramento mais sofisticados, já no campo da Internet das Coisas
(IOT), são relevantes no manejo. O controle também depende
do uso criterioso de cultivares resistentes ou tolerantes, dentre
as quais se destacam as geneticamente modificadas (OGMs).
O amplo uso de agentes biológicos e a industrialização
do controle integrado colocam a agricultura brasileira entre
as melhores em termos de produção agrícola e eficiência
sanitária.

Leia mais sobre a experiência prática de uma fazenda de 600.000 ha
no Brasil.

Da empresa

A CAMINHO DA LINHA
COMPLETA
“Quando afinal posso comprar um pulverizador montado de vocês?” Atualmente
os revendedores HORSCH ouvem esta pergunta com muita frequência. E este
desejo está se tornando realidade. terraHORSCH conversou com Theo Leeb sobre o atual estagio de desenvolvimento, as ampliações adicionais da nova linha
de auto propelidos e suas ideias sobre o futuro da proteção de cultivos.
terraHORSCH: Na entrevista da edição especial da terraHORSCH por
ocasião da Agritechnica 2019, o senhor já mencionou que está a caminho de se tornar um full-liner na
área da tecnologia de proteção de
cultivos. Isso significava um pulverizador montado?
Theo Leeb: Os desenvolvimentos nesta
área de fato estão progredindo em ritmo
acelerado. O primeiro protótipo com um
volume de depósito de 2.000 l estará disponível no outono de 2020. A primeira
série piloto está planejada para a primavera de 2021. O pulverizador montado
provavelmente estará disponível com três
tamanhos diferentes de depósitos: 1.200
l, 1.600 l e 2.000 l. Para aumentar ainda
mais o volume, cada versão pode ser
expandida com um depósito frontal.
Como o pulverizador montado irá se
destacar no mercado?
Também estaremos incorporando na
área de pulverizadores montados muitas ideias novas e técnicas comprovadas
de nossa linha existente. Isto sempre
foi uma garantia de sucesso mesmo na
expansão do programa de pulverizadores
existente. As soluções nas áreas de suporte da barra, desempenho da bomba,
limpeza, manutenção e acoplamento
ao trator se destacarão claramente dos
padrões anteriores. No lado técnico, destaca-se o sistema BoomControl padrão
para orientação automática da barra.
Este sistema também é utilizado em nossos pulverizadores de arrasto e pulverizadores auto propelidos. Um acionamento
hidráulico para a bomba de pulverização
combinado com um sistema de acoplamento inteligente torna possível mover

o centro de gravidade do pulverizador
montado para muito próximo ao trator.
Ao mesmo tempo, isto garante um acoplamento rápido e fácil ao trator, já que
uma TDP não é mais necessária. Para o
sistema de água, usamos alternativamente CCS e CCS Pro, que já são usados nos
pulverizadores de arrasto Leeb LT ou Leeb
GS. Uma bomba centrífuga fornece uma
capacidade de 400 l por minuto. Além
disso, um sistema de limpeza interna
automática é integrado neste sistema.
As larguras de barra serão entre 15
e 30 m e opcionalmente poderão ser
dobradas para um lado só.

Theo Leeb está constantemente trabalhando para oferecer aos clientes em todo o
mundo a solução de proteção
de culturas mais adequada
para sua região.

Quais clientes o senhor deseja abordar com o pulverizador montado?
O objetivo é usar o pulverizador montado
para atingir os clientes que não podem
usar um pulverizador de arrasto devido à
sua estrutura agrícola. São, por exemplo,
fazendas que têm áreas em encostas
íngremes ou que trabalham predominantemente em áreas pequenas. Com o
pulverizador montado, estamos visando
principalmente o mercado da Europa
Ocidental. O mercado de vendas compreenderá principalmente Alemanha,
França, Grã-Bretanha, Áustria e Suíça.
Sabemos muito bem de quais áreas virá
a demanda por este tipo de produto.
na edição Agritechnica da terraHORSCH o senhor também relatou que a
nova linha auto propelida terá muitas versões de equipamentos variáveis no futuro. Por que o senhor
está se posicionando de forma mais
ampla no campo da autopropulsão?
Como mencionado acima, atualmente
estamos a caminho de nos tornarmos
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um full-liner no campo da tecnologia de proteção de culturas.
Queremos oferecer a cada agricultor a tecnologia adequada
para ele. Em todo o mundo, existem condições muito diferentes em cada país e em cada região agrícola. O mercado
na Europa Ocidental demanda características diferentes dos
produtos que a Europa Oriental e novamente diferentes dos
produtos da América do Norte. Especificamente, isto se aplica
acima de tudo ao vão livre do solo, bitola ajustável de forma
variável, volume do depósito, peso total, conforto, desempenho do motor, níveis de emissão de gases de escape e requisitos legais. Regiões nas quais, por exemplo, são predominantemente cultivados girassóis colocam exigências diferentes em
uma colhedora auto propelida do que nas regiões de cultivo
de grãos. Outro exemplo é que na Alemanha há uma grande
demanda por uma bitola ajustável (por exemplo, também
entre contratistas). Em outros países, isto desempenha apenas
um papel secundário. Queremos oferecer aos mercados agrícolas relevantes em todo o mundo os conceitos perfeitamente
adequados de auto propelidos. Com as versões variáveis de
equipamentos da nova linha auto propelida, podemos atender
muito bem a todos os requisitos.
como o senhor implementa isto no lado técnico? Haverá
mais ampliação para a nova linha auto propelida que as
já conhecidas?
Haverá três versões diferentes dos auto propelidos. Já são
conhecidos os novos Leeb PT 6.300 e 8.300 com um volume de depósito de 6.000 l ou 8.000 l. Este também já foi
mostrado na Agritechnica. Também deve ser mencionado o
sistema de suspensão cruzada das rodas com amortecimento
hidropneumático. Esta série está disponível com um ajuste fixo
de bitola de 2 a 2,25 m e será concluída no futuro com um
depósito de 5.000 l.
As duas outras versões auto propelidas são a VN e a VL. A
nova série auto propelida VN (variação estreita) está equipada
com eixos telescópicos, uma nova suspensão independente e
terá um ajuste de bitola de forma variável. Isto será em dois
intervalos: de 1,80 a 2,25 m ou de 2,25 a 3 m. O cliente pode
escolher individualmente a versão que melhor lhe convier. O
ajuste da bitola de 2,25 a 3 m opcionalmente pode ser equipado com um ajuste de altura de até 2 m. O VN inicialmente
está disponível com um volume de depósito de 5.000 l ou
6.000 l. Todo o conceito foi desenvolvido principalmente para
as exigências do mercado europeu e lembra um pouco o PT
350 em termos de gama de aplicações. O primeiro protótipo
será construído no final do ano e o plano é produzir a primeira
pré-série na primavera de 2021.
Para o mercado mundial existe a VL (variável grande), a
terceira nova versão auto propelida. A VL está equipada com
um conceito similar de eixo e suspensão de roda. Aqui, a
largura ajustável da bitola também está disponível em duas
faixas – uma entre 2,60 e 3,50 m e outra de 3 a 4 m. Ambos
podem ser equipados com um ajuste opcional de altura de até
2 m. Inicialmente, a LV estará disponível com uma capacidade
de depósito de 6.000 l e 8.000 l. Os primeiros protótipos atualmente estão sendo construídos aqui. Colegas e clientes na
Ucrânia, Rússia, Hungria, América do Norte, Brasil e Austrália
já estão ansiosos pelos primeiros testes e experiências com as
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máquinas e as inovações que iremos introduzir. Além disso,
haverá também uma versão de entrada com 4.000 litros.
também haverá novidades no âmbito de pulverizadores
de arrasto?
atualmente estamos trabalhando na expansão significativa da
série Leeb AX, que atualmente está disponível com um tamanho de depósito de 3.800 litros. Isto significa que o Leeb AX
no futuro terá tamanhos de depósitos entre 3.800 l e 8.000 l.
a pulverização em faixas é um dos desenvolvimentos no
campo da proteção de culturas que poderia receber mais
atenção no futuro. Que experiência o senhor adquiriu
com ela até agora?
A pulverização em faixas é um método onde apenas as fileiras
de plantas ou os espaços entre elas são tratados. É semelhante
ao tratamento específico da subárea, mas é realizado em faixas
sobre todo o campo. O objetivo é conseguir uma aplicação
mais precisa do agente de proteção de cultivos e uma redução na quantidade de produto necessária. Este método já foi
utilizado há 35 anos, mas com larguras de trabalho muito
estreitas ou em combinação com cultivadores mecânicos. Por
um lado, o rendimento de área era um problema aqui e, por
outro, as diferentes condições ótimas de aplicação quando
combinadas com cultivadores. Para a capina, deveria ser o
mais seco possível. A temperatura e o vento não desempenham um papel importante. Para a pulverização em faixas,
entretanto, o momento ótimo de utilização depende muito
do vento e da temperatura. Esta é uma das razões pelas quais
ela não tem sido utilizada de forma tão intensa na prática nos
últimos anos. Entretanto, devido à diminuição da variedade de
ingredientes ativos e à crescente regulamentação ambiental,
esta técnica está ganhando mais importância novamente.
Ao mesmo tempo, também é muito importante aumentar a
capacidade operacional e ser o mais flexível possível em termos
de momento de aplicação. Já há vários anos, tivemos a ideia
de aplicar com um pulverizador equipado com bicos cônicos
estreitos na fileira das plantas ou entre as fileiras da planta.
Graças ao nosso espaçamento do bico de 25 cm, a área alvo da
linha ou entrelinha pode ser facilmente selecionada. Por isso,
há quatro anos temos realizado extensas pesquisas e testes
no campo da pulverização em faixas. Até agora, descobrimos
que duas condições importantes devem ser cumpridas: em
primeiro lugar, o controle da barra é de grande importância
– aqui certamente estamos estabelecendo o padrão com
nosso sistema BoomControl. Para uma pulverização ótima em
faixas, a barra deve ser conduzida com extrema precisão. Em
segundo lugar, o espaçamento entre linhas também é muito
importante, pois somente um ajuste perfeito garante que
o bico de pulverização seja posicionado exatamente acima
da linha ou entre as linhas. Um pré-requisito para isso, no
entanto, não é apenas a tecnologia de proteção de cultivos,
mas também a tecnologia de semeadura. Para uma pulverização ótima em faixa também é muito importante a conexão
entre o espaçamento da semeadura e o espaçamento da
semeadura. Em terrenos declivosos a máquina desliza e deve
ser ativamente contra dirigida. Para resolver este problema,
seguimos duas abordagens: com base nos dados GPS de um

01

02

01 Clientes da HORSCH LEEB já trabalham há 4 anos com o processo de pulverização em faixas. A experiência adquirida durante
este tempo está sendo constantemente incorporada ao desenvolvimento do sistema geral de cultivo e aplicação.
02 O Leeb AX estará disponível com um volume de depósito
maior no futuro.
03 O protótipo do novo pulverizador auto propelido VL será
exibido pela primeira vez na feira AGROSALON em Moscou.

03

receptor GPS adicional no pulverizador, a barra de tração do
pulverizador de arrasto é controlado pelo Implement Steering.
Na segunda abordagem que estamos buscando, é utilizado
um sistema de direção por câmera. Neste caso, uma câmera é
montada na barra para detectar a linha de plantas. Utilizamos
estas informações para orientar o pulverizador exatamente
sobre as linhas.
qual é a sua estimativa da relevância de mercado da
pulverização em faixas?
Devido às elevadas exigências já mencionadas, a pulverização
em faixa não é adequada para todos os agricultores. Além da
tecnologia de proteção precisa da cultura, o agricultor também
necessita de uma semeadora com sistema RTK, porque a largura de pulverização não é a mesma que a largura da semeadora.
Com a pulverização em faixa, os problemas são antecedentes
e não necessariamente um desafio para a tecnologia de pulverização. A pulverização em faixa só funciona se o sistema
inteiro for dominado – e isso começa com a semeadura. A
perfeição absoluta na semeadura é o requisito básico para o
qual a tecnologia HORSCH está idealmente preparada.
Agora estamos nos movendo em uma área onde tecnologicamente muito é possível. No entanto, se isso sempre faz
sentido economicamente no pacote geral deve ser ponderado
em cada caso individual. Na minha opinião, muito depende
das restrições legais que enfrentaremos no futuro. Se, por

exemplo, a quantidade de ingrediente ativo por hectare por
ano for limitada, uma técnica como a pulverização por faixa
faria muito sentido, pois há uma economia potencial de até
60%.
outro desenvolvimento no campo da proteção de plantas que poderia ganhar em importância no futuro é o
reconhecimento de plantas individuais. Até que ponto
o senhor já lidou com este assunto?
Além da pulverização em faixas, o reconhecimento individual
de plantas naturalmente é também um método para reduzir
o uso de defensivos no futuro. O reconhecimento da planta
individualizado também é um tema cada vez mais importante
para nós. No entanto, temos a sensação de que aqui foram
despertadas muitas expectativas, que na prática ainda estão
longe da realidade. Este foi particularmente o caso na Agritechnica. O grande perigo aqui é que os decisores políticos
formem um quadro da agricultura com base em tais visões
que não corresponda à realidade.
Atualmente estamos em conversações com dois fabricantes de câmeras que estão trabalhando na detecção individual
de plantas daninhas em uma cultura verde. Esta tecnologia
de reconhecimento verde-em-verde é baseada na inteligência artificial e ainda está em sua infância, pois a IA tem que
ser treinada com uma variedade de condições diferentes. A
questão fundamental é para quais culturas um único reconhecimento vegetal é adequado e também tem uma vantagem
econômica. Com um espaçamento de bico padrão de 50 cm,
o menor ponto possível a ser pulverizado é aproximadamente
50 x 50 cm. Quando a próxima planta a ser tratada também
estiver neste local, o bico permanece ligado. Até agora, a
detecção de uma única planta só faz sentido se houver uma
distância maior entre a erva daninha/ ervas daninhas ou se
elas estiverem agrupadas.
A detecção de uma única planta é uma tecnologia muito
empolgante que considero ser voltada para o futuro e na qual
queremos desempenhar um papel de liderança. Mas levará
algum tempo até que possa ser implementada em maior escala
e muitos agricultores se beneficiarem com isso.
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Agricultura em
tempos de Corona
Michael
Horsch

A

discussão entre agricultura
orgânica e convencional se
tornou mais objetiva. No legislador se nota que qualquer
coisa que represente um ônus adicional para a economia não será aplicada a qualquer preço. Isto não significa,
entretanto, que questões como clima,
alimentação saudável, etc. estejam desaparecendo. Pelo contrário: eles agora
estão assumindo uma nova qualidade e
avançando para um nível em que nós
agricultores podemos discuti-los mais
racionalmente com a sociedade.
Tomemos o exemplo da redução do
uso de defensivos. Neste ponto muitos
agricultores estão cientes de que isto
não é apenas uma exigência da sociedade. A experiência que adquirimos com
nossas atividades econômicas nos leva
automaticamente para lá. A resistência
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Quem poderia ter imaginado há apenas três meses
que a agricultura e o agricultor um dia se tornariam
sistemicamente relevantes – em todo o mundo? O
Corona tornou isso possível. Neste momento não
se deve permitir que as abordagens importantes da
agricultura regenerativa fiquem em segundo plano.
Michael Horsch explica o motivo.
aos defensivos (por exemplo, rabo de raposa) está aumentando constantemente
e o aumento das quantidades aplicadas
só traz melhorias em curto prazo. Além
disso, percebemos de ano para ano que
as rotações fechadas de colza (25 % +)
estão se cobrando. O rendimento da colza não aumenta mais. Pelo contrário. Em
alguns lugares eles estão até diminuindo
– apesar ou por causa de mais aplicação
de defensivos agrícolas!
O resultado é que as rotações de culturas devem ser cada vez mais ampliadas
(diversidade) e as medidas de proteção de
culturas ser automaticamente reduzidas.
Vejo cada vez mais culturas de primavera
e, portanto, também culturas em linha,
que são semeadas com semeadoras de
precisão. Neste contexto, está sendo considerada a possibilidade de tratar apenas
a fileira com herbicida e de recorrer ao
controle mecânico de ervas daninhas na
entrelinha. Essas culturas também incluem a colza, que pode ser semeada
a 50 cm.
Em longo prazo, a agricultura regenerativa (agricultura híbrida) será outra
alternativa à agricultura orgânica ou à
convencional. Também queremos deixar
nossa marca neste segmento e ajudar a
promover as ideias “regenerativas”. Muitas pessoas pensam automaticamente na
agricultura regenerativa como uma nova
forma de agricultura orgânica. Mas isto
não é verdade. O aspecto regenerativo
também se encaixa muito bem na agricultura convencional.
O que é claro é que a abordagem
regenerativa tenta reduzir a influência

da fertilização química e da proteção das
plantas na biologia do solo e na planta, e
até mesmo substituí-la. Ao fazer isso, é
preciso entender melhor como a planta
ou raiz interage com o solo e a biologia e
que papel os organismos do solo desempenham quando influenciam o ambiente
em que vivem de tal forma que podem
substituir parcialmente a função de, por
exemplo, fertilização química.
Devemos também estar cientes de
que a agricultura regenerativa não aumentará primordialmente o rendimento, mas manterá uma melhor qualidade
do solo, a saúde natural das plantas e
uma maior qualidade em forma de uma
maior densidade de nutrientes em nossos
cereais. Não esquecer que o armazenamento de carbono no solo (acumulação
de húmus) só será possível com este tipo
de agricultura, mesmo que a questão
climática agora tenha sido um pouco
negligenciada com o Corona.
Por esta razão, gostaríamos de tratar
mais sobre a agricultura regenerativa nas
próximas edições. Na Alemanha, Áustria, França e Inglaterra já existem muitos
anos de experiência sobre este tema. Mas
também queremos incluir as descobertas
internacionais. Para este fim, conseguimos ganhar Joel Williams um especialista reconhecido internacionalmente.
Juntamente com Joel editaremos alguns
artigos – o primeiro você encontrará nas
próximas páginas – e esperamos aprender muito sobre o conhecimento e experiência da agricultura regenerativa que já
está disponível internacionalmente.

Da empresa

CAMINHOS PARA
UM SOLO SAUDÁVEL
por Joel Williams

O tema solo tem sido muito debatido ultimamente. Tanto é assim que estamos
quase no centro de um movimento de volta à saúde do solo. Agricultores de
todo o mundo estão mais uma vez abordando a importância e o potencial de
seu bem mais valioso.

Sobre a pessoa: Joel Williams
Alegro-me em poder escrever alguns artigos
para a terraHORSCH. Sou um consultor independente de saúde vegetal e do solo com foco
especial na biologia do solo, nutrição vegetal e
abordagens holísticas para a produção de alimentos. A maior parte do meu trabalho consiste em consultoria e tenho podido dar palestras para um público agrícola em muitas partes
do mundo. Eu trabalho principalmente na Europa, Austrália e Canadá (onde moro atualmente).
Originalmente eu venho da Austrália. Lá estudei ciências agrícolas e trabalhei como consultor
para programas de química do solo e nutrição
vegetal e para o uso de fertilizantes orgânicos.
Depois de me mudar para o Reino Unido e trabalhar em toda a Europa, comecei a me concentrar mais na biologia do solo, nos princípios
da compostagem e nos sistemas de cultivo, tais
como a agricultura conservacionista e a agroecologia. Hoje tento combinar todos esses conceitos
em uma abordagem comum que se concentra
nos vários aspectos da saúde do solo, saúde vegetal e produção ecologicamente holística.

As aplicações foliares são
geralmente consideradas mais
eficientes e econômicas que os
insumos que são aplicados
no solo12.
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as, por mais valioso que o solo seja, ele também
é vulnerável. E algumas das estatísticas globais
sobre erosão e degradação do solo são alarmantes, para dizer o mínimo. A saúde do solo está
se cristalizando como parte das medidas compensatórias. Ao
tentar compreender, definir e assim proteger o solo, há muitas maneiras de promover nossa compreensão deste mundo
altamente complexo sob nossos pés – desde a tecnologia de
medição de alta resolução que escaneia o solo do espaço, até
o exame do solo com uma simples pá e os sentidos humanos.

Saúde do solo: Um encontro no meio
Em minhas viagens noto repetidamente que as questões de
solo e saúde do solo aproximam os agricultores e os ajudam a
encontrar uma base comum, talvez mais do que muitas outras
questões conseguiram fazer nas últimas décadas. Parece estar
surgindo um meio termo entre os modelos “convencionais”
e “orgânicos”. Estes sistemas agrícolas se sobrepõem e se
confundem uns com os outros – mas também estão se desenvolvendo uma variedade de sistemas agrícolas híbridos ou
como quer que sejam chamados. Sistemas que são flexíveis,
adaptáveis e dinâmicos, mas ainda adequados para uma ampla
gama de tipos de solo, condições climáticas ou ambientais.
Eles são baseados em princípios naturais e não funcionam com
uma solução de tamanho único ou “agricultura por receita”,
onde o conceito de gestão é sempre o mesmo, independentemente das condições locais ou geográficas. Agroecologia,
gestão holística, agricultura orgânica ou regenerativa – todos estes conceitos contêm à sua maneira um foco muito
significativo no solo – estão se tornando cada vez mais uma
tendência geral e um cadinho de ideias, inovações e aplicação
prática no campo.

Planejamento com diversidade
Outra característica comum desses sistemas híbridos é o redesenho para alcançar uma orientação multifuncional, além
da produção de alimentos puros. Os métodos de cultivo de
fato podem ter resultados diferentes. A produção de alimentos e o apoio ao ecossistema não precisam ser mutuamente
excludentes. Ambas as opções devem ser projetadas para
esses resultados, e isso significa planejamento com diversidade. A discussão não deve ser travada sobre qual orientação de produção é melhor ou pior, mas deve simplesmente
reconhecer que todos podem ser melhorados através de um
planejamento com mais diversidade. A figura 1 ilustra este
conceito – não importa realmente onde está o método de
produção ou como ele é definido em algum lugar no fundo
do triângulo (do convencional ao orgânico) – a chave é como
um método de produção pode integrar mais diversidade (ápice
do triângulo). Isto poderia envolver o cultivo de culturas de
cobertura e mistas ou a conversão de bordas de campo ou
áreas não produtivas em habitat de vida selvagem. Na última
parte deste documento, discutirei alguns desses conceitos
com mais detalhes.

Otimização de insumos
Por onde se começa? Um primeiro passo crucial na transição
para a saúde do solo é melhorar a eficiência dos insumos.
Há muitas vantagens em reduzir as taxas de aplicação e/ ou
frequência de fertilizantes e defensivos. Melhorar a eficiência
dos insumos também significa menores custos dos fatores de
produção – portanto, um ganho na rentabilidade da fazenda
e a redução dos insumos também podem ter um impacto
positivo sobre o meio ambiente2. Dados de mais de 800 ensaios mostraram que, em média, apenas 51% do fertilizante

Ecológico
Conservação da diversidade biológica
Apoio ao ecossistema

Convencional

Biológico

Eficiência
Redução de custos
Intensificação

Responsabilidade
Valores sociais/ culturais
Comunidade
Sistemas híbridos

Fig. 1: Os três polos filosóficos da agricultura (ecológico, biológico e convencional). Fonte: extraído de 1
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nitrogenado (N) aplicado aos cereais foi
absorvido pelas plantas3. Embora o fósforo (P) não se volatilize tão rapidamente quanto o N, ele é muito reativo – as
quantidades aplicadas são rapidamente
absorvidas na superfície do solo e ligadas
a compostos organo-minerais e catiônicos. Pode acontecer que mais de 80% do
P aplicado como fertilizante não esteja
mais disponível para absorção da planta
logo após a aplicação4, resultando em
uma eficiência alarmantemente baixa de
utilização do fertilizante P de 10 a 15%5.
Há inúmeras estratégias que os agricultores podem utilizar para melhorar a
eficiência de seus insumos. Gostaria de
analisar quatro deles com mais detalhes:
• gestão holística de nutrientes,
• insumos à base de carbono,
• tratamentos de sementes e
• soluções que são aplicadas sobre a
folha.
Naturalmente, quer o foco seja na saúde
do solo ou não, toda fazenda deve trabalhar para melhorar a eficiência do uso
de nutrientes. Estas estratégias podem,
portanto, ser implementadas universalmente para quase todos os sistemas de
produção.
A primeira estratégia, Gestão Holística de Nutrientes, tem como objetivo
combinar muitos métodos e todas as
fontes de insumos possíveis para acompanhar a produção. Isto pode incluir a
combinação do uso de nutrientes inorgânicos, ingredientes orgânicos, fertilizantes orgânicos, bio-estimulantes, resíduos
e subprodutos, adubos verdes, culturas
de cobertura e culturas mistas (especialmente com leguminosas)6. O gerenciamento holístico de nutrientes significa
adaptar o uso de diferentes insumos,
a quantidade de nutrientes e o tempo
de aplicação às necessidades da planta
– muitas vezes monitorado e avaliado
Há muitas maneiras de promover o entendimento do solo. Um deles está diretamente no campo com os sentidos humanos.
usando uma combinação de análise do
solo e foliar – com o objetivo de refinar
a quantidade de fertilizantes e o tempo
de aplicação, reduzindo as perdas e aumentando a eficiência
uso de fertilizantes minerais junto com fertilizantes orgânicos.
dos insumos e o rendimento.
Outras fontes de carbono frequentemente misturadas com
O uso de insumos à base de carbono envolve a inclusão
insumos incluem melaço, ácidos húmicos e fúlvicos, extratos
de uma fonte de carbono (C) com todos os insumos – geralde algas, aminoácidos, hidrolisados de peixe ou outros extratos
mente fertilizantes e defensivos. O renomado cientista do solo
vegetais7. Estas fontes de carbono podem ser misturadas com
líquidos para injeção no sulco da semente, para aplicação foRattan Lal, do Centro de Gestão e Sequestro de Carbono da
liar, ou usadas para aplicar fertilizantes granulados. As fontes
Universidade Estadual de Ohio, tem afirmado frequentemente
de carbono também podem ser misturadas com nutrientes
que a revolução NPK deveria ter sido uma revolução CNPK, o
sintéticos convencionais e incorporadas em fertilizantes comque teria incluído uma visão mais equilibrada do papel do C
postos granulados, à base de carbono e prontos para uso8,9.
na gestão da fertilidade do solo. Um exemplo clássico seria o
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A terceira opção, o tratamento de sementes, oferece
um método particularmente eficaz de fornecer nutrientes
– a deposição de quantidades muito pequenas de insumos
diretamente sobre a semente pode aumentar muito a eficiência de absorção em comparação com os insumos que são
simplesmente aplicados no solo. Há muito trabalho sendo
feito sobre o tema do tratamento de nutrientes minerais10,11.
Entretanto, vejo uma tendência entre os agricultores de usar
mais fertilizantes orgânicos e bio-estimulantes, já que estes
insumos de base biológica parecem suportar a microbiota do
solo de forma mais eficaz – como evidenciado por algumas
capas de rizoma fantásticas que eu mesmo vi depois de tais
bio-insumos. Exemplos incluem fertilizantes orgânicos, como
adubos e extratos de adubo de minhocas, adições microbianas
especiais (como micorriza ou bactérias de processamento de
N) ou uma mistura de várias espécies microbianas conhecidas.
As opções de bio-estimulante muitas vezes incluem materiais
como melaço, ácidos húmicos e extratos de algas.
As aplicações foliares, a quarta estratégia, são geralmente
consideradas mais eficientes e econômicas que os insumos
aplicados ao solo12. Estes últimos são mais propensos à lixiviação, volatilização ou associação com outros minerais contraproducentes. Assim, quando os nutrientes são aplicados
diretamente na folha da planta, estas interações e desequilíbrios no solo podem ser contornados. Embora os insumos
foliares possam ser mais eficazes, eles também podem oscilar
um pouco. Há algumas limitações e concessões para garantir
uma absorção adequada e bem sucedida. Analisemos alguns
desses fatores mais de perto.

Eficiência visada com aplicações
foliares
Há muitas variáveis que influenciam o sucesso de uma aplicação
foliar. Portanto, muitos fatores devem ser considerados ao se decidir sobre a aplicação nas folhas. O tópico seria suficientemente
extenso para uma contribuição separada, mas para começar,
gostaria de resumir algumas das ideias-chave: os nutrientes
são absorvidos pela folha principalmente de duas maneiras:
através dos estômatos e dos micro poros da cutícula. Quando
se entender os detalhes destes caminhos, pode-se planejar as
aplicações mais especificamente. Como os estômatos estão
localizados na parte inferior da folha e os micro poros em
ambos os lados (e especialmente na base dos pelos da planta),
é importante garantir que ao pulverizar, você atinja ambos os

Ar seco

Solução

Alguns insumos, tais como biofertilizantes ou bio-estimulantes, podem
apoiar a microbiota do solo e assim promover a formação de capas de
rizoma – um simples indicador da atividade biológica do solo.
(Foto: Mike Nestor)

lados da folha – isto corresponde, em última análise, a uma
superfície de absorção maior para ambas as formas. A abertura
dos estômatos e micro poros aumenta quanto mais úmido for,
portanto, as aplicações foliares devem ser realizadas idealmente
de manhã cedo ou tarde da noite13 (ver Figura 2). A pulverização
em altas temperaturas ou durante o dia deve ser evitada. Isto
pode ser difícil para as grandes fazendas – portanto, a aplicação de manhã e à noite deve ser priorizada para as áreas mais
fracas, a fim de dar-lhes a melhor chance de se desenvolverem
bem. No que diz respeito à composição do líquido pulverizado,
fatores como solubilidade de nutrientes, quelação, dosagem

Ar úmido

Cutícula

Cutícula

Epiderme

Epiderme

Solução

Fig. 2: Alta umidade do ar faz com que os microporos e estômatos (não mostrados) se abram e proporciona condições ideais para a absorção de substâncias dissolvidas. Fonte: 13
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de nutrientes, pH da calda e agentes adesivos úmidos também
devem ser considerados:
• Solubilidade: os insumos devem ser solúveis em água
para uma ótima penetração na folha.
• Quelação: sempre combine uma fonte de carbono para
complexar nutrientes minerais. Isto melhora a penetração
e evita interações contraproducentes entre os nutrientes
– melaço, ácidos fúlvicos, aminoácidos e algas são muito
adequados.
• Concentração de nutrientes: se a concentração do líquido pulverizado estiver muito diluída, a absorção através da
superfície da folha é lenta. Uma condutividade elétrica (EC)
do líquido de pulverização de 1,5 a 3 mS/ cm é uma boa
diretriz e pode ser facilmente medida com um medidor EC.
• Valor de pH do líquido de pulverização: em geral, um
valor em torno de 6 é ideal, não importa quais sejam os
valores máximos ou mínimos para insumos ou funções
específicas. Água muito dura com um alto valor de pH
deve ser tratada antes da mistura com nutrientes.
• Agente de aderência úmida: aumenta o tempo de
aderência e a resistência à chuva.
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A seleção cuidadosa da mistura de pulverização e do momento
de aplicação pode melhorar significativamente a resposta da
planta às aplicações foliares. A compreensão dos fatores que
influenciam a absorção e o uso de solutos aplicados nas folhas
pode ajudar a ir além da abordagem “esperar o melhor” ou
“pulverizar e rezar”.

O que acontece a seguir?
Melhorar a eficiência dos insumos e, portanto, utilizar menos
insumos no sistema de produção é um ponto de partida
perfeito para uma mudança em direção à saúde do solo.
Há benefícios tanto econômicos quanto ambientais neste
processo. Ao trabalhar nesta primeira etapa de conversão, os
agricultores também podem integrar um processo de substituição de insumos – substituindo fertilizantes e defensivos por
insumos orgânicos. Por exemplo, os fertilizantes N podem ser
substituídos por bactérias de adsorção de N ou fungicidas por
extratos de plantas fungicidas. Estas alternativas biológicas
incluem uma variedade de misturas e substâncias e analisaremos o uso destes materiais no próximo artigo (a ser publicado
online). A terceira parte da série, que também será publicada
online, tratará da matéria orgânica, com um foco especial no
conceito de formação de matéria orgânica do solo, que está
emergindo atualmente. Nos últimos anos, o interesse por esta
área cresceu e surgiram muitos estudos novos e ideias sobre a
matéria orgânica do solo, que estão desafiando nosso modo
de pensar precedente. Estes três primeiros artigos tratam da
melhoria da saúde do solo. Seu objetivo é fornecer uma base
para o quarto e último artigo (a ser publicado novamente em
terraHORSCH), que tratará de uma transformação do sistema
– a transformação do sistema de produção, integrando mais
biodiversidade e pensamento ecológico. Isto incluirá principalmente discussões sobre o aumento da diversidade de espécies
vegetais dentro das áreas de produção, mas também abordará
o papel do gado na pastagem, das árvores e do manejo de
áreas não produtivas, tais como as margens do campo.

10. Micronutrient application through seed treatments – a review.
(2012). doi: 10.4067/S0718-95162012000100011
11. Seed treatments for sustainable agriculture-A review. (2015).
doi: 10.31018/jans.v7i1.641
12. Foliar fertilization of crop plants. (2009). doi:
10.1080/01904160902872826
13. Uptake and Release of Elements by Leaves and Other Aerial
Plant Parts. (2011). doi:10.1016/B978-0-12-384905-2.000042

Aqui você encontra informações
mais detalhadas sobre os tópicos
de análise do solo e atividade do
solo.
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Em segundo plano
Para que as máquinas funcionem no campo, na HORSCH muitos colegas de vários
departamentos cuidam disto. Mas também há muitos outros funcionários que trabalham em segundo plano para garantir que o “Sistema HORSCH” funcione. Por
exemplo, eles pintam salas, preparam salas de reunião, mantêm empilhadeiras ou
garantem o atendimento de visitantes e funcionários. terraHORSCH apresenta-os
a você.

A

tualmente está mais silencioso no restaurante da
empresa HORSCH, “Le Café”. Devido às restrições
do corona, não há visitantes em Sitzenhof, para
os funcionários há apenas um prato, lanches e
uma seleção de saladas, as refeições são comidas com uma
margem de segurança de distanciamento e em horários escalonados. Em operação normal, a situação é completamente
diferente: Le Café emprega dez pessoas que garantem que
os funcionários da HORSCH, assim como os grupos de visitantes e de treinamento, sejam abastecidos diariamente com
alimentos saudáveis e frescos. A equipe de cozinha liderada
por Christine Weber não apenas cozinha, mas também serve
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as refeições no balcão. Ninguém na HORSCH conhece tantos
funcionários pessoalmente como a equipe do restaurante da
empresa – tanto pelo nome como em termos de suas preferências por comida. E mesmo que os grupos de visitantes não
possam ser guiados por todos os pavilhões da empresa por
razões de segurança, todos eles geralmente vêm ao Le Café.
Além da escolha de dois pratos quentes, estão à disposição
uma variedade de sobremesas, sopas ou saladas. Pequenos
lanches e aperitivos também são preparados todos os dias.
Para os pratos principais, além dos pratos de carne e peixe,
muitas vezes há variações entre vegetarianos, pratos de baixas
calorias ou veganos.

02 Leo Zechmann (à direita) e Reinhard Mayer (à esquerda) administram
o equipamento da feira, entre outras coisas: o que vai para a feira é
embalado com segurança, e o que volta é verificado e, se necessário,
imediatamente consertado para o próximo uso.
03 Jürgen Ehrnsperger (esquerda) e Simon Zechmann (direita) são
responsáveis pela manutenção na HORSCH.
04 Olga Eichholz (direita) e Lea Bieber (esquerda) preparam as salas de
reunião para os convidados.

SAUDÁVEIS E REGIONAIS
Especial importância é dada para garantir que os alimentos
venham da região sempre que possível. Os agricultores regionais, açougueiros, confeitarias e padarias são apoiados desta
forma. Muitas frutas e legumes são utilizados no preparo
dos pratos. “Nós, como equipe, temos orgulho de processar
alimentos frescos sem aditivos”, disse Christine Weber em
uma entrevista com terraHORSCH. Também é importante para
a equipe de cozinha manusear os alimentos com cuidado e
reprocessar o máximo possível.
Há uma boa atmosfera e uma estreita cooperação na equipe do pessoal do restaurante. Todos podem contribuir com
suas ideias para novos pratos e dar rédea solta à sua criatividade. Por esta razão, há pouca repetição nos pratos individuais.
Os cardápios são subsidiados e, portanto, estão disponíveis
a um preço justo. É muito importante para a HORSCH que
seus funcionários comam alimentos saudáveis, e o restaurante
da empresa promove isto. Por exemplo, no início do ano, as
semanas de aptidão física foram realizadas pela primeira vez
no Le Café, a fim de criar uma maior conscientização sobre
uma alimentação saudável entre os funcionários. Três vezes
por semana, foi oferecida uma refeição adicional de baixo teor
calórico feita de ingredientes saudáveis e naturais. Nos outros
dois dias, o bar de saladas oferecia uma grande seleção de
pratos complementares criativos. A resposta foi tão positiva
que a campanha certamente será repetida.

NÃO APENAS LIMPEZA
Olga Eichholz e Lea Bieber trabalham para a HORSCH no
setor de alimentação. Uma de suas tarefas é preparar as salas
de reunião para compromissos – sempre de acordo com as
necessidades do respectivo visitante ou grupo de treinamento. Entre outras coisas, elas garantem que bebidas e lanches
suficientes estejam disponíveis na sala. Para compromissos
particularmente importantes, elas organizam a comida do
restaurante da empresa e a disponibilizam na sala de reuniões.
Após as reuniões, elas limpam a sala e a preparam para o
próximo uso. Elas não são as únicas que garantem a limpeza
necessária na HORSCH. Para projetos maiores, tais como a
limpeza das janelas ou a limpeza básica de um prédio após a
construção, elas dispõem de empresas externas de limpeza.
Além disso, os escritórios da HORSCH são limpos por um
serviço de limpeza várias vezes por semana. Aqui elas
são as pessoas de contato, verificam a qualidade
e repassam sugestões de melhorias para o
serviço de limpeza.
Elas também trabalham em estreita
colaboração com o restaurante da em-

presa e a equipe de zeladoria. Lea Bieber no restaurante da
empresa, por exemplo, apoia a equipe de cozinha no checkout
e recebe reservas de mesas para refeições de negócios. Há
vários prédios nas instalações da HORSCH em Schwandorf.
Olga Eichholz e Lea Bieber são responsáveis por todos eles.
Isto significa que acumulam uma longa distância todos os
dias – às vezes até 14 quilômetros.

TECNOLOGIA INTERNA
Leonard Zechmann e seu colega Reinhard Mayer são responsáveis pelo trabalho de zeladoria na HORSCH. Seu local
de trabalho é a área da empresa como um todo. Eles são
o primeiro ponto de contato para problemas de qualquer
tipo. Desde a faxineira até a gerência, sua ajuda é necessária para todos na empresa. Isto resulta em tarefas variadas
que tornam seu trabalho muito interessante. Isto inclui, por
exemplo, cadeiras em salas para cursos de treinamento,
apoiar ao restaurante e loja da empresa para reabastecer
o estoque, pintura de paredes, fornecimento de bebidas
para as salas de reunião nos prédios de escritórios individuais, gerenciamento de equipamentos para feiras e muito
mais. Eles garantem que as instalações para os filhos dos
funcionários durante as férias HORSCH sejam confortáveis
e adequadas para as crianças e, é claro, que o equipamento
lúdico, como a casa da árvore, os balanços, o trampolim e a
piscina, estejam em ótimas condições. Os serviços de inverno
ou atividades de jardinagem também fazem parte de seu
trabalho. Basicamente, eles são responsáveis pela limpeza
do terreno e por pequenos trabalhos de reparo que podem
ser feitos imediatamente. Isto poderia ser, por exemplo, uma
porta que arrasta ou um sistema de ar condicionado com
uma mensagem de falha. Para projetos maiores, eles encarregam profissionais externos. Os zeladores são os ajudantes
em caso de necessidade. Eles têm sempre um ouvido aberto
para os pequenos e maiores problemas de seus colegas – e
muitas ideias de soluções criativas.
Leonard Zechmann também sempre é parte integrante
da equipe da Agritechnica. Assim como em Sitzenhof, ele
assegura que o estande da feira em Hannover esteja em
forma e que tudo que é necessário, por exemplo folhetos,
esteja sempre no lugar certo e na hora certa.
Seu filho, Simon Zechmann, trabalha na HORSCH há
quatro anos. Como técnico formado em eletrônica para
engenharia industrial, ele é responsável pela manutenção na
área de logística. Suas tarefas são muito variadas. Entre outras
coisas, ele garante o bom funcionamento das empilhadeiras.
Basicamente, ele é responsável por tudo que tem a ver com
a engenharia de serviços de construção – e isso inclui todos
os departamentos da HORSCH. Em sua maioria, suas tarefas
incluem muito do que ele aprendeu durante sua formação
como engenheiro eletrônico. Se houver projetos maiores
pendentes, ele os designa e coordena com empresas externas.
Devido à construção de um novo pavilhão de produção
na HORSCH, ele e seu colega Jürgen Ehrnsperger
têm cada vez mais projetos para supervisionar.
O plano para o futuro é, portanto, ter uma
equipe inteira que será exclusivamente
responsável pela manutenção.
© Marco Verch

01 A equipe do restaurante Le Café da empresa ao redor da líder da
equipe Christine Weber (3ª a partir da esquerda)
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SEMEANDO NA
DIREÇÃO DO VENTO
A empresa Kotini é uma das maiores produtoras de sementes de cereais e leguminosas da Letônia. Também produz culturas comerciais. Foi criada pelo
proprietário Aldis Ločmelis. terraHORSCH visitou o fazendeiro pouco antes da
primavera.

E

m 1992, Aldis e seu pai começaram a agricultura em
Viļaka no município Šķilbeni (região de Latgale), na
fronteira da Letônia com a Rússia. Naquela época,
eles cultivavam cevada em 12 hectares. Na virada
do milênio, 360 ha já estavam em produção, e toda a safra
era processada localmente. Sempre havia muito o que fazer,
mas a renda era relativamente baixa. Portanto, uma decisão
estratégica teve que ser tomada. Para o agricultor era claro:
“Ou eu continuo a trabalhar com a tecnologia mais recente ou
não trabalho de forma alguma!” Assim, a Kotini se tornou um
dos maiores produtores de sementes da Letônia, produzindo
vários milhares de toneladas por ano.

melhoraram. Há mais minhocas e matéria orgânica. As plantas com raízes não absorvem diretamente o fertilizante. Ele é
processado pelas bactérias e fungos do solo. E se os nutrientes
não estiverem no solo, a planta não recebe o suficiente deles.
O preparo profundo do solo com arados ou grades rotativas,
por sua vez, danifica a delicada rede de fungos e bactérias.
Além disso, quando é usado plantio direto, a planta nova
desenvolve raízes onde estava a planta anterior e ainda há
restos de raízes que já se decompuseram em matéria orgânica
adicional. A próxima colheita é conveniente, simples e sem
complicações, devido à disponibilidade de nutrientes”, explica
Aldis Ločmelis.

Agricultura

Direção do vento e distância entre
linhas

A fazenda administra 3.000 ha, dos quais 2.000 ha são proprios. O tamanho médio do talhão é de 22 ha. A Kotini produ
uma diversidade de culturas: trigo, cevada, aveia, centeio
e colza, assim como feijão, ervilha e pasto. Cerca de 70%
dessas culturas são de verão. O agricultor comenta sobre esta
diversidade da seguinte forma: “A coisa mais importante é
uma boa rotação de culturas. Isto reduz a necessidade de
defensivos e permite o uso de tecnologia conservacionista
que não favorece o desenvolvimento de sementes de ervas
daninhas nem destrói a vida do solo. Além disso, as janelas de
tempo para semear e colher são mais longas, de modo que
ocorrem menos picos de trabalho”.
Em parte semeiam diretamente na palha – alguns campos
não são lavrados há quase dez anos – e baseiam-se no cultivo
mínimo. O solo é trabalhado de forma rasa para soltar a camada superficial do solo e misturar os resíduos de cultura. Para
isso, o agricultor usa dois HORSCH Focus 6 TD e um Cruiser 12
XL. Aldis Ločmelis explica as vantagens econômicas: “Quando
lavramos, usamos cerca de 16 a 17 litros de diesel por hectare.
Com o método de cultivo em faixas HORSCH usamos apenas
11 a 13 litros porque aplicamos fertilizantes ao mesmo tempo e, portanto, fazemos tudo em uma única passagem. Se
você começar com o preparo conservacionista e a rotação de
culturas ainda não estiver completamente otimizada, podem
ocorrer perdas de rendimento. Mas espere, vale a pena!”
No início, a aração ou grade rotativa eram a opção do
agricultor porque simplesmente lhe faltava a experiência e
também a técnologia certa para o plantio direto. “Desde
que deixamos de usar o arado, a estrutura e a saúde do solo
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Para permanecer no mercado, os agricultores têm que continuar pensando em tecnologias diferenciadas, às vezes não
necessariamente tradicionais. Uma delas é alinhar as linhas de
semeadura de acordo com a direção predominante do vento:
“Em nosso caso, predomina o vento oeste. Assim, semeamos
as fileiras de leste a oeste para que o vento possa penetrar
nas fileiras mais facilmente e secar o excesso de umidade.
Isto elimina agentes patogênicos, especialmente no caso de
culturas semeadas com pouco espaçamento. Os recursos gratuitos da natureza – sol, água e vento – devem ser utilizados
ao máximo”, enfatiza Aldis Ločmelis.
Outra característica especial da fazenda é a semeadura
de culturas a campo com um espaçamento entre linhas de
30 cm. Para isso, o agricultor usa um HORSCH Focus. E está
muito satisfeito. Já no segundo ano, a fazenda semeia colza,
A unidade Kotini está localizada na região de Latgalia, perto da fronteira com
a Rússia.

Aldis Ločmelis está entusiasmado com seus dois HORSCH Focus 6 TD.

Um silo independente para
cada tipo de cereal – isso
impede a sua mistura.

centeio, trigo, triticale, cânhamo, aveia e feijão a uma distância
de 30 cm. “No ano passado, também tentamos semear cevada
desta forma. Parecia péssimo, mas o cereal ainda tinha espigas
bem desenvolvidas. Também facilitou a colheita dos grãos para
armazenar, uma vez que não se encontrava completamente no
solo, em comparação com um espaçamento de 15 cm entre
fileiras. Ao semear cevada e linho, por outro lado, trabalhamos
com o espaçamento convencional entre linhas porque ele se
adequa melhor”, diz o agricultor.
Aldis Ločmelis descobriu que um espaçamento de 30 cm
entre linhas é suficiente para transitar entre as linhas a fim de
não afetar as plantas. Portanto, a compra de uma capinadeira HORSCH para controle mecânico de ervas daninhas está
planejada para o futuro próximo. Esta tecnologia é particularmente adequada para fazendas orgânicas – o agricultor quer
converter parte de sua fazenda.

Reprodução de sementes
A produção de sementes é o principal negócio da Kotini.
“Temos produzido sementes desde que a empresa foi fundada. Atualmente, as sementes certificadas são produzidas
em 2.200 ha, mas este negócio não é tão simples porque a
demanda muda a cada ano. Cultivamos a semente mais pura
possível e usamos apenas o mínimo de defensivos agrícolas
necessários”, diz Aldis Ločmelis. A Kotini tem uma grande
capacidade de armazenamento e secagem. A fazenda produz
cerca de 3.000 toneladas de sementes anualmente, e mais de
30 silos com uma capacidade total de quase 7.000 toneladas
estão disponíveis.

Produtos
A fazenda processa tudo o que é colhido nos campos. “Produzimos alimentos unicamente a partir das coisas que cultivamos
e nas quais acreditamos”. A especialidade de nossos alimentos
é que cada um deles é feito a partir de uma determinada
variedade. Isto significa que podemos oferecer o mesmo tempo de cozimento e o mesmo sabor”, explica o proprietário.
Analisamos constantemente os grãos porque cada variedade
se comporta de maneira diferente”, explica o proprietário.
Todos os produtos Kotini são embalados de forma transparente, de modo que a qualidade total do produto seja visível.
As receitas e dicas de preparação estão incluídas em todos
os lugares. A Kotini também produz rações compostas para

gado – sem a adição de produtos geneticamente modificados.
Os produtos são vendidos na Internet e também em lojas de
alimentos orgânicos.

Maquinário
Há onze tratores na propriedade, incluindo dois tratores
articulados Case com esteiras, quatro colheitadeiras, vários
carregadores telescópicos e outros equipamentos. No meio da
fazenda está o orgulho do proprietário – dois HORSCH Focus
6 TD – um com discos vazados para nivelamento e outro com
rolo destorroador. De resto a especificação técnica é a mesma.
“Desde que começamos a trabalhar com a HORSCH, temos
menos máquinas para o preparo do solo. Isto naturalmente
reduz os custos”, afirma Aldis Ločmelis.
As semeadoras HORSCH têm um depósito principal para
sementes e fertilizantes, com um opcional de 400 litros, um
terceiro material pode ser distribuído. “Com estas semeadoras
semeamos todas as culturas, incluindo o feijão. Costumávamos lavrar antes de semear o feijão, mas desde que trabalhamos com a HORSCH, esses campos também não são mais
lavrados”, diz o proprietário satisfeito.
Outra máquina importante para Aldis Ločmelis é o cultivador HORSCH Cruiser 12 XL, que é usado para incorporar
resíduos de culturas antes da semeadura: “A máquina poderia trabalhar a uma profundidade de 15 cm. Mas com este
cultivador não trabalhamos a mais de 4 cm de profundidade,
normalmente um a dois cm são suficientes. Cultivador, semeadora, trator, grade de dentes e pulverizador – não precisamos
de nenhum outro equipamento. No futuro, compraremos uma
capindeira para combater as ervas daninhas mecanicamente”.

O futuro
O desenvolvimento futuro da fazenda está relacionado principalmente com a expansão da gama de produtos prontos e a
produção de produtos orgânicos. “Estamos planejando certificar parte da fazenda como orgânica, por exemplo, para deixar
de usar defensivos no feijão, e lançar uma linha de produtos
orgânicos”. Estão planejadas linhas de produtos vegetarianos
e veganos. Também haverá produtos sem glúten, que são
especialmente relevantes para muitas pessoas hoje em dia.
Queremos oferecer às pessoas o que elas querem – alimentos
mais simples e baratos”, disse Aldis Ločmelis resumindo a
filosofia de sua empresa.
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Missão cultural
Os Dias de Campo HORSCH 2020 deveriam ter acontecido em maio e junho
em fazendas na França e na Áustria, combinados com um extenso programa
de apoio. Entretanto, a crise do Corona arruinou estes planos. O local para
os Dias de Campo na Áustria teria sido o Seehof em Donnerskirchen, que faz
parte da propriedade Esterhazy. Os dois diretores executivos da fazenda orgânica, David Goldenits e Johannes Niegl, agora nos apresentarão a fazenda na
terraHORSCH.
como assistente e assumi cada vez mais responsabilidade à
medida que os desafios da época aumentavam. Como meu
colega Johannes Niegl, eu também cresci em uma fazenda
agrícola, uma fazenda orgânica com foco na horticultura.
Complementei esta valiosa formação prática com uma licenciatura em economia agrícola e alimentar bem como
agricultura orgânica na Universidade de Recursos Naturais e
Ciências Aplicadas à Vida.

Os dois gerentes
da Fazenda Orgânica Esterhazy:
David Goldenits (direita) e
Johannes Niegl
(esquerda).

terraHORSCH: Por favor, diga-nos algo sobre você e sua
tarefa dentro da propriedade orgânica Esterhazy.
Johannes Niegl: Desde 2018, sou um dos gerentes do Bio-Landguts Esterhazy e sou o principal responsável pela área
comercial. Eu estudei administração de empresas e cresci em
uma pequena fazenda agrícola de tempo parcial. Além dos
aspectos de gestão empresarial, também lido intensivamente
com a digitalização, que está se tornando cada vez mais importante no setor agrícola. Integramos dados geocodificados
tanto em nossas operações diárias quanto no planejamento
estratégico fundamental em nossa gestão de propriedade.
Este é um tópico futuro importante para nós e para o qual
não podemos fechar nossos olhos.
David Goldenits: Sou responsável pelo gerenciamento operacional nas áreas de agricultura, criação de animais e conservação da natureza e estou na operação desde 2013. Comecei
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Então vamos olhar a fazenda orgânica mais de perto .
Quais são as condições climáticas? Quão alta é a precipitação anual? Que tipos de solo são predominantes?
David Goldenits: A Fazenda Orgânica Esterhazy está localizada na região do Lago Neusiedl, na Áustria Oriental. Tem
um clima continental, caracterizado por invernos muito frios
e verões muito quentes, com temperaturas de até 40°C. Aqui
estamos em uma das áreas mais quentes e secas da Áustria. A
precipitação anual é de apenas 450 a 600 mm. Isto influencia
fortemente nossas ações na fazenda, especialmente no que
diz respeito à escolha correta de culturas e variedades. A
região ao redor do lago Neusiedl também é muito ventosa
e a erosão eólica relacionada nos apresenta desafios, especialmente na primavera. Estamos enfrentando estes desafios
com medidas específicas como o plantio de espécies arbóreas
e arbustivas nativas como cinturões de proteção contra o vento e concentrando-nos no aumento do desenvolvimento do
húmus. Amostras de solo coletadas anualmente pelo Centro
de Competência em Manejo de Fertilizantes do Círculo de
Mecanização Steiermark mostraram que o cultivo consistente
em nossas áreas aumentou, neste ínterim, o conteúdo de
húmus para 5%. Os tipos de solo variam de cascalho raso e
arenoso a argila pesada e adesiva. No entanto, em média, as
áreas só se equilibram em 38 pontos de solo. Nossos campos
agrícolas estão localizados a uma altitude de 113 m acima do
nível do mar até 400 m acima do nível do mar e se estendem
num raio de 60 km.
O Seehof em Donnerskirchen é um dos pilares da propriedade Esterhazy. O que exatamente está por trás do
nome Esterhazy?
Johannes Niegl: A família Esterhazy moldou a região Panoniana por mais de quatro séculos. Devido à turbulência da 2ª
Guerra Mundial, eles perderam a maior parte de suas terras

01

na Hungria. No Burgenland austríaco, no entanto, eles ficaram
com 44.000 hectares. Era o desejo do último príncipe Paul V.
Esterhazy de preservar os bens culturais importantes da família
para as gerações futuras. Este desejo foi realizado por sua
esposa Melinda Esterhazy e a partir de 1994 ela estabeleceu
fundações indissolúveis. As áreas de atividade das Fundações
Esterhazy vão desde a silvicultura e agricultura, incluindo a
conservação da natureza, viticultura, gestão e desenvolvimento imobiliário até o turismo e a cultura.
David Goldenits: Um dos objetivos das fundações é um
crescimento saudável e moderno dos empreendimentos
econômicos. Além disso, as receitas resultantes devem ser
utilizadas para preservar os grandes monumentos históricos
e coleções culturais e torná-los acessíveis ao público. Como
uma das maiores fazendas orgânicas da Áustria – e como
uma das primeiras “grandes” – a Fazenda Orgânica Esterhazy
converteu todas as suas áreas próprias de cultivo em sistemas
de agricultura orgânica já em 2002. Além de outras unidades
agrícolas, atualmente o foco está cada vez mais em Seehof,
perto de Donnerskirchen. Atualmente, esta está sendo preparada como uma fazenda de orientação e visualização,
onde agora são realizados regularmente eventos maiores. Por
exemplo, a Biofeldtage, que após um início bem sucedido em
2018, entrará na próxima rodada (Dias de Campo orgânicos)
em junho de 2021
Quanta terra vocês cultivam?
David Goldenits: Administramos 5.600 hectares de terras
aráveis, dos quais cerca de 2.200 hectares são cultivados sob a
marca Bio-Landgut Esterhazy. As demais áreas são arrendadas
a terceiros. Nosso objetivo em médio prazo é que todas as
terras da Esterhazy produzam organicamente sob uma marca
comum. Além de mais 22.400 ha de área florestal, aproximadamente 16.000 ha não são ou são apenas levemente
utilizados. Estes serão disponibilizados principalmente para
fins especiais de proteção da natureza e das espécies.
Que objetivo vocês querem alcançar com sua forma de
agricultura?
Johannes Niegl: Em 2002, a Fundação Esterhazy abriu novos caminhos. A agricultura deveria ser trazida de volta aos
holofotes e se tornar mais efetiva publicamente. Embora a
agricultura já viesse sendo praticada com sucesso nas fazen-

02
01 Eventos regulares são realizados no Seehof em Donnerskirchen para
apresentar a agricultura à população . Um desses eventos é a Biofeldtage, que atraiu 8.000 visitantes no seu primeiro ano em 2018.
02 As abóboras oleaginosas são uma das culturas especiais na Fazenda
Orgânica Esterhazy.

das Esterhazy antes de 2002, ninguém na região conhecia o
empreendimento. Entrementes há muitos eventos em nossas
fazendas. Em Seehof, por exemplo, o Festival Anual da Fazenda acontece além da Biofeldtage. Como resultado, agora há
muito mais visitantes em nossa fazenda. A construção de uma
moderna indústria de carnes, um centro de visitantes e uma
sala de seminários são a consequência lógica disso. Como empresa líder, queremos assumir responsabilidade – em relação
à natureza e à sociedade com seus valores sociais e culturais.
A solidariedade com o país, a região e seus habitantes é um
princípio importante de nossas ações. Esta responsabilidade
não é apenas vivida dentro da empresa, mas também deve
ser levada para além de suas fronteiras.
Em que medida isso também tem um efeito sobre a
comercialização de seus produtos?
David Goldenits: Toda a produção da silvicultura, agricultura e pedreiras são comercializadas por nossa empresa
“PANNATURA”. Muitas das culturas plantadas, tais como
trigo, leguminosas graníferas e várias plantas oleaginosas são
transformadas em produtos por nossa própria empresa ou em
conjunto com parceiros. Também os ovos das galinhas poedeiras de nosso aviário ágil em Seehof, ou o mel das abelhas
que encontram seus alimentos nos campos Esterhazy, são
comercializados sob este selo. A carne de nosso gado Angus,
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bem como a carne de caça de nossos numerosos locais de
caça é processada em nossa indústria de carne, que acaba de
ser implantada em Seehof, para produzir, entre outras coisas,
patês de hambúrguer ou presunto cru. Estes e outros produtos
refinados, assim como nossa linha de farinha, padaria ou óleo
vegetal, são comercializados localmente em nossa sala de
vendas na vizinha Eisenstadt ou em supermercados em toda
a Áustria. Enquanto isso, também estamos abrindo novos
rumos e estamos na estrada com caminhões de alimentação
em todos os nossos eventos e locais. Investiremos ainda mais
nesta área em particular, a fim de promover não apenas a
produção, mas também as vendas regionais. No futuro, queremos oferecer as possibilidades de comercialização através
de nossa empresa “PANNATURA” ou através da marca “Bio-Landgut Esterhazy” também para os arrendatários de nossas
terras agrícolas. Desta forma, também estamos criando uma
oportunidade para que eles compensem a turbulência de preços e para aprimorar suas matérias primas e comercializá-las
regionalmente.
Que culturas vocês cultivam? Que tipo de rotação de
culturas vocês tem?
David Goldenits: Usamos uma rotação de dez culturas para
obter o melhor de nossas unidades. As leguminosas de grão
representam uma parte significativa de 20 %. Nós nos concentramos principalmente em soja, feijão, ervilhas de inverno
e usamos ervilhas perenes como cultura de cobertura. As culturas mais importantes, no entanto, ainda são os cereais para
consumo humano, especialmente trigo de inverno e cevada
de inverno para malte. Os cereais são ideais para nossas condições climáticas. Devido ao calor, à seca e ao vento no verão,
a infestação por fungos no trigo de inverno é muito baixa. O
rendimento médio é de 3,3 toneladas por hectare. A cevada
de inverno para malte agora também é muito importante
para nós, pois adicionamos nossa própria cerveja orgânica à
nossa linha de produtos junto com uma cervejaria local. Outras
espécies de cereais que cultivamos são centeio, trigo espelta
e aveia de verão. Vendemos a aveia principalmente para um
atacadista, em média colhemos quatro toneladas por hectare.
Cerca de um quarto de nossas terras aráveis é cultivado para a
alimentação animal. Nosso foco está claramente na produção
de culturas alimentares. Como resultado da grave seca acima
mencionada em nossa região, 35% de nossas terras agora são
irrigáveis, mais de um terço das quais já está eletrificado. Em
algumas áreas, também não seremos capazes de construir
instalações de irrigação no futuro, devido à profundidade
excessiva do lençol freático e à falta de água de superfície.
Nessas áreas, controlamos os problemas causados pela seca
por meio do manejo das culturas, como a mobilização profunda, combinada com o preparo leve completo de áreas, e
ajustamos a rotação de culturas com culturas que são mais
tolerantes à seca.
Vocês também cultivam variedades antigas ou culturas
especiais?
David Goldenits: Sim, o cultivo de culturas especiais também
desempenha um papel importante para nós. Um exemplo é o
cultivo de abóbora para óleo, pois é ideal para nossos locais
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devido a sua alta tolerância à seca. O rendimento médio é
de 400 kg de sementes secas por hectare. Há algum tempo
também adquirimos experiência inicial no cultivo de grão de
bico. Combatemos o enorme problema da pressão de pragas
com períodos de cultivo adaptados aos locais e irrigação direcionada. Em comparação com outras leguminosas de grão, o
grão de bico geralmente lida melhor com a seca. No passado,
cultivávamos também variedades antigas de cereais, como o
trigo emmer e o trigo monococcum. Também obtivemos bons
rendimentos com essas culturas, no entanto, a comercialização
destas duas variedades antigas de trigo no mercado provou
ser difícil. Para os próximos dias de campo orgânico, estamos
planejando uma mostra abrangente de variedades orgânicas
com mais de 170 variedades diferentes, incluindo o emmer e
o trigo monococcum. Talvez isto nos permita torná-los mais
conhecidos na sociedade e reintegrá-los em nossa rotação de
culturas no futuro.
Que outros projetos estão planejados para o futuro?
Johannes Niegl: Além dos projetos já mencionados, ainda
temos muitos planos para o futuro. Tanto no que diz respeito
à modernização da agricultura quanto às relações públicas.
Para este fim, implementaremos outros projetos de construção no futuro próximo. Muito dinheiro está sendo investido
no desenvolvimento futuro das áreas em Seehof visando
relações públicas efetivas. O sótão do antigo armazém de
grãos já foi convertido em uma sala de seminários e a antiga
ferraria em uma sala de eventos. O foco principal de todo
planejamento é criar um lugar em Seehof onde seja criada
na sociedade a consciência dos alimentos e sua produção.
Como surgiu a cooperação com a HORSCH? O que vocês
esperam desta cooperação?
David Goldenits: Em nossos eventos populares ou outros,
percebemos como é importante conversar com colegas e
consumidores do setor.
Cada vez mais vemos isto como um ponto de contato
também para outras empresas. É por isso que agora estamos
muito ocupados em encontrar parceiros de cooperação que
possam nos apoiar neste processo e com os quais possamos
realizar projetos conjuntos. Na empresa HORSCH, encontramos o interlocutor ideal para isso. Com nossa localização na
aglomeração entre Viena, Bratislava e Budapeste, também
oferecemos a área de captação ideal tanto regional como
supra regional para a Europa Oriental – regiões nas quais a
HORSCH está fortemente representada. Através desta cooperação, esperamos nos dirigir ainda mais a futuros visitantes
que de outra forma não encontrariam seu caminho até nós.
Além de nossos próprios dias de campo, HORSCH também
teria participado da Biofeldtage deste ano, que teria sido
realizada alguns dias antes em junho. HORSCH já anunciou
que participará da Biofeldtage 2021. Estamos ansiosos para
implementar projetos conjuntos no futuro.

RISCO CALCULADO
Ao se converter à agricultura orgânica, a fazenda Agr’Estuaire se concentra em
seu maquinário. Ele desempenha um papel importante na estratégia da fazenda. Por um lado, para otimizar o seu tempo de trabalho e, por outro lado, para
concentrar-se nas culturas que oferecem alto valor agregado.

A

gr’Estuaire está localizada a nordeste de Bordeaux.
Os Dias de Campo HORSCH deveriam ter acontecido lá de 25 de maio a 12 de junho de 2020.
Além de uma visita à fazenda, os principais tópicos
teriam sido milho e capina, bem como as novas semeadoras
de precisão da família Maestro. Devido ao avanço do Corona,
porém, o evento teve que ser cancelado.
Yoann Gauchery é engenheiro agrícola. Ele é o principal
gerente da fazenda, que foi completamente convertida para a
agricultura orgânica a partir deste ano. Em 2015, ele e outros
quatro parceiros assumiram a fazenda com uma área agrícola
de 880 ha. Era cultivada convencionalmente, a sucessão de
culturas consistia exclusivamente de milho e trigo duro. Hoje
são cultivados 45 ha de cevada para malte, 245 ha de milho e
570 ha de soja. O controle de ervas daninhas é principalmente
mecânico. “Nós queríamos valorizar a produção. Após alguma
reflexão, decidimos, portanto, mudar para orgânico. O desafio
técnico também nos atraiu. Todos os cinco parceiros têm um
comportamento muito semelhante. Além disso, muitos de
nós já tínhamos áreas, tanto a céu aberto quanto sob estufa
para o cultivo de hortaliças, que já estavam sendo cultivadas
organicamente”, explica Yoann Gauchery.

Investimentos financeiros
Levar a empresa até onde ela está hoje foi um enorme trabalho. Agr’Estuaire está localizada no meio do estuário da Gironda, o solo é plano e pantanoso. Após a aquisição em 2015,
muito trabalho teve que ser feito para resolver o principal
problema da fazenda: a gestão da água. O esforço necessário
foi quadruplicado em relação ao tempo anterior à aquisição
– o objetivo era otimizar 200 ha por ano para a produção. O
trigo duro foi incluído no sistema de rotação de culturas para
que pudesse ser retomado o mais cedo possível no verão. A
fertilização com calcário aumentou o pH na camada superior
de 15 a 20 centímetros e o solo foi descompactado transversalmente. O Green Tillage foi introduzido a fim de poder
semear milho mais cedo. Isto envolve o plantio de uma cultura
de cobertura no futuro cultivo na entressafra e a criação de
um camalhão sobre as fileiras de milho para que o solo seque
mais rapidamente. Aração não tem sido mais discutida desde
a aquisição da fazenda.
“Também ficou claro para nós que a tecnologia de fornecimento de energia e irrigação tinha que ser atualizada
novamente. 97 % de nossos campos são irrigados. Contratamos um engenheiro mecatrônico para operar os sistemas
de irrigação e fazer a manutenção de tudo o que é elétrico.
Isto inclui a manutenção dos tratores e dos sistemas GPS”,
acrescenta Yoann Gauchery.

Trituração de culturas de cobertura
no final do inverno de 2019.
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As máquinas como chave para a conversão
Um dos maiores desafios na conversão para orgânico foi a
necessidade de mão de obra. Mais de 90% da rotação de culturas consiste em culturas de verão irrigadas. Como resultado,
a necessidade de mão de obra dobrou: de um trabalhador a
cada 200 ha para um por 100 ha! Este problema foi resolvido
pela largura de trabalho das máquinas, pela agricultura de
tráfego controlado e por uma nova distribuição dos campos.
“Na alta estação a fazenda agora tem seis funcionários – isso
é um para cada 150 hectares. Nossos campos são planos,
retangulares e tem entre 30 e 100 hectares. Outro problema
com a agricultura orgânica são as estreitas janelas climáticas.
Também aqui, a maior largura de trabalho das máquinas foi
a solução. Quando as condições permitem, as máquinas trabalham 24 horas por dia”, explica Yoann Gauchery.
“O proprietário anterior só trabalhava o solo superficialmente, mas a irrigação danificou muito a estrutura do solo.
Portanto, decidimos trabalhar mais profundamente para mobilizar a argila, aumentar a área disponível para as raízes e assim
aumentar o rendimento. No entanto, se você decidir trabalhar
mais intensamente, também deve levar em conta a capacidade
de suporte dos solos enfraquecidos. Graças à introdução de
culturas de cobertura e de tráfego controlado conseguimos
resolver este problema”, descreve Yoann Gauchery.
Após as culturas principais , o maior número possível de
culturas de cobertura são semeadas para que o solo não seja
deixado a descoberto. Mais material orgânico também aumenta a capacidade de suporte e a vida no solo. As culturas
de cobertura costumavam ser semeadas em duas passagens.
O Tiger DT forneceu novamente estrutura no solo e em combinação com o Joker com um depósito Partner, a superfície
foi revolvida e a mistura da cultura de cobertura foi semeada
a lanço. Este ano, o Tiger MT – equipado com discos e dentes
– semeou em um só passe, combinado com o Partner. Isto
ocorre imediatamente após a colheitadeira. Os discos pré-mobilizam, os dentes trabalham a uma profundidade de 25
a 30 cm na parte traseira. O Terrano FG corta as culturas de
cobertura. Os dentes trituram o material e a grade de dentes
espalha os resíduos na superfície. O Terrano trabalha sem rolo,
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retardando assim o crescimento de ervas daninhas. O Tiger
MT e o Terrano FG trabalham em diferentes profundidades,
dependendo das exigências. Yoann Gauchery deixa claro:
“Nossa estratégia é: poucas máquinas, mas de ponta. E as
usamos em sua capacidade máxima”.

A revolução com tráfego controlado
“Como muitos outros, conhecemos o tráfego controlado (CTF)
em eventos e demonstrações da HORSCH. Trabalhamos com
uma faixa de 9 m e os múltiplos correspondentes. Nossos campos estão perfeitamente adaptados a isto. A compactação nos
campos assim é limitada ao mínimo absoluto. Os operadores
dirigem nas pistas especificadas. Desta forma, garantimos a
melhor proteção possível de nosso principal meio de produção:
o solo”, enfatiza o gerente do empreendimento.
Agr’Estuaire optou por 9 m ao invés de 12 m porque o
peso das máquinas é mais adequado à capacidade de suporte
dos solos pantanosos. A distribuição de palha e palhiço atrás
da colheitadeira e a aplicação de esterco também é mais
uniforme e melhor com esta largura.
Uma vez determinada a largura de trabalho das máquinas,
o maior desafio técnico foi estabelecer os trilhos. Nenhum
campo é exatamente retangular e devido à topografia do
terreno pantanoso, às vezes há uma vala a cada 100 a 200
metros. Portanto, há duas pistas antes e depois destas trincheiras. Por área, há em média cinco a sete pistas.
Este sistema foi implementado em todas as parcelas para
facilitar ao máximo as coisas para os funcionários. Em cada
trator há uma visão geral dessas faixas de CTF. Estas podem
sempre ser seguidas com exatidão e não criam outras novas.

Novas tecnologias
“Usamos um sistema GPS Trimble e o software Climate Field
View para mapear nossos campos, monitorá-los em tempo
real e fazer ajustes conforme as mudanças ocorrem e o fertilizante é aplicado”, diz Yoann Gauchery, acrescentando: “Isto
nos permite ajustar a taxa de semeadura de acordo com as
áreas irrigadas e não irrigadas. Uma grande quantidade de
dados é registrada durante a semeadura: taxa de semeadura,
percentagem de matéria orgânica, umidade do solo... Todos
eles são acessíveis via iPad. É simples e prático”.

02

03

01 O Terrano 10 FG é utilizado principalmente para
o preparo superficial do solo.
02 Desde este ano, o HORSCH Tiger 4 MT substitui
um Tiger AS e um Joker RT.
03 O engenheiro agrícola Yoann Gauchery é o
gerente da fazenda Agr’Estuaire.

O que vem a seguir? Novas culturas...?
“Nossa meta é continuar como temos feito até agora, ao
mesmo tempo em que melhoramos constantemente nossa
estratégia. Este é o primeiro ano em que estamos trabalhando
de forma totalmente ecológica. Queremos adaptar o caminho
que traçamos com nossa tecnologia às chamadas culturas
clássicas: como o milho, a soja ou a cevada. Em última análise,
queremos dedicar tempo para nos concentrar nas culturas
que nos trazem alto valor agregado econômico”, explica
Yoann Gauchery.
Ele continua: “Nossa rotação de culturas consiste principalmente de milho, portanto estamos considerando uma
possível diversificação com variedades como milho doce,
milho pipoca ou milho para semente. Temos controle muito
bom sobre o cultivo desta cultura e, expandindo com as diferentes variedades, podemos aumentar o valor agregado e, ao
mesmo tempo, utilizar os sistemas de irrigação que já temos
de qualquer forma. No entanto, estas culturas são um pouco
mais exigentes. Elas exigem investimentos consideráveis e um
grande esforço. Mas também estamos pensando em cultivar
feijão verde ou tomate.
Estamos trabalhando constantemente para melhorar
nossos sistemas. É por isso que estabelecemos parcelas de

teste para diferentes variedades de soja em colaboração com
a Câmara de Agricultura de Gironde. Em princípio, utilizamos
cerca de 10 hectares por ano para este fim. Por exemplo,
tentamos desenvolver culturas de cobertura como a cevada
para malte combinada com a soja como uma intercultura.
Também temos outras idéias em pauta, como milho com uma
distância de 1,5 m e uma cultura secundária à esquerda e à
direita das fileiras.
Yoann Gauchery resume o plano para o futuro da seguinte
forma: “Interesses, conhecimento e experiência estão bem
misturados entre nós parceiros. Por isto que esperamos desenvolver novas culturas e novos sistemas dentro de cinco anos,
e também transmitir este conhecimento a outras fazendas”.
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HORSCH homenageia
funcionários de
longa data
Para a festa de final de ano da HORSCH em dezembro de 2019, funcionários de
todas as unidades alemãs e do exterior vieram à sede no Pavilhão da Liberdade.
Esta foi uma boa ocasião para várias homenagens e despedidas.
Dez anos de serviço:

Quarenta anos de serviço

HORSCH Maschinen GmbH Ronneburg: Alexander Jörg,
Christian Schlegel
HORSCH Industrietechnik GmbH: Torsten Stehfest
HORSCH LEEB Application Systems GmbH: Daniel Beier,
Robert Eberhard, Verena Huber, Marco Köppel, Richard Loibl,
Bernhard Reseneder, Rudolf Seminerio, Anton Wanderwitz
HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf:
Raphael Barbalace, Nikolaj Braun, Christian Eichenseer,
Otto Hirthammer, Jürgen Hoffmann, Manfred Köbler,
Bernhard König, Alexander Markl, Kerstin Mehlhorn,
Michael Meier, Jürgen Muschler, Erich Scheuerer,
Alois Schneider, Andreas Steinbauer, André Strathmann,
Andreas Welde, Sandra Wiesenbacher
HORSCH do Brasil: Stefan Vorwerk
HORSCH Serbien: Sasa Vuckovic
HORSCH Ukraine: Olena Andreieva, Taras Runtsiv

HORSCH LEEB Application Systems GmbH:
Angelika Milbich

Vinte e cinco anos de serviço:

Os aprendizes da HORSCH alcançaram novamente excelentes
resultados de exames em 2019. Um deles foi homenageado
por seu excelente desempenho: Nasrollah Ibrahimi, ele é o
melhor especialista em tecnologia de metais da Câmara do
Alto Palatinado.

HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf: Dietmar Adler,
Franz Baier, Horst Keller, Freddy Linzmaier, Anatoli Penner,
Torsten Szameit, Christine Tischner, Heike Wolf

Aposentados:
Dez funcionários se aposentaram:
HORSCH Maschinen GmbH Ronneburg: Jörg Krokowski,
Günther Schnelle
HORSCH Industrietechnik GmbH: Wolfgang Pfeifer,
Lutz Tretbar, Thomas Ulke, Hans-Joachim Lehmann
HORSCH Leeb Application Systems GmbH: Josef Fischer,
Herta Pitz
HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf: Alexander Riebel,
Waldemar Will
A direção agradeceu a todos por seu comprometimento e
desejou a todos o melhor para sua iminente aposentadoria.

Formação:

Os homenageados por 25 anos de serviço com a direção.
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HORSCH intern

01

Os homenageados por 10 anos de serviço
com a direção:
01 HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf
und die internationalen Standorte,
02 HORSCH LEEB Application Systems GmbH,
03 HORSCH Maschinen GmbH Ronneburg
und HORSCH Industrietechnik GmbH.

02

04 Hans-Joachim Lehmann (3º da esquerda),
Herta Pitz (5a da esquerda), Josef Fischer (5º
da direita), Günther Schnelle (3º da direita) e
Jörg Krokowski (2º da direita) se despediram
da diretoria para sua merecida aposentadoria (Não constam na foto: Wolfgang Pfeifer,
Alexander Riebel, Lutz Tretbar, Thomas Ulke,
Waldemar Will)

03

04
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TERRA-TRAC – UM ESPÉCIME
RARO REAPARECE
O Terra-Trac foi uma das primeiras máquinas produzidas pela HORSCH após
sua fundação em 1984. Ele contribuiu
significativamente para o rápido sucesso da empresa ainda jovem. Após
algum tempo, entretanto, a HORSCH
se concentrou em outros segmentos
de produtos e a produção foi descontinuada em 2002. Os estagiários da
HORSCH atualmente estão ocupados
restaurando um desses Terra-Tracs.
Até o final de maio de 2020, o Terra-Trac estará quase pronto. A cabine ainda está em seu
estado original, mas as janelas e o revestimento
interno foram substituídos.

U

m trator de três rodas é uma raridade. Especial30 anos. Portanto, os estagiários tiveram que encontrar outra
mente se foi produzido pela HORSCH, uma emsolução criativa.
presa que não é um típico fabricante de tratores.
Para todos os envolvidos no projeto, a remoção, revisão e
Nos anos 80, o Terra-Trac como complemento à
reinstalação do motor diesel e da hidráulica em particular fosemeadora Exactor tornou a HORSCH conhecida.
ram momentos muito empolgantes. O sistema elétrico estava
Um dos primeiros Terra-Tracs ainda era de propriedade
em um estado desolador e os estagiários fizeram um grande
de um cliente e foi comprado de volta pela HORSCH há alesforço para remediar os danos. Quando o motor voltou a
gum tempo. Esta foi a oportunidade perfeita para oferecer
funcionar pela primeira vez, a alegria foi correspondentemenaos aprendizes da HORSCH um projeto muito especial: eles
te grande. O Terra-Trac não só foi restaurado, mas também
deveriam revitalizar o veículo de forma independente.
modernizado e equipado com uma conexão ISBOBUS e um
Tais projetos geralmente não fazem parte do treinamento
terminal HORSCH.
convencional. Mas os aprendizes tiveram a oportunidade
Na HORSCH atualmente ainda existem funcionários sufide adquirir habilidades adicionais: um ponto importante
cientes que montaram o Terra-Trac nos anos 80. Estes colegas
foi encontrar suas próprias soluções. Em seu dia normal de
experientes deram aos estagiários conselhos e assistência e
trabalho, há documentos de trabalho ou desenhos para matransmitiram seus conhecimentos para a próxima geração.
nutenção e reparos. Este não foi o caso
Especialmente os âmbitos elétrico e eleO Terra-Trac no campo
durante a restauração do Terra-Trac. Era
trônico foram um grande desafio já que
com uma semeadora
necessário pensar e improvisar de fornão há mais documentos disponíveis.
Exaktor.
ma independente. Criatividade e ideias
O Terra-Trac foi restaurado da melhor
também eram requeridas quando se traforma possível, mas não tem mais seu
tava de adquirir as peças necessárias.
pleno desempenho. Para devolver ao
Por último, mas não menos importante,
Terra-Trac sua força original, uma nova
a cooperação e o intercâmbio com cogeração de motor teria que ser instalada
legas de vários departamentos foi uma
e mudanças de projeto teriam que ser
O Terra-Trac foi a solução da HORSCH para
experiência que geralmente não está
feitas. O Terra-Trac deixaria então de esatender as demandas do solo e da planta.
no cronograma padrão de treinamento.
tar em seu estado original. Infelizmente,
A grande superfície de contato assegurava
uma distribuição ideal do peso e a estrutuA primeira tarefa dos estagiários foi
portanto, não pode mais ser utilizado
ra do solo era em grande parte mantida dudesmontar o Terra-Trac. Eles avaliaram
no campo com uma máquina acoplada.
rante o trabalho. Era utilizado principalmenquais componentes poderiam e não poNo futuro, ele será exposto em feiras
te para o cultivo mínimo do solo e podia ser
combinado com um tanque de chorume ou
deriam consertar. Para alguns dos comde treinamento e utilizado para fins de
um distribuidor de fertilizante, além da seponentes, as peças de reposição não
marketing.
meadora Exaktor. O grande ângulo de giro
estavam mais disponíveis após mais de
de 170° permitia virar no lugar. Com 250
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HP, o Terra-Trac oferecia um alto desempenho para as condições daquela época. Também foi equipado com um potente e durável acionamento de tomada de potência.

Pós-vendas e vendas

Tomasz Stypułkowski e sua esposa Monika, vencedores do concurso nacional “AgroLiga” 2019,
são agraciados pelo presidente
polonês Andrzej Duda pelo desenvolvimento dinâmico de sua
empresa Roltoma.

Começou
com faltar aulas
O vencedor do concurso polonês AgroLiga 2019 é Tomasz Stypułkowski.
Entre outras coisas, ele foi premiado pelo desenvolvimento de sua empresa
Roltoma. Este dinamismo também se reflete no fato de que as vendas das
máquinas HORSCH já quase dobraram entre a incorporação do território de
vendas em 2018 e fevereiro de 2020. Como se consegue isso?

N

a verdade, tudo começou quando Tomasz
Stypułkowski faltou tantas vezes que ele não foi
promovido para a turma seguinte na escola técnica.
Ele finalmente se formou na escola profissional e
em 2001, aos 18 anos de idade, emigrou de sua cidade natal
Stypułki-Swięchy na região polonesa de Podlasie para a Noruega – em busca de aventura e melhores ganhos.
Durante 12 anos ele viveu na Noruega e trabalhou em
diferentes empregos: em um viveiro, em uma empresa de
construção e até mesmo em um abatedouro, que empregava trabalhadores de todo o mundo durante a temporada,
até mesmo galeses e australianos, para tosquiar e processar
ovelhas. “A Noruega é um país bonito, tranquilo e pacífico.

Os contatos entre as pessoas são marcados pela confiança.
Comprei uma casa lá e me casei com meu amor de infância
em 2011”, diz Tomasz Stypułkowski.
“Minha entrada no negócio de máquinas agrícolas não
foi particularmente espetacular. Em 2005 eu queria comprar
um trator para meu pai. Eu tinha duas ofertas para escolher.
Ambas eram promissoras e por isso os dois primeiros tratores
foram para a Polônia. Meu pai vendeu um dos tratores com
um bom lucro e eu havia provado sangue. Eu tinha 21 anos
naquela época. Em 2007 fundei uma empresa que importava
máquinas da Noruega. Sou muito grato aos meus pais por sua
ajuda e apoio no desenvolvimento de meu negócio”.
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Uma forte equipe de vendas: Tomasz
Stypułkowski (meio) com seu vendedor Radosław Sorokosz (esquerda) e o gerente de
vendas HORSCH responsável pela área Michał
Kołakowski (direita).

RETORNO À POLÔNIA
“Por que eu voltei para a Polônia? Porque percebi que na
Polônia também posso viver tranquilamente, viajar pela Europa e comprar máquinas usadas. Além disso, o silêncio na
Noruega às vezes me faz lembrar muito do tédio. E para um
polaco com temperamento, não é fácil estabelecer contatos
mais próximos com os noruegueses pacatos. Por isso, muitas
vezes me senti solitário lá”.
Tomasz Stypułkowski tem raízes agrícolas. Seu pai tinha
16 vacas leiteiras, possuía 20 hectares de terra cultivável e
estava bem mecanizado na era socialista com dois tratores,
uma colhedora de batatas e uma colheitadeira. Então Tomasz
sabia sobre máquinas agrícolas, ele tinha experiência e sabia
que tipo de máquinas estava procurando.
Atualmente a empresa Roltoma vende tanto máquinas
novas quanto usadas. Desde 2014, a empresa exporta produtos da empresa polonesa “Inter-Tech” de Zambrów para a
Noruega. Recentemente Tomasz Stypułkowski também assumiu a representação exclusiva na Polônia para espalhadores
de chorume da marca Conor da Irlanda. Em 2019, a Massey
Ferguson escolheu a Roltoma como o melhor distribuidor.
Desde 2018, a Roltoma é agora também um revendedor
oficial da HORSCH.
A empresa também oferece aos agricultores locais um
serviço técnico – para máquinas adquiridas da Roltoma, mas
também de outros revendedores. Serviços para colheita de
grãos, milho e grama e o aluguel de distribuidores de chorume, espalhadores de esterco e rolos de prados também fazem
parte do negócio.
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Quando perguntado do que uma evolução dinâmica depende, Tomasz Stypułkowski responde espontaneamente: “da
velocidade da tomada de decisão, intuição e você tem que se
cercar das pessoas certas”. Em sua opinião, um comerciante
deve ser positivo e consistente. Também são importantes
qualidades como dedicação, perseverança, compromisso,
conhecimento do produto e a vontade de ter sucesso.

MUITAS DEMONSTRAÇÕES
O sucesso da HORSCH com a Roltoma deve-se em parte a
um homem que possui as qualidades acima mencionadas.
Radosław Sorokosz, o vendedor da Roltoma, é um fã apaixonado da HORSCH. Ele está por trás dos produtos e os
clientes apreciam muito seus conselhos. Ele é A pessoa de
contato quando se trata da marca HORSCH – não apenas
para os clientes, mas também para seus colegas. Ele os apóia
especialmente na área de argumentação de produtos. O que
o torna ainda mais confiável: ele mesmo é um fazendeiro e
dirige uma fazenda de 50 hectares. Portanto, ele sabe do
que está falando.
A Roltoma experimentou muitas estratégias de venda para
impulsionar a venda de produtos HORSCH. As seguintes atividades têm tido sucesso: cerca de 20 demonstrações por ano,
um dia de portas abertas uma vez por ano e demonstrações
individuais aos agricultores interessados. Os dias de campo não
aparecem mais nesta lista. “Há demasiadas pessoas que não
estão interessadas em comprar. Melhor, menos pessoas, mas
com um interesse concreto”, acrescenta o chefe da Roltoma.

Pós-vendas e vendas
Na Noruega, a Tomasz
Stypułkowski relaxa da agitação dos negócios na Polônia.

O concurso AgroLiga tem uma história
de mais de 25 anos na Polônia. Todos os
anos, o prêmio é concedido às melhores
empresas do setor agrícola e às melhores fazendas. Em 2019, os vencedores
receberam seus certificados das mãos
do presidente polonês Andrzej Duda. O
prêmio não está ligado a nenhum subsídio, mas contribui enormemente para
o crescimento da imagem das empresas
premiadas.

Há também diversas atividades na Internet e, é claro, folhetos,
boletins informativos, promoções e ofertas de financiamento.
O que os clientes realmente apreciam é o serviço técnico
de plantão durante a temporada. Os técnicos estão em serviço
alternadamente e estão sempre disponíveis.
Para Roltoma, a satisfação do cliente é a maior prioridade:
“então o preço também não desempenha um papel tão grande. Um cliente satisfeito retorna . Torna-se um problema se o
cliente estiver insatisfeito porque a máquina é muito grande,
muito pequena ou não tem a especificação correta”.

ARGUMENTOS CONTAM
A Roltoma tem um total de 25 funcionários. Na venda de
máquinas, há sete pessoas. Cinco pessoas são responsáveis
pelas peças de reposição e nove pessoas trabalham em assistência técnica.
Os funcionários são treinados pelo gerente regional de
vendas da HORSCH Michal Kolakowski e também na HORSCH
em Schwandorf. Uma vez por trimestre, Radosław Sorokosz
discute as novidades com seus colegas. Uma vez por ano, há
sessões de treinamento de um ou dois dias sobre o tema de
argumentação de vendas. As máquinas de alta qualidade da
HORSCH têm seu preço e, portanto, os argumentos de venda
devem estar de acordo.
A estratégia de vendas também inclui visitas com clientes
potenciais à fábrica de Schwandorf. Este ano, infelizmente,
tais visitas não puderam ser realizadas devido ao coronavírus.
Em janeiro e fevereiro, cursos de treinamento de fornecedores
de sementes e fertilizantes também são realizados na área de
vendas da Roltoma. “Lá estamos nós no local com as máquinas HORSCH e explicamos aos participantes o que as torna
tão especiais”. Também captamos nossos próprios vídeos,
por exemplo, com o Pronto, que depois podem ser vistos no
YouTube”, informa Tomasz Stypulkowski.
A fazenda média na região é de 30 a 40 hectares, mas
lentamente também estão se formando grandes fazendas
com várias centenas de hectares. Os solos variam da argila à
areia. A província de Podlaskie está localizada no nordeste e,
por conseguinte, na região mais fria da Polônia. Portanto, o
período de crescimento é três semanas mais curto do que no
resto do país. Isto também afeta as exigências dos agricultores.

EM ROTA DE EXPANSÃO
Devido às estreitas janelas de tempo e aos custos de trabalho,
que triplicaram entrementes, os agricultores não têm mais
muito tempo para reparos. Portanto, eles não estão mais à
procura de máquinas baratas, mas de alta qualidade que sejam
eficientes e trabalhem rapidamente. É aqui que a HORSCH
está na vanguarda. No setor de semeadura, a Roltoma vende
principalmente os produtos HORSCH Pronto e Express. No
curto período de parceria já foram vendidos onze pulverizadores HORSCH Leeb e várias grades de discos HORSCH Joker.
A empresa está crescendo de forma constante. Hoje a
Roltoma tem duas filiais em Siemiatycze e Kolno. Uma nova
filial está sendo montada em Augustów. Os trabalhos de
construção ainda estão em pleno andamento, mas a abertura
da filial está prevista para a primavera de 2021.
O próprio Tomasz Stypułkowski se encarrega da presença
da empresa na Internet e do marketing on-line. Ele é especialmente ativo no Facebook. E ele se certifica de que algo esteja
acontecendo na página. A empresa já tem mais de 10.000
likes. “Nossa página no Facebook vive! Lá nós compartilhamos problemas, êxitos e nossa vida cotidiana”, acrescenta ele.
Garantias importantes de sucesso para Tomasz
Stypułkowski são uma base sólida e que não se pode colocar todos os seus ovos em uma cesta. “De cada viagem ao
exterior eu trago conhecimento para a empresa. Você pode
aprender com cada experiência – mesmo com as negativas.
Às vezes é preciso estar no fundo, como eu quando fui à
Noruega há 18 anos para entender:que “eu não posso perder
esta oportunidade”.
Após todos estes anos de sucesso, Tomasz Stypułkowski
sabe que o dinheiro também significa uma obrigação – entre outras coisas, ser modesto e grato e não voar. Assim, a
Roltoma apóia projetos locais repetidamente e fornece, por
exemplo, o reparo nas máquinas para de um campo de
futebol gratuitamente. Além disso, todos os anos ele e seus
funcionários selecionam projetos beneficentes, que são então
apoiados com um por cento do faturamento da Roltoma.
E quando Tomasz Stypułkowski precisa de uma pausa, ele
vai para sua moradia na Noruega. Lá ele desfruta da paz, do
sossego e da natureza.
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O futuro está próximo
Para a noite social nos seminários HORSCH, estava prevista uma palestra do
especialista em segurança e jornalista Jay Tuck sobre o tema “O futuro está tão
próximo como nunca antes – A revolução da inteligência artificial”. Em vez disso, ela foi transmitida ao vivo no Facebook.
MUDANÇA NA VALORIZAÇÃO
Jay Tuck começou sua palestra com um pequeno trecho do
filme “Top Gun 2”, que na verdade está programado para
ser lançado nos cinemas alemães em julho de 2020. Com
cenas de ação suntuosas, pretende-se dar uma impressão de
quanta alta tecnologia é usada nas guerras de hoje. “Aos olhos
dos verdadeiros pilotos da Marinha, no entanto, tudo isto é
água debaixo da ponte”, diz Tuck. “Mas o que é significativo
é que o foco está em um “Top Gun” heroico, um piloto de
topo interpretado por Tom Cruise. Mas este tipo de pessoa é
hoje uma perda de tempo. Na atual Força Aérea dos EUA, o
futuro não é de aeronaves tripuladas, mas de aeronaves não
tripuladas. Com elas você pode voar por metade do mundo.
Elas são pilotados por crianças jovens. Elas foram selecionados
com base no quão bem elas são capazes de jogar com o Playstation. Elas se sentam em contêineres em um local secreto no
Novo México e usam joysticks para matar pessoas no Iêmen,
Paquistão, Afeganistão, Somália e muitos outros lugares que
nem sequer conhecemos. Mas a tecnologia do drone não é
nova, já tem 20 anos de idade. E pense no estágio de seu
telefone celular há 20 anos.
Eu mesmo já pude controlar tais drones na simulação”,
continua Jay Tuck. “Isso foi muito emocionante. Eles têm muitas vantagens sobre as aeronaves tripuladas. Nós, humanos,
temos tantas fraquezas: Precisamos de oxigênio, uma certa
pressão de ar, treinamento básico e contínuo, uma licença de
piloto – tudo isso custa dinheiro. O jato deve ter um assento
ejetor para emergências, que é pesado e retira a carga útil. O
melhor é remover este ponto fraco da aeronave de combate.
Isto também já é uma realidade. Em muitos casos, um robô já
está voando. Este está sempre em boa forma, não teve uma
briga com sua esposa ou uma ressaca porque bebeu demais
no dia anterior – as fraquezas humanas foram eliminadas. E
nós não colocamos as pessoas em perigo quando as aeronaves
estão voando em zonas de combate!
O interessante deste desenvolvimento é que no final de
seu treinamento, os pilotos da Marinha recebem um distintivo
de voo como prêmio do qual estão muito, muito orgulhosos.
Mas as crianças da Playstation também recebem este prêmio.
Embora na verdade elas não saibam voar de forma alguma.
Isso deixa os pilotos realmente furiosos”...

TEMPO PARA AJUSTES
“Quando novas tecnologias são introduzidas, há sempre um
certo atraso entre a invenção e sua introdução generalizada”,
diz Jay Tuck. “Este já era o caso de Gutemberg: levou centenas
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de anos até que as pessoas realmente começassem a ler e os
livros fossem amplamente distribuídos. A sociedade teve tempo para se acostumar com a inovação. Ou tomemos o motor
a vapor: houve décadas entre sua invenção e a revolução
técnica com locomotivas como meio de transporte e a produção industrial em massa que ele acabou por desencadear.
Mas mesmo assim, havia pessoas que eram contra essas coisas
novas. Elas até mesmo foram para as fábricas e quebraram as
máquinas, porque estavam certas ao assumir que a máquina
a vapor poria em perigo seus empregos. Mas mesmo assim,
tivemos tempo de nos acostumar. Houve discussões com
vários grupos, como sindicatos e assim por diante.
Tudo isso também pode ser colocado em números: desde a
sua introdução até chegar a 50 milhões de usuários, levou 62
anos para o carro, 46 anos para a eletricidade, 12 anos para o
telefone celular, 4 anos para o Facebook e apenas 19 dias para
o Pokémon Go. Esta é a janela na qual a sociedade foi capaz de
se adaptar a estas mudanças através de sua legislação, moral
e condições de trabalho. Para mim, não é de se admirar que
existam tantas pessoas que ainda não se acostumaram com
seus smartphones. Sim, que algumas pessoas mais velhas não
entendem de modo algum o que seus netos fazem com eles.
Eles simplesmente não tiveram tempo para entender. Porque
tudo acontece tão rápido.
Um exemplo: outro dia, eu estava na minha dentista. De
repente, ouvi um bip de minha cadeira no consultório. Quando
eu perguntei o que era, ela disse: “é um robô que mede o
espaço entre seus dentes. Em seguida, calcula o implante, eu
só tenho que escolher o material e a cor. Uma hora depois, a
peça pronta está aqui”.

Jay Tuck deu interessantes
visões sobre o mundo da
inteligência artificial.

Centro de Treinamento FITZ
Costumava levar semanas. Com a nova tecnologia, uma
indústria inteira se foi. Mas a máquina não é apenas mais rápida,
como me disse a dentista, mas também mais precisa e mais
barata. Aqui novamente está confirmado: alguém inventa uma
máquina e o mundo muda. Às vezes a introdução de inovações
é retardada, por exemplo, pela necessidade de procedimentos
de aprovação, incluindo testes, testes preliminares etc., como é
o caso dos medicamentos, palavra-chave: corona. Com outras
coisas, que às vezes envolvem mudanças radicais, isto não é
obrigatório. Eles simplesmente entram no mercado e partem.
E mudam nossas vidas”.

por seu andar. “Você sempre pensa que o reconhecimento só
é possível através do o rosto”, explica Tuck. “Mas as agências
de inteligência geralmente trabalham com câmeras vindas de
cima. É até possível analisar se alguém está se movendo de
forma suspeita ou não”. O tempo da experiência está sendo
substituída pelo tempo dos dados.
Na agricultura, diz ele, a obtenção de dados é mais lenta.
Mas também aqui, algumas coisas já estão sendo praticadas,
como o reconhecimento facial das vacas. Isto funciona melhor
que as etiquetas auriculares. Com os porcos é possível até
mesmo sondar em que tipo de estado de espírito eles estão.
“As pessoas hoje querem saber de onde vem sua comida”,
JÁ É REALIDADE
diz Jay Tuck. “O selo nos ovos sobre a origem é apenas um
Jay Tuck explica porque as pessoas acham tão difícil lidar
pequeno começo. Eu mesmo estive envolvido em um projeto
com o tema da inteligência artificial, dizendo que ela não se
onde muito mais dados, desde a genética das galinhas poedeidesenvolveu de forma linear, mas exponencialmente. “Não
ras até a ração, por assim dizer, a frigideira, são reunidos. Isto
conseguimos entender isso de jeito nenhum”, diz o jornanão só proporciona transparência, mas também pode ajudar
lista. “É por isso que não entendemos as consequências”.
a tornar seu próprio negócio mais lucrativo. Ou a proteção
A propósito, ele acredita que já estamos no meio disso. A
seletiva de plantas, que já está sendo praticada em alguns
inteligência artificial já ultrapassou os humanos em algumas
casos. Aqui é possível economizar centenas de toneladas de
áreas e é vastamente superior.
defensivos agrícolas – uma demanda clara dos cidadãos para a
Por exemplo, Tuck queria ser corretor de bolsa quando
agricultura”. Tuck mostrou mais alguns vídeos de tratores opeera criança. Como as profissões mencionadas acima, piloto
rando de forma autônoma. “Nada de especial”, comentou ele.
ou médico, esta é uma profissão estressante, mas respeitada
“Mas para mim, como jornalista de TV, é claro, belas imagens.
e bem remunerada. Naquela época, o maior banco do mundo
Eles podem ajudar a tornar a profissão interessante outra vez.
tinha cerca de 600 corretores de bolsa. Hoje existem – se é que
Porque a agricultura não se trata apenas de botas de borracha
existem – ainda dois! Hoje, o trabalho é feito por computadores
sujas. Todo empresário, incluindo o agricultor, deve aprender a
que observam uma grande variedade de coisas ao redor do
lidar com Big Data. Isso pode significar a diferença entre a vida
mundo e extrapolam os efeitos sobre os preços da bolsa de
e a morte para seu negócio”.
valores. É claro que houve alguns erros graves no início, mas
Mas e quanto à segurança dos dados? Tuck citou o exemplo
uma das principais características da inteligência artificial é que
do telefone celular, com o qual cada usuário já divulga uma
ela aprende.
grande quantidade de dados. Embora os fornecedores do
Os efeitos positivos já podem ser sentidos. “Falei com rasistema prometam segurança, os aplicativos extraem dados.
diologistas de hospitais renomados. Todos eles me confirmaram
Isso poderia ser uma quantidade de 1,5 GB por mês! Os dados
que o computador pode detectar o câncer com mais precisão e
mais sensíveis são os termos de busca. No comércio on-line,
em um estágio muito mais precoce nas radiografias do que eles
tais perfis de usuário são usados para individualizar os preços.
próprios. Por um lado, é claro que isto é
“A inteligência artificial tem uma
um sinal de pobreza, mas por outro lado é
consciência? Ela pode sentir?” foi a perSobre a pessoa: Jay Tuck
uma enorme oportunidade. É similar com
gunta final de Jay Tuck. “Ainda não se
Nascido e criado nos EUA, o economista
muitas outras doenças – Alzheimer, atasabe. Mas ela tem vontade de viver e
formado e reconhecido objetor de consque cardíaco – até agora o conhecimento
defende sua existência. Isto foi visto, por
ciência Jay Tuck foi trazido para a Alemamédico é baseado em experiência relativanha durante seu serviço civil. Lá ele foi
exemplo, quando um satélite americano
atuante no trabalho com jovens em Hammente limitada. Big Data tornará possível
foi enviado para a atmosfera da Terra no
burgo. Ele começou sua carreira como jorno futuro analisar enormes amostras e as
final de sua vida útil para queimar. Mesmo
nalista de TV na NDR como repórter local,
mais tarde como repórter investigativo
inter-relações entre uma ampla gama de
nas “gargantas da morte” ele ainda cumpara as revistas Panorama e Monitor. Ele
fatores. Ainda há muita coisa que precisa
priu sua função mais importante: orientar
cobriu as duas guerras do Golfo no local
ser padronizada internacionalmente, o
suas antenas para que pudesse manter
para a ARD Tagesschau e depois dirigiu a
ARD-Tagesthemen por doze anos como
que é trabalhoso e caro, mas uma vez que
contato com a Terra. A propósito, quando
o editor responsável. Ele também produisso seja conseguido, seremos capazes de
se incendiou, seus controladores de longa
ziu muitos documentários para emissoras
dar saltos à frente que hoje dificilmente
data no centro de controle choraram”...
de televisão renomadas. Desde sua aposentadoria na ARD, Jay Tuck trabalha para
podemos imaginar.

uma empresa de mídia internacional em
Jay Tuck fez outra pequena excursão
Dubai, mas continua a produzir documenna tecnologia de segurança. Ele mostrou
tários para emissoras alemãs. Além disso,
Tuck foi ou é autor em numerosas revistas
uma imagem aérea da NASA, tirada por
impressas, escreve livros e é conferencista
um drone a partir de uma altitude de
e orador principal.
20.000 metros. Pode-se ver carros e pesEle está muito envolvido com questões de
segurança. Seu livro atual foi publicado
soas nela. E ambos podem ser identificaem 2016 pelo Plassen Verlag. Ela leva o tídos. Os carros por suas placas, as pessoas
tulo “Evolução sem nós”. Trata de inteligência artificial.
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Mais húmus nos solos
Além do jornalista Jay Tuck, Michael Horsch também deu sua palestra online,
que fora planejada para os seminários HORSCH. O tópico foi a produção do
húmus como um interessante elemento de rotação de culturas para os agricultores. Horsch vê isso como um novo modelo de negócios para a agricultura.

A

agricultura híbrida, a agricultura regenerativa e
a agricultura de carbono têm sido tópicos fundamentais para Michael Horsch há vários anos,
mesmo quando se trata de proteção climática. Sua
empresa vem trabalhando intensamente em soluções para
uma agricultura sustentável há muito tempo – atualmente, por
exemplo, através da competição de ideias “Bodenschmiede”.
Em cooperação com a Universidade Weihenstephan-Triesdorf
de Ciências Aplicadas e a Farm & Food, esta competição se
preocupa com a busca de ideias e conceitos de agricultores,
Startups e estudantes sobre novos sistemas de cultivo, modelos de negócios e tecnologias (bodenschmiede.horsch.com).
Michael Horsch começou sua apresentação com a seguinte
declaração do CEO da VW Herbert Diess sobre o imposto
de CO2 na Europa: “Um preço justo para uma tonelada de
CO2 é 100 euros”. No final do ano passado, o Bundestag e o
Bundesrat haviam fixado um preço de apenas 25 euros para a
Alemanha. Horsch relatou uma conversa com funcionários da
fábrica Skoda perto da unidade prática AgroVation HORSCH
na tcheca Kněžmost. “Eles calcularam como a pegada de
dióxido de carbono é composta no “ciclo de vida” de um
carro. Foram números muito interessantes”. Eles estimaram
200.000 km para uma “vida útil”. 13% da pegada é criada
pelos materiais produzidos pelos fornecedores. Apenas 2%
é produzido nas três fábricas Skoda na República Tcheca. Um
total de 80% é devido à combustão de gasolina e diesel, 5%
à reciclagem de carros antigos. “Somente para os 2% que
são produzidos na própria fábrica, a Skoda utilizará 700.000
toneladas de cavacos de madeira por ano a partir de 2021”,
enfatizou o empresário. Isto corresponde a uma área
de 100.000 hectares de floresta a ser desmatada.
Naturalmente, a conversão para carros movidos a
bateria também trará grande progresso em termos
de consumo de CO2.

Construindo o húmus como um elo de
rotação de culturas – Michael Horsch vê
isto como um novo modelo de negócios para a agricultura.
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FABRICANTES DE AUTOMÓVEIS SOB PRESSÃO
A fim de despertar o senso empresarial dos agricultores,
Michael Horsch analisou a seguir o custo das emissões de
CO2 que a indústria automobilística terá que enfrentar. “Os
colaboradores da Skoda me deram uma ideia da pressão sob
a qual os fabricantes de automóveis estão”, disse ele. A partir
de 2020, na Europa se aplicará o seguinte: cada carro vendido
com um motor de combustão pode emitir no máximo 95 g de
CO2 por km. Para cada grama a mais, será aplicada uma multa
de 95 euros. “Os carros Skoda com motores de combustão
atualmente ainda emitem 120 g em média. Isto significa que
o valor da multa está atualmente em torno de 2.375 euros por
carro. Isso é cerca de 10% do valor de venda que tem de ser
pago por cada carro”. Portanto, é claro, os fabricantes estão
fazendo tudo o que podem para cumprir o limite ou vender
uma quantidade suficiente de carros elétricos. Na Skoda, 20%
da frota de automóveis novos teriam de ser carros elétricos.
“A pressão é realmente gigantesca”, aponta Horsch.
A produção de veículos elétricos também gera CO2, ou
seja, 16 t por carro – mesmo com os métodos de produção
mais eficientes e modernos. “A Skoda quer neutralizar esta
quantia desde o início da venda”, diz Michael Horsch, “o que,
segundo Diess, seria de 1.600 euros por carro, que eles tem
que incluir no custo de produção”. Com uma produção anual
de 300.000 veículos, essa é uma soma muito interessante”.
O fabricante não pode reduzir mais esta parte da pegada de
CO2 fazendo economias. “A única maneira de eliminá-la é
comprando sua saída, ou seja, na venda”, resumiu o senhor
de 60 anos.

COMPENSAÇÃO DE CO2 ATRAVÉS DE
FLORESTA OU HÚMUS?
Como a compensação das emissões de CO2 pode
ser na prática ? “Neste ponto, é frequentemente
sugerido que árvores sejam plantadas em maior
escala. Entretanto, isto significa que primeiro
temos que esperar alguns anos antes que as
árvores recém florestadas possam absorver
uma tonelada de CO2”, observa Michael Horsch. “Quando as plantas puderem absorver dióxido
de carbono suficiente do ar, o
clima já terá virado há muito
tempo, o chamado ponto de
viragem já terá sido ultrapassado”. Ele não consegue entender porque os
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cientistas e as ONGs querem argumentar de forma plausível
que plantar árvores seria uma solução apropriada. Alguns dos
gases de efeito estufa poderiam ser absorvidos desta forma,
mas esta certamente não é a solução essencial. “Além disso,
não podemos fazer agricultura nas áreas florestadas. “E isto
é economicamente necessário com urgência”.
Michael Horsch apresentou a segunda abordagem da
compensação de CO2, que ele considera muito mais importante: “Nós fazemos agricultura, construímos húmus e, no
processo, também produzimos alimentos. Três pré-requisitos
são importantes: reduzir muito o preparo do solo, utilizar
culturas de cobertura e promover a atividade microbiana de
forma abrangente. Cultivar o solo de forma orientada significa
não permitir que muito oxigênio entre nos horizontes, a fim
de evitar a mineralização excessiva. A reconsolidação intensiva
para controlar a troca de gás é essencial. No entanto, um arado também pode, naturalmente, ser útil se necessário. Com
a ajuda das culturas de cobertura, o solo deve estar sempre
verdejante. Isto nos dá uma boa chance de construir carbono
puro no solo, mesmo em longo prazo. Para promover a atividade microbiana, o uso de fertilizantes e proteção de plantas
devem ser reduzidos em longo prazo. Gostaria de apresentar
este tópico da maneira mais objetiva possível e, portanto, me
expressar muito cautelosamente. Ainda estamos aprendendo
muito. Uma coisa é clara: precisamos imperativamente de
atividade microbiana para a formação de húmus.
Horsch continuou o tema: “Podemos estabelecer entre 5 e
10 t de CO2 equivalente por ano e hectare no solo, construindo húmus através da agricultura híbrida. Se agora tomarmos
por base a declaração de Herbert Diess de 100 euros por
equivalente de CO2, então o trabalho feito pelos agricultores
para construir o húmus corresponderia a um valor entre 500
e 1.000 euros por hectare”.

HÚMUS NUTRITIVO E PERMANENTE
A fim de aprofundar a questão, é importante distinguir entre
húmus nutritivo e húmus permanente. “Os cientistas do solo
agora não deveriam ouvir com muita atenção”, enfatizou
Michael Horsch com um sorriso. Sua experiência é que há
muitas opiniões diversas entre os cientistas. “É por isso que
gostaria de explicar minha visão das coisas: para mim, o húmus
nutritivo é uma cadeia de húmus aberta e descreverei os processos usando o exemplo dos resíduos de palha no solo após
a colheita do trigo. O processo de decomposição é iniciado
pelo preparo do solo, após seis ou oito meses uma grande
parte da massa orgânica é decomposta, até uma razão C/N
de cerca de 10 para 1. “Este húmus nutriente permanece no
solo por enquanto. Sob condições adequadas, os microrganismos continuam a decompor o carbono e a produzir CO2.
Os nutrientes como N, P e K, que estão ligados ao carbono,
também são liberados no curso da mineralização durante o
verão. Depois preparo novamente o campo. A biomassa da
cultura subsequente também se decompõe após a colheita,
criando um novo húmus nutriente”.
A fim de aumentar a quantidade de húmus, o rendimento
da biomassa deve ser aumentado. “Mas isto significa que este
caminho é difícil de vender em termos de venda de compensações”. Devemos, portanto, nos concentrar mais no húmus

permanente”. De acordo com a definição de Horsch, estas são
cadeias de carbono em forma de anéis às quais os nutrientes
estão ligados durante os processos de decomposição. Muitos
desses anéis não poderiam ser ainda mais decompostos pelos
microrganismos. A vantagem do ponto de vista agrícola é
óbvia: aumento do teor de húmus no solo e uma capacidade
ótima de armazenamento de nutrientes e água valiosos.

CARBONIZAÇÃO MICROBIANA
Como se deve proceder agora para enriquecer o húmus
permanente pela agricultura? “Encontrei uma abordagem
muito interessante para este tópico, que agora me fascina”,
Michael Horsch relatou entusiasticamente. “Esta é a Carbonização Microbiana, MC para abreviar. A propósito, aprendi
muito sobre isso com Walter Witte, um renomado químico
do solo. Do que se trata? “Trata-se de uma compostagem
bacteriana em um processo simples. Materiais orgânicos
contendo celulose e lignina são combinados com compostos
contendo proteínas em uma proporção de 50/50. É importante
ter a proporção correta de mistura, umidade suficiente e um
tamanho de partícula apropriado para que a massa possa ser
bem compactada. Então você deve criar uma superfície de
compostagem tão grande quanto possível, bem compactada, com uma altura de leito de aproximadamente 2,5 m.”.
A temperatura no composto deve ser de cerca de 50°C. Isto
cria uma situação de fronteira entre as condições aeróbicas
e anaeróbicas. Somente então a carbonização pode ocorrer
em uma base bacteriana – não confundir com o processo
do mesmo nome, que ocorre sob alta pressão. “As bactérias
fototróficas que vivem na superfície agora produzem enzimas.
Essas enzimas, por sua vez, fazem com que outras bactérias
decomponham as substâncias orgânicas de tal forma que
muitas cadeias de carbono em forma de anel que não podem
ser mais degradadas permanecem no final”, ele resumiu os
processos. De grande importância para os agricultores: estes
compostos de carbono são solúveis em água e contêm muitos
nutrientes do material original. Além disso, a carbonização
microbiana não “queima” o carbono, ou seja, quase não se
produz CO2, mas uma alta concentração de C no composto.

CARBONIZAÇÃO NOS CAMPOS?
“A natureza tem disponibilizado mecanismos aos quais não
temos prestado atenção suficiente até agora”, observou
Horsch com entusiasmo. Os anéis de carbono solúveis em
água poderiam ser aplicados em um campo. Eles seriam então
lavados pela precipitação. Os agricultores não precisariam
sequer incorporá-los. A natureza também criou uma solução
engenhosa para permitir que as culturas absorvam os nutrientes: as plantas excretam ácidos em suas raízes para separar
esses nutrientes da matéria orgânica.
Para Michael Horsch, surge a pergunta: “Não podemos
também assegurar uma carbonização microbiana superficial
em nossos campos – através do cultivo raso do solo com
incorporação por destorroadores? Eu ainda não tenho uma
resposta para esta pergunta. Mas isso me fascina”! O mesmo
poderia ser feito com esterco líquido.
“Uma coisa é certa, precisamos de um alto nível de atividade microbiana no solo”, resumiu ele novamente. “Com nossas
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principais culturas, não podemos alcançar maiores aumentos
de rendimento. Assim, a quantidade máxima possível de
húmus está atingida em nossos campos. Na minha opinião,
uma boa possibilidade de avançar a acumulação de húmus é
oferecida pelas culturas de cobertura”.

RESÍDUOS EXAMINADOS
Para Michael Horsch, a formação de húmus e a redução de
resíduos estão diretamente relacionadas. Assim, ele também
abordou o problema dos resíduos em sua palestra. “Realizamos nossas próprias pesquisas sobre este tema – juntamente
com uma startup de Würzburg, especialistas em avaliação de
dados e a Universidade de Ciências Aplicadas de Triesdorf.
Pegamos um total de 371 amostras de solo em campos de
trigo de 46 fazendas de clientes na Alemanha e na República
Tcheca e as avaliamos. Além disso, foram adicionados os dados
respectivos de campo dos anos anteriores”.
Horsch resumiu brevemente os resultados destas análises:
“Em muitas amostras encontramos vestígios de fungicidas,
inseticidas e o regulador de crescimento CCC. Herbicidas
não estavam presentes. Portanto, o que a sociedade está
reclamando atualmente não é problema aqui”. Uma conclusão que ele tira dos resultados é que “a histeria do glifosato
é completamente exagerada. Devemos discutir o assunto de
forma limpa e diferenciada – com todas as partes envolvidas.
Não é uma solução simplesmente insistir radicalmente em
uma proibição”. Em relação ao tema do húmus, ele disse:
“Se tivermos que prescindir do glifosato, será claramente
mais difícil implementar o tema da construção do húmus e
da agricultura regenerativa”.

SUBSTITUIR INSETICIDAS E FUNGICIDAS
Alternativas aos inseticidas e fungicidas já estão sendo testadas na prática e aplicadas em fazendas maiores. Michael
Horsch trouxe um exemplo do Brasil: “O gerente da fazenda
Insolo de 200.000 hectares – que pertence à Universidade
de Harvard dos EUA – me mostrou orgulhosamente um novo
prédio agrícola durante minha última visita. Há enormes fermentadores, microbiologistas trabalham lá, há uma estação
experimental própria e isso há cinco anos. A empresa agora
está pronta para substituir os defensivos por produtos biológicos. E isto com a frequência de pulverização que é comum
neste país”, acrescentou Horsch, surpreso. “Entretanto, eu
realmente tenho respeito por pessoas assim”. Eles são profissionais completos, e isso também me mostra que há algo
acontecendo lá com que TEMOS que lidar. Embora eu não
acredite que possamos substituir completamente inseticidas
e fungicidas por agentes biológicos. Em todo caso, há “algo
a ver com estes procedimentos”. E é por isso que vale à pena
analisar”. Mas os herbicidas não podem ser substituídos por
produtos biológicos. “Para o plantio direto, ainda precisamos
de substâncias como o glifosato”.

FÓRMULA DE LIEBIG ALTERADA
Michael Horsch concluiu sua palestra com uma citação do químico Justus von Liebig: “Um solo é fértil para um determinado
gênero de planta se ele contiver os nutrientes necessários para
esta planta na quantidade adequada, na proporção certa e
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em condições adequadas para absorção”. Von Liebig partiu
do princípio de que a planta e o húmus produzem resultados
do fornecimento de nutrientes, ou seja, da química, posteriormente moldados pelas condições físicas, tais como temperatura e umidade, bem como pelas condições biológicas.
“Estou fascinado pelo termo ‘em quantidade adequada’”,
afirmou Horsch. Nos últimos 50 anos, a fórmula Liebig tem
sido usada para cultivar culturas e atingir rendimentos com
os quais os químicos só poderiam sonhar, é claro. “Na melhor
das hipóteses, mantivemos o conteúdo de húmus em um
nível elevado. Mas há também toda uma série de estudos
segundo os quais temos contribuído constantemente para a
decomposição de certas quantidades de húmus enquanto os
rendimentos têm aumentado.
Para trabalhar no sentido da agricultura de carbono, agricultura regenerativa ou agricultura híbrida, Horsch acredita
que a fórmula de Liebig deve ser reformulada. O topo da lista
deve ser a estrutura do húmus, ou seja, a biologia, seguida
da física e da química. O rendimento e o conteúdo de húmus
do solo resultariam desta interação. “E ouso dizer o seguinte:
esta fórmula é o futuro da agricultura moderna no mundo
inteiro”. Ele não acredita que seja possível um aumento ainda
maior no rendimento em comparação com o nível atual. “Esse
também não deveria ser o objetivo principal. Mas conseguiremos o estabelecimento do húmus permanente desta forma”,
previu ele. Michael Horsch assume uma fixação de 5 t de CO2
por hectare/ ano, possivelmente o dobro dessa quantidade
poderia ser alcançada. Esta última, no entanto, somente se
nos concentrarmos menos no rendimento e mais na formação
do húmus. Ele disse ao público: “Temos que mudar nossa
abordagem – do melhoramento até o uso de fertilizantes e
proteção de plantas”. Ainda há muito trabalho de pesquisa
a ser feito nesta área. Precisamos de mais informações sobre
as relações biológicas no solo, nas raízes, em toda a planta e,
finalmente, também no ser humano”.

Online ao invés de no local
Situações especiais exigem medidas especiais. Foi um passo difícil para os organizadores cancelar o Seminário HORSCH
2020. Afinal, tudo já havia sido preparado, cerca de 700 convidados estavam
ansiosos por sua participação. Em retrospectiva, no entanto, verificou-se que
a decisão estava absolutamente correta. O risco de propagação do vírus teria
sido muito grande com tantas pessoas
de todo o mundo em um espaço tão pequeno. Como uma pequena compensação, houve duas palestras como livestream no Facebook. Nós as resumimos para
a terraHORSCH.

ESTILO E
CONFORTO

Acesse o site da loja e confira
nossos produtos:

NA CIDADE OU NO CAMPO

Decidimos trazer a nossa excelência do campo para o
seu dia a dia. Seja no trabalho ou no fim de semana
com a família, queremos estar mais próximos de todos
que admiram as nossas máquinas.
A HORSCH Shop é uma loja online que oferece itens de
uso pessoal nas categorias de Vestuário, Calçados,
Bonés&Cia e Acessórios.

ou utilize a câmera do
seu celular e escaneie
o QR code ao lado:

Maestro Kompass
DISPONÍVEL NO CONCESSIONÁRIO HORSCH MAIS PRÓXIMO DE VOCÊ!
Com tecnologia alemã, a Maestro Kompass é uma plantadeira
articulada composta por duas barras de plantio independentes que
proporcionam perfeita adaptação ao terreno. Desenvolvida para o
plantio direto, possui um tanque central de 6.000 litros (4.500 adubo
+ 1.500 semente) está disponível nas versões 12, 14, 16 e 18 linhas
nos espaçamentos de 45 e 50cm.
Entre em contato com o seu concessionário e saiba mais.

