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Bem-vindos

Caros leitores!

M

aesmo com a Covid 19, o ano chegou rápido
ao fim.
Na agricultura o fechamento não foi muito
sentido e nós, como HORSCH, nos adaptamos
internamente em muitos departamentos e aproveitamos o
tempo para reorganizar algumas coisas na empresa.
Meu lema para 2021 é: voltar para melhor!
– Podemos reduzir drasticamente as viagens
– As reuniões funcionam on-line..., mas apenas até um
certo ponto.
– O treinamento vai para o digital.... mas nada substitui a
prática
– Home Office sim..., mas o modelo não cabe em todos os
lugares
– As pessoas precisam de contato direto
– …
Como podemos implementar muitas coisas e usá-las positivamente? Como evitar cair novamente em padrões antigos?
Aprendamos juntos e façamos o melhor destes grandes
desafios.
Neste espírito, desejo a vocês um feliz e saudável Ano Novo
de 2021.
Atenciosamente

Cornelia Horsch
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As peças de desgaste HORSCH originais
com ligas especiais de metal são produzidas sob os mais altos padrões.

INOVAÇÕES EM PEÇAS
DE DESGASTE
Centenas de horas de tempo de desenvolvimento para uma peça de desgaste?
Sim, vale à pena!
A HORSCH coloca as mesmas altas exigências em peças de reposição e de desgaste originais que coloca em suas máquinas. Isto significa que cada cliente se
beneficia da mais alta qualidade e inovações. Mesmo para a tecnologia atual.

A

diferença entre uma peça de reposição e uma peça
de desgaste é muito simples de acordo com a definição HORSCH: as peças de desgaste se desgastam
através do uso normal da máquina, tais como a
mobilização do solo com uma grade de discos ou escarificador. As peças de reposição não. Elas também desempenham
frequentemente um papel na assistência. Se, por exemplo,
um agricultor danificar a escada de um depósito ao manobrar
uma semeadora, então esta é uma clássica peça de reposição.
A situação é um pouco diferente com os pulverizadores
HORSCH Leeb que com os equipamentos de preparo do solo
ou semeadura. Aqui dominam as peças de reposição, pois
o desgaste na verdade ocorre apenas na área dos bicos e
bombas. A membrana da bomba de pistão com diafragma,
por exemplo, é uma peça de desgaste clássica.
Por esta razão, os chamados Kits de Suporte de Campo
estão disponíveis para todos os pulverizadores. Eles são a
drogaria rápida sempre disponível para quem está na estrada.
Com eles, cada cliente tem um conjunto de peças disponíveis
para tornar seu pulverizador imediatamente disponível para
ser usado novamente – ajuda para autoajuda.
Outro fator decisivo para cada cliente é a maior disponibilidade possível de peças ao longo de muitos anos. Aqui a
HORSCH estende-se por períodos de tempo extremamente
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longos. Mesmo para as antigas máquinas autopropulsadas
Terra-Trac, ainda estão disponíveis peças de reposição.
Além da disponibilidade básica de peças a longo prazo,
a velocidade de entrega também é muito decisiva para a
HORSCH. Por trás dessa confiabilidade está um sistema de
logística altamente eficiente.
O ponto de partida para o fornecimento mundial de
peças de reposição é o centro de logística de última geração
da própria empresa na sede em Schwandorf. Em seu núcleo
está um armazém automático de 17 m de altura. Antes que as
peças sejam armazenadas aqui, elas passam primeiro por uma
inspeção de qualidade após o recebimento da mercadoria.
Durante todo o processo de saída de mercadorias, há 2.200 m2
de espaço de salão com onze postos para embarque.
O armazém de prateleiras altas consiste em um armazém
automático de paletes de dois corredores com 5.000 espaços
para paletes e de dois corredores com armazenamento de
24.000 caixas, cada uma das quais pode ser dividida em oito
compartimentos. Os robôs podem transportar 250 caixas por
hora para os 32 funcionários (trabalhando em dois turnos) da
HORSCH Logistik. Aproximadamente 30.000 itens diferentes
estão permanentemente disponíveis na HORSCH.
O conhecimento das necessidades de peças em regiões
individuais flui então para os armazéns das próprias subsidiá-

Notícias
Cerca de 200.000 itens de pedidos por
ano são transportados por robôs e correias
transportadoras para o pessoal na área de
expedição de mercadorias.

rias da empresa. Estes também têm uma grande capacidade
de armazenamento. Além da Alemanha, existem localizações
HORSCH com centros de distribuição nos seguintes países:
França, Grã-Bretanha, Ucrânia, Rússia, EUA, Canadá, Brasil
e China.
E finalmente, existem 800 concessionárias em todo o
mundo para garantir que todos os clientes sejam supridos
com peças da melhor forma possível no menor tempo possível. Também são eles que recebem todos os pedidos e os
encaminham diretamente para a HORSCH.
A propósito, o volume de pedidos atingirá novos recordes
este ano. Em 2020, cerca de 49.000 pedidos já foram processados somente até meados de novembro. Portanto, a marca
recorde de 50.000 deve ser facilmente quebrada. Há cinco
anos, esse número era de cerca de 30.000.
A propósito, as três principais peças de desgaste são os
discos MulchMix, que os revendedores em particular gostam
de pedir em pacotes de 100, seguidos por seis discos para
as grades de discos compactas e as ponteiras de hastes LD+.
A demanda por peças de desgaste é muito alta. É por isso
que a HORSCH não apenas as compra, mas as desenvolve
em conjunto com os fornecedores sob critérios de qualidade
extremos. Muitas vezes as características decisivas para o
sucesso e a durabilidade das ferramentas estão no metal e
nas ligas de material.
Portanto, a aparência pode não ser distinguível de uma
peça de desgaste igualmente adequada, mas em detalhes as
diferenças são muito grandes.
Um exemplo disso é o disco na grade de discos curta do
Joker. Parecem muitos discos, mas ainda tem seu valor devido
a suas características especiais, por exemplo, a longa durabilidade graças às ligas metálicas utilizadas. Esta qualidade é o
que impulsiona a HORSCH.
A empresa tem os mesmos padrões elevados para peças
de desgaste que tem para suas máquinas. Aqui também, as
inovações proporcionam um constante aumento da qualidade.
Um exemplo disso é o desenvolvimento posterior de ações
– especificamente a ação de metal duro HM+ para todos os
cultivadores. Isto incorpora uma grande quantidade de tecnologia. Porque quando os engenheiros se perguntavam o que
fazia uma peça de desgaste perfeita, a resposta era: o melhor
resultado de trabalho possível. Isto é conseguido através de
uma longa durabilidade, mantendo a forma do componente
e, ao mesmo tempo, otimizando a força de tração.

O código QR o levará diretamente
para o vídeo do Cruiser XL.

A ponteira HM+ tem sido e continua sendo otimizada. Ao
longo dos anos, tem sido aperfeiçoada passo a passo através
da experiência prática e ainda de materiais de maior qualidade.
Isto torna as peças de desgaste HORSCH sem alternativa.
Porque aqui também, como nas máquinas que as acompanham, as rodadas de otimização sempre vêm do campo – em
outras palavras, através do intercâmbio direto com os clientes.
Como exemplo, recomendamos o vídeo sobre o Cruiser XL,
que é equipado com relhas de metal duro e dá uma visão
sobre suas características especiais.
Um ponto decisivo com as peças originais HORSCH é o
tema da compatibilidade com o passado. Isto também beneficia os clientes que têm uma máquina há muitos anos e ainda
podem mantê-la atualizada com as últimas peças de desgaste,
por exemplo, através das inovações na linha de ponteiras. Desta forma, o melhor resultado de trabalho é sempre alcançado
no preparo do solo com a ponteira HM+ mencionada acima
ou também com a nova ponteira TerraCut. Você pode ler mais
sobre a TerraCut no artigo sobre os Dias de Capina e Cultivo
na página 47 desta edição da TerraHORSCH.
A HORSCH tem um total de cerca de 500 peças de desgaste para todos os tipos de máquinas, todas elas sujeitas a
melhorias contínuas.
Atualmente, há também um foco muito forte nos novos
produtos para a agricultura híbrida, tais como capinadeiras e
cultivadores. Aqui, muitas novas variantes e peças de desgaste
são adicionadas e estão em constante desenvolvimento. Especialmente com as enxadas, muitas exigências vêm do campo,
a fim de expandir ainda mais a gama de aplicações.

Clique aqui para ver o catálogo de
peças de desgaste HORSCH.
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Um conceito com
muitas vantagens
Todos os anos, o Prêmio Ceres seleciona o «Agricultor do Ano» nos países de
língua alemã. Em 2020, houve muitas abordagens que trataram de forma intensiva e, em parte, criativa do tema do marketing direto. Isto incluiu, por exemplo,
uma ideia onde os usuários da Internet podem se inscrever para um patrocínio
de ração para um animal de sua escolha por 50 euros e depois também realizar
uma videoconferência com este animal.

D

ois modelos com um forte foco na agricultura são
apresentados aqui. Tanto Ernst Lütje de Wasbüttel
perto de Wolfsburg quanto Stefan Leichenauer de
Tengen perto de Constança no Lago Constança são
bem sucedidos com a comercialização regional. Junto com
Mathias Maier da Baixa Baviera, eles são os três finalistas na
categoria de agricultura, que a HORSCH tem apoiado por
muitos anos como patrocinador da Ceres.

PIONEIROS EM BATATAS E BATATA-DOCE
Mesmo quando crianças na caixa de areia, Ernst Lütje, Jochen
Gaus e Ulrich Behrens eram amigos. A base perfeita, portanto,
para fazer negócios junto com várias associações privadas
com grande sucesso. A associação Ährenwert GbR representa
uma área total de 610 ha, dos quais 442 ha são arrendados e
342 ha são irrigáveis. Os solos são pseudogley com uma ampla
extensão de valoração de 18 a 60 pontos. As culturas incluem
cerca de 168 ha de trigo de inverno, 96 ha de beterraba sa-
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carina, 77 ha de cevada de verão, 54 ha de colza de inverno,
34 ha de centeio de inverno, 20 ha de espelta e outras variedades como cebolas. O destaque aqui são atualmente 4 ha
de batata-doce. Nas áreas da Gaus-Lütje GbR (que faz parte
da Ährenwert GbR), apenas 90 ha de batatas são cultivadas.
O sinal inicial para a comercialização direta veio em 1992,
quando as famílias Gaus e Lütje começaram a cultivar batatas.
«Estas tinham um sabor tão bom para nós que pensamos
que deveria ser o mesmo para outras pessoas». E nasceu a
ideia do marketing direto», ri hoje Ernst Lütje. «O objetivo era
comercializar as batatas o mais próximo possível do cliente.
Começamos com caixas de batatas de autosserviço e lojas
agrícolas na região. Em 1999, desenvolvemos nosso próprio
logotipo para estabelecer nossa própria marca regional. Isto
nos trouxe à atenção do comércio varejista de alimentos.
Graças ao retorno aos produtos regionais e às curtas rotas
de entrega, nosso produto também está totalmente alinhado
com a tendência atual – livremente de acordo com o lema:

Notícias
regional é o melhor orgânico», diz com orgulho o agricultor
de 46 anos.
A empresa está constantemente trabalhando no desenvolvimento do marketing com ideias inovadoras, a fim de
aumentar a atratividade da batata e responder às mudanças
de desejos dos clientes. Em 2017, eles estabeleceram uma forma de comercialização de batatas no varejo de alimentos que
antes era incomum na Alemanha – um sistema de prateleiras
completamente separado para a venda a granel de batatas.
Os clientes podem agora determinar sua própria quantidade
de batata e levá-la para casa em uma sacola de papel reutilizável. E para completar o conceito de sustentabilidade, a
empresa mudou de sacos plásticos para redes compostáveis
de batatas feitas de celulose. Ao expandir consistentemente a
comercialização de produtos soltos no sistema de prateleiras
especiais e mudar para sacos sem plástico, foi alcançado um
aumento nas vendas de 2018 a 2019 de mais de 100 % em
média em todas as lojas Edeka (50 lojas atendidas pelo próprio
caminhão da empresa).
«Através de relações públicas, jardins de infância, escolas
e visitas a empresas, tentamos deixar que a sociedade participe de nossos negócios. Ao fazer isso, Facebook, Instagram,
publicidade em jornais e nosso website são partes integrantes
de nossa comunicação com o consumidor. E tanto o cliente
final quanto os supermercados apreciam nossas instalações
especiais nos mercados com carroças de mercado ou tratores
antigos», diz Lütje, que não só oferece um produto de tendência com batatas doces, mas também está fazendo um trabalho
pioneiro ao promover fortemente o cultivo dos tubérculos, que
na verdade são muito amantes do calor, na Alemanha. A área
cultivada tem crescido constantemente e, além da batata doce
pura, as batatas fritas também são vendidas nas lojas Edeka
sob a marca própria da empresa Gaus-Lütje.

com muita confiança hoje. Sua família, e especialmente sua
esposa e dois filhos, juntamente com conselheiros profissionais, o ajudaram a passar por esta fase. Enquanto isso, ele
mesmo passa suas experiências deste tempo para os colegas
profissionais.
Como isso poderia acontecer? No tempo que antecedeu
ao esgotamento ele havia aumentado a fazenda de 30 a
145 ha e aumentado o número de touros de engorda para
50. «O fato de eu ter encontrado novamente a paixão na
profissão também foi ajudado por meus projetos regionais
de marketing. É um orgulho quando as pessoas pedem pão
com grãos de Leichenauer na padaria». Isto tem sido produzido na agricultura híbrida há vários anos. A Lauterbachhof
é uma fazenda de demonstração selecionada pelo estado de
Baden-Württemberg para esta forma de agricultura, que tenta
combinar o melhor da agricultura convencional e orgânica.
«Hoje eu uso aditivos de solo ou cultivadores no meu cereal,
por exemplo. Apesar dos solos pedregosos, obtemos aqui
colheitas muito boas. E hoje sei como colocar as palavras de
meu avô em um contexto completamente diferente». Através de sua forma de agricultura e comercialização, Stefan
Leichenauer também atinge uma ampla faixa da sociedade
além da região. Ele tem muitos milhares de seguidores na
mídia social e também é demandado por políticos para sua
avaliação sobre o tema da agricultura no futuro. Entretanto,
muitas conversas também acontecem em sua fazenda – todas
as quintas-feiras. É quando sua esposa assa diferentes tipos de
pão de seus próprios cereais. Atualmente, cerca de 80 pães
vão diretamente para o consumidor.

TRANSFORMAR A PRÓPRIA PESSOA EM UMA
MARCA
«Regional e sustentável é o ideal», diz Stefan Leichenauer,
41 anos. Ele tenta comercializar diretamente todos os produtos
de sua fazenda Lauterbachhof de 145 ha. Por exemplo, ele
vende seu trigo especial a um moinho vizinho, que por sua
vez o vende a padeiros regionais. Para seu gado de corte ele
coopera com um açougueiro local, ele comercializa sua espelta
para um produtor regional de massas e para sua cevada de
verão ele ainda está procurando uma cervejaria. Suas terras
não estão necessariamente em uma região favorável – os solos
são extremamente pedregosos.
«Meu avô costumava me levar para o campo e tentava
explicar o valor do solo. Seu ditado foi sempre «Você tem
17 cm de capital – esse é o seu solo». Se você o negligenciar,
estará falido em 17 anos. Se você tomar conta bem disso,
será sempre um bom fazendeiro». Hoje eu estou muito mais
consciente do que ele estava tentando me dizer na época.
Quando eu tinha 15 anos, anunciei ao meu pai: «Eu quero
ser agricultor». Ele disse imediatamente que sim e disse «eu
sempre o ajudarei a fazer isso». Em 2001 eu era um mestre
agricultor e realmente queria dar gás. Mas meu pai sempre
me freava um pouco. Na época, eu não o entendia. Mas então
em 2016 tive um sério esgotamento», diz Stefan Leichenauer

01

01 As famílias Lütje e Gaus não apenas vendem suas batatas para os
mercados regionais. Eles também fazem promoções repetidas vezes, por
exemplo, com um trator antigo e seus produtos, como neste mercado
Edeka.
02 Stefan Leichenauer (à esquerda) convida muitos políticos para sua
fazenda, independentemente de seu partido. Aqui ele está discutindo
com Martina Braun (direita) e Jens Metzger (centro) do Partido Verde.

terra  HORSCH

5 | 2021

7

Notícias

Novas possibilidades:
Maestro SV e SX
Os Maestro SX e SV substituem o Maestro SW. Thomas Murr (Suporte de vendas
– Plantio) e Michael Bindl (Unidade de Produto Plantio – Gerente de Produto)
relatam sobre uma das maiores e mais poderosas semeadoras pneumáticas de
precisão de todos os tempos.

A

s exigências da moderna tecnologia de semeadura pneumática de precisão são muito complexas
em todo o mundo. Devido às grandes diferenças
regionais em termos de clima, solo e estruturas
agrícolas, as máquinas têm que trabalhar sob diferentes
condições básicas em todos os continentes. Como resultado,
nenhuma outra máquina HORSCH tem que ser tão versátil e
personalizável quanto a Maestro.
Cada vez mais desejos e opções de equipamentos estão
vindo dos próprios agricultores, e estes agora foram incorporados à nova geração da Maestro SV e SX. A diferenciação
da máquina em SV e SX é baseada na função diferente dos
dois novos sistemas de dosagem. Estes dois sistemas de
dosagem já foram descritos em detalhes na última edição
da terraHORSCH no informativo sobre a Maestro CV e CX.
Em ambos os sistemas AirVac (V) e AirSpeed (X), o raspador
usual não é mais usado para evitar sementes duplas, mas
sim um individualizador que é universalmente compatível
com todas as culturas e não precisa mais ser ajustado separadamente. Isto representa um passo importante para uma
operação ainda mais simples e mais confiável da tecnologia.
No sistema AirVac, os grãos caem no solo através do tubo
de queda depois de se individualizarem. Em seguida, eles são
capturados pelo rolo de captura e incorporados no solo. Com
o sistema de lançamento AirSpeed, os grãos são capturados
por um fluxo de ar e lançados através do tubo de queda em
alta velocidade no sulco da semente, interceptados e incorporados. Ambos os sistemas têm vantagens sob diferentes
condições operacionais, que Philipp Horsch discute em seu
artigo na página 20.
Duas carretas de sementes diferentes estão disponíveis
para o Maestro SV e SX, dependendo da largura de trabalho
e do número de linhas. Ambas as carretas de sementes estão
equipadas com um alimentador central de fertilizante e de
sementes. O fertilizante é colocado com tecnologia comprovada de dosagem HORSCH, transportado pneumaticamente
e distribuído para as linhas. A semente é transportada do
depósito central pelo sistema MTS (Main Tank Supply System)
para as linhas individualmente, conforme necessário, e disponibilizada lá. As vantagens deste sistema são um enchimento
mais rápido e fácil da máquina com sementes, bem como
nenhum esvaziamento irregular de linhas individuais devido
ao SectionControl ou troca de linhas. No entanto, os peque-
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nos depósitos de sementes diretamente na linha também
se tornarão novamente um tema no futuro. Estes pequenos
depósitos são instalados em combinação com o sistema
MTS. Dependendo da cultura e do tamanho da semente, o
depósito central ou os depósitos pequenos nas linhas podem
ser utilizados. Sementes de grãos grandes, como milho, girassol ou feijão são convencionalmente dosados nas linhas
usando o sistema MTS, enquanto culturas de grãos pequenos
como colza ou beterraba sacarina, por exemplo, podem ser
abastecidas diretamente nos depósitos das linhas. Para estas
culturas, o grande volume do depósito central de 2.000 litros
não é necessário, e também não há possibilidade de comprar a
semente em recipientes maiores, razão pela qual muitas vezes
é logisticamente mais fácil encher uma unidade de semente
diretamente no depósito da linha. Os pequenos depósitos já
estão em uso para a primavera de 2021 nos primeiros modelos SV e SX para fins de teste. Um kit de reconfiguração
deve ser oferecido para máquinas já existentes com o sistema
MTS. O depósito de linha será então instalado no lugar da
tampa preta da unidade dosadora. Este sistema combinado
de fornecimento central de sementes e pequenos depósitos
em linha ainda não está disponível na Europa.

DIFERENTES CARRETAS DE SEMENTES
Além do fornecimento de sementes, as capacidades do
depósito também se concentram na adequação universal
para todas as culturas e na operação simples e confiável
sem necessidade de conversão. Portanto, o sistema MTS
não utiliza mais o alimentador de dosagem pneumática da
série SW da Maestro. Novas comportas de distribuição de
plástico são agora utilizadas para a SV e SX. Isto aumenta
ainda mais a confiabilidade operacional do sistema, mesmo
com sementes deformadas, angulares como milho dentado
ou sementes muito grandes com um alto peso de mil grãos,
como feijão. A peneira especial necessária para as sementes
finas também é eliminada e não precisa mais ser inserida na
caixa. Isto resultou em uma simplificação significativa e uma
função mais confiável do sistema para diferentes culturas e
diferentes qualidades de sementes.
Há também outras inovações nos tamanhos das próprias
carretas de sementes. As carretas de sementes das máquinas
de até 18 m de largura como a Maestro 24.75 SV/SX ou
36.50 SV são baseadas na conhecida carreta de sementes da

01

02

01 Um dos primeiros Maestro 24 SV em
operação nesta primavera.
02 Thomas Murr (esquerda) e Michael
Bindl (direita) explicam os detalhes da nova
Geração Maestro SX e SV.

Maestro SW. Para a temporada 2021, as máquinas podem
ser encomendadas com duas divisões diferentes: os 9.000
litros convencionais divididos com 7.000 litros de fertilizante
e 2.000 litros de sementes são recomendados para a semeadura de culturas clássicas como milho e girassol. Ao dividir
o tanque com 5.000 l de fertilizante e 4.000 l de volume de
sementes, o alcance da máquina pode ser significativamente
aumentado ao semear, por exemplo, leguminosas de grãos
grandes com altas taxas de sementes, tais como soja ou feijão.
Esta opção de depósito também é interessante para fazendas
que só querem aplicar pequenas quantidades de fertilizante
diretamente no sulco das sementes. Neste caso, a máquina é
encomendada sem os sulcadores de fertilizantes separados.
O fertilizante é então aplicado diretamente no sulco da semente através do dispositivo de fertilização de contato com
o separador de ar. Lá ele pode ser rapidamente absorvido
pelas plantas jovens em desenvolvimento. A longo prazo,
esta opção de divisão de tanques deve ser implementada em
todas as máquinas das séries SV e SX.
As semeadoras até 12 m de largura de trabalho e um
máximo de 24 linhas são construídas com uma carreta de
sementes recém-projetada. O volume foi adaptado à largura
de trabalho. O volume total do tanque aqui é de cerca de

8.000 litros, divididos em aproximadamente 6.000 litros de
fertilizante e 2.000 litros de sementes.
Para mercados onde não é prescrita uma largura máxima
de transporte de 3 m, a máquina está disponível com um eixo
mecanicamente ajustável para que os pneus trabalhem sempre entre as linhas de semeadura. Para os mercados europeus
onde a largura de transporte de 3 m deve ser respeitada, a
Maestro pode ser configurada com um ajuste hidráulico de
eixo para que nenhuma linha seja passada na posição de
trabalho e ao mesmo tempo a largura da máquina de 3 m
pode ser respeitada na estrada. A Maestro também pode ser
equipada com pneus duplos para evitar a passagem das linhas
de sementes, mesmo com espaçamento entre linhas de 45 ou
50 cm. Mesmo com esta opção de pneus, a HORSCH Maestro
com ajuste hidráulico do eixo permanece abaixo de 3 m de
largura de transporte e pode ser registrada.

AJUSTE AUTOMÁTICO DA PRESSÃO DO
SULCADOR
As séries HORSCH Maestro SV e SX continuam sendo, portanto, a maior série universal de semeadoras pneumáticas de
precisão da Europa. O tamanho da máquina traz naturalmente
com ela um certo peso básico. No entanto, este peso não é de
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Notícias

01

02

01 Graças ao AutoForce, a Maestro mantém a profundidade de
trabalho precisamente mesmo em alta velocidade – aqui a nova
unidade de semeadura da Maestro SX.
02 Quando dobrada, a nova Maestro 24.70 SX e SV atende às
importantes dimensões de transporte de 3 m de largura e 4 m de
altura para o transporte rodoviário.

forma alguma um fardo permanente sobre as rodas. A cinemática e a hidráulica da máquina transferem o peso da carreta
de sementes para a estrutura com as linhas de sementes. Isto
cria uma pressão de sulcador de 150 a 350 kg no máximo
por linha, uniformemente até a linha externa. Isto também é
possível com as máquinas de 24 ou 36 filas. O sistema AutoForce, especialmente desenvolvido, ajusta automaticamente
a pressão do sulcador conforme a necessidade, com base nas
condições do solo. O controle ativo automático da pressão de
sulcador sempre assegura que os grãos estejam bem incorpo-

Aqui você pode encontrar informações sobre a nova unidade de
linha, que está instalada em todas
as máquinas Maestro.
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rados na profundidade de colocação desejada e, ao mesmo
tempo, evita a compactação danosa ao solo devido à pressão
excessiva de sulcador. Isto é crucial para o surgimento de uma
lavoura uniforme, um bom desenvolvimento radicular e um
posicionamento homogêneo. O próprio corpo do sulcador foi
mudado apenas em detalhes. As unidades de linha ainda são
muito estáveis e construídas de forma absolutamente robusta.
Foi dada atenção especial à durabilidade dos componentes e
à facilidade de manutenção.
Outra inovação que também pode ser implementada nas
Maestros no futuro é o HorschConnect. Este fornece acesso
conveniente a dados-chave importantes da máquina em
tempo real via telemetria. A taxa de aplicação de fertilizantes
e sementes, a posição da máquina ou a precisão atual de
individualização pode assim ser visualizada a partir do escritório. As primeiras Maestros com HorschConnect já estarão
funcionando no campo na próxima temporada. Leia também
o artigo sobre a operação Kernel ucraniana em larga escala
na página 14.
Quais etapas de desenvolvimento futuro ainda estão em
fase de planejamento? O uso de fertilizantes líquidos, que já
domina nos Estados Unidos, também está se tornando cada
vez mais importante em outras regiões do mundo. Por esta
razão, mais Maestros com equipamentos de fertilizantes
líquidos serão oferecidos no futuro. Atualmente, a Maestro
24.75 SV Liquid pode ser encomendada como uma máquina
de pré-série. Nos próximos anos, outros modelos também
serão lançados em larguras de trabalho menores em uma
versão de fertilizante líquido.
Finalmente, a primeira Maestro com divisão de linhas
SplitRow foi construído na última temporada e foi usada na
Ucrânia para semear colza. Com estas Maestros é utilizado o
espaçamento convencional de linhas de 70 ou 75 cm. Entretanto, também é possível semear com o espaçamento entre
linhas reduzido pela metade – ou seja, 35 ou 37,5 cm. Isto
significa que a máquina pode ser usada ainda mais universalmente quando, por exemplo, o milho tem que ser semeado
com espaçamento entre linhas de 75 cm devido à tecnologia
de colheita existente, mas também quando soja, feijão ou
espécies de ervilha têm que ser semeadas com espaçamento
entre linhas mais estreito devido à tecnologia de colheita
que não depende do espaçamento entre linhas. Da mesma
forma, também podem ser semeados girassóis ou colza com
metade do espaçamento entre linhas. Este Maestro SplitRow
permite assim semear com 16 linhas a 75 cm ou com todas
as 31 linhas a 37,5 cm com uma largura de trabalho de 12 m.
Máquinas menores também serão gradualmente lançadas no
mercado.

Saiba mais sobre os dois novos
sistemas de dosagem AirVac e
AirSpeed

Do campo

UMA ESCOLHA DA
RAZÃO
Desde 2004, Arnaud Caillouel administra uma fazenda na Normandia. Em
2012, ele também assumiu a fazenda
de seus pais. Ele está sempre em busca de oportunidades de melhoria e
desenvolvimento futuro. Ele falou com
terraHORSCH sobre o controle mecânico de ervas daninhas e o futuro dos
empreiteiros.

A

rnaud Caillouel permaneceu fiel às culturas tradicionais da Normandia, do linho e da beterraba
sacarina. No entanto, ele está constantemente
tentando ampliar a fazenda familiar. Com o declínio
da pecuária na região, e com ela a terra para o cultivo de milho
de ensilagem, os agricultores começaram a cultivar beterraba
sacarina. A beterraba é cultivada a cada sete a oito anos nas
rotações que lá são comuns. Esta visão está firmemente estabelecida entre os agricultores da região. Arnaud Caillouel
explica assim: «sabemos que o cultivo da beterraba pode se
tornar economicamente difícil com o fim das cotas. No entanto, ainda existe a fábrica de açúcar Saint Louis em Etrepagny.
Portanto, temos um comprador seguro. A beterraba sacarina
ainda produz bons rendimentos na Normandia e continua
sendo uma parte importante da rotação de culturas. É por
isso que decidimos não ver com pessimismo, mas acreditar
na cultura e continuar a investir na maquinaria apropriada».
A estratégia de uma empresa prestadora de serviços está
baseada em vários pilares. O primeiro é a clientela. Arnaud
Caillouel dá grande importância aos clientes fixos e se adapta
às suas exigências. O segundo pilar é a tecnologia. É aqui que
ele se destaca claramente de seus concorrentes. Ele oferece
máquinas que raramente são vistas na região – totalmente
equipadas, robustas e precisas. Os agricultores geralmente não
compram tais máquinas por conta própria porque o tamanho
médio da fazenda no departamento Eure é de apenas cerca
de 150 hectares. Além disso, precisa-se de conhecimentos
para tais máquinas que não se pode adquirir facilmente como
agricultor. E por último, mas não menos importante, ele tenta
otimizar o máximo possível o horário de trabalho de seus
funcionários. Cada novo ramo da empresa tem que fornecer
Arnaud Caillouel produz na Normandia desde
2004. Como empreiteiro, ele oferece a seus
clientes um sistema completo para o cultivo de
beterraba sacarina, incluindo o controle mecânico
de ervas daninhas.
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Com o Transformer, Arnaud Caillouel pôde trabalhar até 2 cm ao lado das linhas de beterraba sacarina. Isto deixou apenas 10 %
da superfície por cultivar. Em comparação com sua capinadeira atual, esta é uma diferença significativa: com ela, até 20 % da
superfície permanece sem trabalhar.

a carga de trabalho necessária para que seus funcionários possam ser mantidos ocupados durante todo o ano. Desta forma,
ele não precisa mais contratar pessoal temporário e preserva
a experiência de seus operadores permanentes, que não só
estão muito familiarizados com as máquinas, mas também
são conhecidos e apreciados por seus clientes.
Arnaud Caillouel continua: «isto nos levou naturalmente
a novas perguntas. Meus clientes estão cada vez mais preocupados com o futuro da agricultura. Especialmente sobre
como continuar sem glifosato. Ou sobre a resistência das ervas
daninhas. Embora nossas rotações de culturas sejam relativamente amplas, está se tornando cada vez mais difícil controlar
o azevém e o rabo de raposa do campo. A maioria dos meus
clientes cultiva de forma convencional. Eles normalmente
resolvem seus problemas de ervas daninhas com defensivos
agrícolas. Mas quando eles têm um pico de trabalho, eles
também procuram outras soluções. Por isso decidi investir
em uma capinadeira. Na primavera, agora eu posso capinar
beterraba de abril a junho, na fase de quatro folhas e até que
cubram completamente o solo, pois são semeadas com um
espaçamento grande de 50 cm. Eu agora capino entre 250 e
300 hectares de beterraba açucareira».
90 % de seus clientes pulverizam e só então talvez recorrem ao controle mecânico de ervas daninhas. Em sua fazenda,
Arnaud Caillouel optou pela abordagem oposta. Ele capina
primeiro e usa herbicidas apenas como último recurso. «Acho
que esta é a melhor solução para responder às expectativas

12
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dos consumidores que esperam que utilizemos menos produtos químicos», explica Arnaud Caillouel. «Tenho usado a
técnica de capina desde 2015 e descobri que o custo total,
incluindo aquisição, mão-de-obra e diesel por hectare, é o
mesmo que para a proteção química das culturas. Pulveriza-se
dez hectares em uma hora, enquanto são necessárias cinco
horas para capinar a mesma área com uma capinadeira de
12 linhas. Minha fazenda é meu laboratório experimental.
Muitas vezes os processos agrícolas que testei em meus
próprios campos levam à utilização de outros agricultores da
região, mas desta forma posso dar novos pontos para reflexão.
Espero que meus testes de capina, particularmente em beterraba sacarina e colza oleaginosa, incentivem os agricultores a
utilizar os serviços do meu negócio de empreiteiro».

Por que capinar?
Chove muito no departamento do Eure. Os solos são férteis
e, portanto, muito rapidamente cobertos por ervas daninhas,
que, além disso, tendem a se espalhar muito e a crescer rapidamente. «Fizemos testes com uma enxada rotativa para
controlar as ervas daninhas no trigo. Mas a cada dois anos não
é suficiente: ou o azevém se desenvolve bem como o trigo ou
está demasiado lamacento para passar a máquina», Arnaud
Caillouel descreve a situação.
A capinadeira de molas também pode danificar a cultura
existente, atrasando o crescimento. Deve haver uma diferença
no desenvolvimento entre a cultura e a planta indesejada. É

Do campo
por isso que é difícil obter um bom uso dessas máquinas. Arnaud Caillouel é radical a este respeito:
«somos uma empresa comercial. É por
Illeville-sur-Montfort
isso que precisamos de máquinas que
EURE
funcionem».
Paris
Para o agricultor,
a capinadeira de enxadas é a ferramenta
de escolha: «eu a escolhi
porque normalmente semeamos
com um espaçamento de 45 cm ou
50 cm». Isto significa que um trator
sempre pode passar sobre o campo durante toda a fase de desenvolvimento da
planta, assim que as ervas daninhas se
tornarem um problema. Por exemplo,
a beterraba sacarina pode crescer até
uma altura máxima de 40 cm. Portanto, o trator pode passar sobre elas sem
danificá-las, o que, por sua vez, permite que
a enxada seja usada durante toda a vida útil da planta. Isto
funciona perfeitamente com beterraba sacarina. Além disso,
a máquina pode ser equipada de diferentes maneiras. Você
pode trabalhar profundamente para expor ervas daninhas
persistentes ou superficialmente, se as ervas daninhas ainda
não estiverem tão bem desenvolvidas.
Também fizemos testes com colza em nossa fazenda.
Semeamos colza com um espaçamento de 50 cm no final de
agosto até o início de setembro. A época ideal para a capina é
entre 15 de outubro e 15 de novembro. A cada três anos, no
entanto, o tempo nos prega uma peça e não podemos capinar
no momento ideal. É quando o pulverizador entra em ação
como uma medida adicional de controle de ervas daninhas
– especialmente quando as janelas de tempo são pequenas.
Acho que continuaremos a semear com esse espaçamento
porque não estamos vendo nenhuma perda de rendimento.
Se nós capinarmos colza oleaginosa em nossos clientes no
outono, podemos usar a capinadeira de forma lucrativa. No
momento, afinal, ela é usada principalmente na primavera».

nualmente, esta é uma diferença clara: até então
20 % da superfície permanece sem cultivar.
Trabalhei principalmente com enxadas
tipo pé de pato. Elas não misturam o solo e têm o mesmo
método de trabalho da minha
própria máquina. O desgaste tem
Châteauvillain
sido extremamente baixo: pude trabalhar 250 hectares com o mesmo
conjunto de pontas. Normalmente,
eu só consigo em média cerca de 65
hectares. Eu também testei as pontas reforçadas com metal duro. Elas
são definitivamente melhores do que
qualquer outra coisa no mercado
e não tiveram nenhum desgaste.
A capinadeira estava equipada com grades de molas atrás das
hasts. As grades não aplicam nenhuma
pressão. Elas espalham as ervas daninhas para murchar
ao sol e removem os torrões de solo que foram trazidos para
cima. Na verdade, no entanto, as ervas daninhas cortadas
que ficam de pé na vertical podem voltar a crescer após a
capina, se chover.
Os conjuntos são ajustados em profundidade através de
parafusos. O sistema é bom porque é muito simples. Através
de doze furos afastados de 0,5 cm, pode-se escolher o ajuste
extremamente fino. Não é necessária força. Também o ajuste
dos elementos da grade é feito por meio de parafusos. O desligamento das linhas individuais é fácil de ajustar e responde
de forma excelente. Consegui controlá-lo diretamente de meu
Fendt 516. Entretanto, eu recomendaria equipar a máquina
com um cilindro de dupla ação para dar maior capacidade de
resposta quando os elementos penetrarem no solo. Definitivamente fornece mais apoio na cabeceira».
HORSCH France Sarl

FRA
F
FR
RA
AN
ANC
NC
CE
CE

Transformer testado
Arnaud Caillouel teve a oportunidade de experimentar um
Transformer HORSCH 6 VF em sua fazenda. Ele descreve assim
sua experiência: «a máquina que testei ainda era uma pré-série. Embora eu estivesse muito cético em relação à câmera,
ela funcionou de forma simples e confiável. Como em todas
as aplicações de ótica, houve algumas dificuldades ao pôrdo-sol quando a luz foi refletida na lente. Mas continuamos
refinando as configurações e finalmente alcançamos um
resultado muito satisfatório.
A máquina reage muito rapidamente às informações fornecidas pela câmera – isso foi realmente incrível. Além disso,
nenhuma beterraba açucareira foi danificada nas curvas com
4 a 5 km/ h. A resposta e a confiabilidade são excelentes –
nota-se simplesmente que a capinadeira é da HORSCH!
Consegui trabalhar até 2 cm ao lado das plantas jovens,
deixando apenas 10 % da superfície não trabalhada. Em
comparação com minha capinadeira atual, comandada ma-

Conclusão...
O empreiteiro Arnaud Caillouel ficou entusiasmado em poder
testar a nova capinadeira em sua fazenda: «já sou cliente da
HORSCH e tenho um pulverizador HORSCH Leeb LT e um Terrano com o qual estou mais que satisfeito. Esta foi uma grande
oportunidade para testar uma nova máquina e contribuir com
minha experiência para futuros desenvolvimentos. Eu estava
completamente convencido pela máquina, mas no momento
o Transformer só está disponível a partir de 6 m de largura de
trabalho. Infelizmente, isto torna a máquina grande demais
para a pequena estrutura da Normandia. Estou esperando por
uma largura de trabalho menor. Minha conclusão é: robusta
e confiável – como todas as máquinas da HORSCH».

Saiba mais sobre o
Transformer VF.
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Um grupo agrícola de
superlativos
Os números falam por si: em 515.000 hectares,
a fazenda Kernel na Ucrânia produz grãos e
oleaginosas com um rendimento total de mais
de 3,2 milhões de toneladas com a mais alta
precisão e agricultura de precisão. A tecnologia
de semeadura de precisão HORSCH Maestro
também desempenha um papel importante
neste contexto.

14
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m breve as primeiras semeadoras de precisão HORSCH
Maestro 24 SX estarão funcionando na empresa Kernel na Ucrânia. Eles se convenceram em demonstrações e testes extensivos. E já existem 50 Maestro
24  SW funcionando como máquinas chave para a semeadura
de girassol e milho. Mas espere um minuto: 50 semeadoras
pneumáticas de precisão de 24 linhas? Que tipo de fazenda
é esta, afinal? terraHORSCH a apresenta.
A Kernel é uma das maiores fazendas da Ucrânia. Devido
ao seu tamanho, ela tem importância internacional. As ações
da empresa são negociadas na Bolsa de Valores de Varsóvia.
Seu faturamento no exercício financeiro de 2019/ 2020
foi de US$ 4,1 bilhões. Cerca de 12.000 funcionários
em todas as unidades de negócios trabalham para a
missão da Kernel, que é: «nossa meta é
liberar o potencial da produção de
alimentos da Ucrânia para
alimentar a crescente
população mundial
de uma forma sustentável».

As áreas agrícolas
(verde) e escritórios,
silos e fábricas de óleo
são convenientemente
distribuídos logisticamente
em grande parte do país.

A divisão de agricultura inclui 515.000 hectares de terra
espalhados por todo o país. Claramente, há pouco sentido em dar
informações precisas sobre os pontos
e a qualidade do solo. O espectro varia de solos
médios a solos muito bons. A empresa colhe 3,2 milhões de
toneladas de cereais e oleaginosas de suas terras arrendadas e
administradas por ela, o que a torna o maior produtor agrícola
da Ucrânia. Cerca de 6.000 outros agricultores abastecem a
Kernel com 3 milhões de toneladas de girassol e 5,1 milhões
de toneladas de cereais. As principais culturas são o milho, o
trigo e o girassol.
Estes produtos então vão diretamente para a segunda
unidade de negócios «Comércio e Infraestrutura» da Kernel. A
capacidade de armazenamento é de 2,4 milhões de t em silos,
e as instalações estão descentralizadas em toda a Ucrânia.
As exportações são de 7,9 milhões de t de grãos e oleaginosas. Os contratos estratégicos de futuros permitem prazos
muito curtos entre a colheita própria ou o fornecimento de
outras fazendas e a revenda. Tudo é resguardado contra as
flutuações de preços. Uma frota ferroviária própria de 3.443
vagões de grãos garante um fluxo uniforme de mercadorias
dos silos do interior para os portos. A Kernel opera dois terminais de águas profundas em Chornomorsk (Tschernomorsk)
com uma capacidade de movimentação anual de 8,8  milhões
de toneladas. Assim, a empresa possui a maior frota ferroviária
privada e a maior capacidade de armazenagem do país. É tam-

bém o maior exportador de grãos da Ucrânia, respondendo
por 14 % das exportações do país.
Os principais mercados-alvo para os 7,9 milhões de toneladas de grãos exportados são a Ásia com 44 %, a Europa
com 35 % e o Oriente Médio com 16 %.
O Óleo de Girassol forma a terceira unidade de negócios
do Grupo. Aqui é interessante saber o histórico do porquê
da Ucrânia ser um produtor tão grande de óleo de girassol.
Há mais de 20 anos, o país começou a promover maciçamente a produção do óleo diretamente no país com um
imposto de exportação sobre grãos de girassol. Era mais
econômico para todos os produtores produzir o óleo por
conta própria em vez de exportar os grãos. Como resultado,
a Ucrânia agora é o maior produtor mundial de óleo de girassol, com cerca de 7,4 milhões de toneladas. É seguido pela
Rússia com 5,7 milhões de toneladas, a UE com 3,7 milhões
de toneladas e a Argentina com 1,2 milhões de toneladas de
óleo de girassol. A produção global é de cerca de 22 milhões
de toneladas.
As oito fábricas de óleo da Kernel têm uma capacidade de
processamento de 3,5 milhões de toneladas de girassol por
ano. Pode-se dizer aproximadamente que 1.000 kg de grãos
de girassol produzem uma média de 440 kg de óleo, 390 kg
de torta e 160 kg de cascas de girassol.
Cerca de 145 milhões de litros de óleo são engarrafados diretamente e preparados para exportação no terminal portuário
ou para venda na Ucrânia. Adicionalmente, 1,4 milhões de toneladas de torta de girassol vão para o porto para exportação.
Isto significa que a Kernel é o maior produtor mundial
(7 % da produção mundial) e o maior exportador (15 % do
volume comercializado internacionalmente) de óleo de girassol. Aqui, grande parte dos 1,5 milhões de litros vai para a
Europa (29 %), Iraque (24 %), Índia (23 %) e China (16 %).

PRECISÃO E DIGITALIZAÇÃO
Uma fazenda deste tamanho só pode ser administrada de forma realmente eficaz com um alto grau de digitalização. Porque
para o máximo desempenho na agricultura, você precisa de
máquinas robustas e absolutamente precisas, caracterizadas
pela operação simples, confiabilidade e alta produtividade de
área com posicionamento preciso das sementes. Foi exatamente aqui que a HORSCH entrou em ação há alguns anos.
A empresa fornece a Kernel com a grade de discos curta Joker
RT e a semeadora universal Pronto DC PPF desde 2009.
A experiência com as máquinas foi tão positiva que a Kernel também tem confiado na SW Maestro para semeadura de
precisão de milho e girassol desde 2014. Cerca de 50 máquinas
Maestro 24 SW agora estão em uso nos 515.000 hectares
cultivados.
Desde então, os agrônomos e gerentes das diversas fazendas têm empurrado a tecnologia até o limite. Cada máquina
semeia cerca de 3.500 ha por ano. Entretanto, a produção
desta área se concentra em muito poucos dias, porque a
fazenda se esforça para explorar as melhores janelas de semeadura, nas quais a produção máxima então é sempre exigida.
E é aqui que entra em jogo a digitalização. A empresa
avalia todos os dados de cada máquina individual até o último
detalhe: ajustes, velocidades de trabalho, falhas, qualidade de
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distribuição e precisão. Os dados da máquina que tem melhor
Durante as operações na primavera, o Maestro então
desempenho são então utilizados para otimizar ainda mais
convenceu completamente devido a sua dosagem precisa,
todas as outras máquinas. «O objetivo na Kernel é permitir a
mesmo em altas velocidades de trabalho. Um ponto imporsemeadura de alto impacto no momento ideal», diz Johannes
tante aqui foi um desempenho consistente, mesmo quando
Kluth, Diretor Geral da HORSCH Ucrânia. «Com uma operação
a qualidade das sementes não era ótima. Porque é claro que
tão grande, podemos demonstrar de forma impressionante
com 515.000 hectares, nem sempre é possível utilizar apenas
a eficiência de nossas máquinas. O que dizemos no folheto
sementes perfeitamente calibradas.
e no website, demonstramos aqui no campo durante a temA telemetria via HorschConnect, naturalmente, torna a
porada», diz Kluth.
semeadura propriamente dita absolutamente transparente. É
Naturalmente, tal boa cooperação requer contato pessoal.
precisamente o monitoramento em tempo real que permite
As reuniões são realizadas em intervalos regulares na sede
verificar a qualquer momento quão eficiente e efetivamente
em Kiev. Aqui HORSCH e Kernel se informam mutuamente
as máquinas estão funcionando individualmente. E se, por
sobre inovações e coordenam estratégias. Novos produtos e
exemplo, quatro de cada cinco máquinas apresentam excevariantes de equipamentos são apresentados e outros procelente desempenho e uma não, os responsáveis podem intervir
dimentos conjuntos são discutidos.
imediatamente. Isto naturalmente é muito mais rápido do que
A partir de então, o trabalho prático se desloca para as
ver apenas que havia um problema quando o campo emerge.
regiões e para as unidades de produção individuais.
Em termos concretos, a Kernel conseguiu alcançar um
Aqui, os especialistas em serviço de campo de Vendas e
aumento de produção de até 25 % com a nova Maestro SX
Serviços da HORSCH estão junto. Basicamente, toda a opeem condições ótimas em comparação com a média de todas
ração inicial, garantia e assistência
as SW Maestro 24 em uso no motécnica das máquinas é realizada
mento. Este aumento é o resultado
pelos revendedores locais. Um elede uma dosagem precisa em alta
mento muito importante e decisivo
velocidade. Para uma colocação ide«Graças à telemetria e
para o sucesso em estruturas tão
al, o fertilizante é aplicado na forma
à dosagem precisa da
grandes são os cursos de treinalíquida. O tamanho do reservatório
Maestro 24 SX, a integração
mento para os operadores e engedas Maestros é um argumento adinheiros da Kernel. Durante anos,
cional para seu potencial. O volume
desta tecnologia de
cursos de treinamento prático têm
de 9.000 l pode ser encomendado
semeadura em nosso
sido realizados regularmente no
tanto em uma divisão de 2.000/
sistema de agricultura de
inverno, para que os participantes
7.000 (semente/ fertilizante) ou
se atualizem.
precisão é descomplicada e 4.000/ 5.000.
No final, cada operador receA representação das máquinas
completamente possível.»
be um certificado que o identifica
no HorschConnect é muito comcomo um profissional qualificado.
preensível e concisa com uma ótica
KONSTANTIN SCHITIUK,
Somente tais operadores são percom usabilidade e layout amigável
VICE-DIRETOR ADMINISTRATIVO DA
«KERNEL AGRIBUSINESS»
mitidos no trator durante a tempodo display.
rada. Esta é uma situação vantajosa
Eficiência e capacidade são
para todos, pois permite que os
também os critérios decisivos para
operadores de trator obtenham o
outras máquinas que estão sendo
máximo desempenho do equipamento.
testadas atualmente na Kernel.
«Esta colaboração é um exemplo perfeito da relação trianO rolo de facas Cultro 12 TC representa muita produtigular entre fabricante, revendedor e cliente – não importa o
vidade com pouco esforço e velocidades de trabalho de até
tamanho. Não temos um relacionamento de cima para baixo
20 km/h. O peso da máquina repousa inteiramente sobre o
onde nossas informações fluem para o revendedor e tão
rolo de facas durante a operação de campo. O Cultro é muito
somente o revendedor se comunica com o cliente. Isso é o
adequado para o picado de culturas secundárias na primaque há de especial em nós. Conversamos com os clientes e
vera ou para o corte de restolho ultra raso, por exemplo, em
revendedores sobre os requisitos e objetivos e podemos assim
girassol e milho. O principal uso na Kernel é para triturar os
oferecer a solução perfeita para o respectivo negócio», diz o
caules de girassol após a colheita. Os talos geralmente ainda
Diretor Geral da HORSCH Ucrânia, Johannes Kluth.
têm um comprimento de 1,5 m após a colheita, e um máximo
Tais conversações estratégicas foram também o gatilho
de 30 cm após a primeira passagem.
para o primeiro Maestro SX a ser usado no Kernel. Após visitas
A Kernel também está adquirindo experiência inicial com
de representantes da Kernel à sede da HORSCH em Schwana tecnologia HORSCH na proteção de culturas. O Leeb VL é
dorf, foram realizadas as primeiras reuniões na Agritechnica
um novo modelo autopropelido baseado no novo Leeb PT
2019 a respeito do novo Maestro 24 SX.
apresentado na Agritechnica 2019. Theo Leeb havia falado
Aqui três pontos foram bastante decisivos para a seleção: a
em detalhes sobre as vantagens do Leeb VL na última terboa experiência com o Maestro 24 SW e sua operação robusta
raHORSCH (número 20).
e confiável em todas as condições, a nova dosagem de alta
A nova série VL autopropelida (variable large) está equivelocidade e a telemetria HorschConnect.
pada com eixos telescópicos e uma nova suspensão indepen-

16

terra HORSCH

5 | 2021

01

02

03

04

01 145 milhões de litros de óleo de girassol
são produzidos nas fábricas de óleo e em parte
engarrafados diretamente.
02 O terminal portuário da Kernel no Mar Negro em
Chornomorsk tem uma capacidade de movimentação
anual de 8,8 milhões de toneladas.
03 Uma das primeiras HORSCH Maestro SXs em
operação na Kernel está sendo abastecida com Big
Bags.
04 Cinco Maestros HORSCH 24 SW semeando milho.

dente das rodas e terá um ajuste de bitola de forma variável.
Isto está disponível na VL em dois intervalos – um entre 2,60
e 3,50 m e outro de 3 a 4 m. Ambos podem ser equipados
com um ajuste opcional de altura de até 2 m. Devido ao
cultivo intensivo de girassol e milho, a Kernel quase nunca

usa pulverizadores de arrasto. Aqui, o vão livre é crucial. Com
volumes de reservatório de 6.000 l e 8.000 l, está garantida a
máxima eficácia em girassol e milho. 
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COM TODO A FORÇA
DO PRODUTO RUMO
AO FUTURO
No artigo «Uma rede para o futuro» na página 40, Cornelia e Philipp Horsch
apresentam a nova estrutura interna na HORSCH. Hubertus Bultmann, Gerente
de Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento, relata como isto está sendo implementado na área de produtos e especificamente nas Unidades de Produto (PU).
terraHORSCH: Sr. Bultmann, quais foram as ideias estratégicas por trás da introdução de unidades de produtos?
Hubertus Bultmann: desencadeada pelo crescimento internacional da empresa, a necessidade de mudança foi perceptível de forma simples em alguns lugares: devido à expansão
maciça do portfólio de produtos, o fluxo de informações
cresceu fortemente. Cada vez mais pessoas estão trabalhando
em mais e mais tarefas ao mesmo tempo. O desenvolvimento internacional e os locais de produção acrescentam mais
complexidade.
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Este foi o nosso ponto de partida no início do ano passado.
Nosso objetivo: queríamos nos preparar para o futuro do ponto de vista estrutural e organizacional, reforçando ao mesmo
tempo as raízes da empresa em todas as suas características.
De que características estamos falando aqui?
Uma dessas características é, por exemplo, que muitas vezes
e frequentemente de forma bastante espontânea simplesmente experimentamos as coisas – a esse respeito, fazemos
como uma startup: montamos estruturas de teste, saímos

Da empresa
Sob a liderança do Diretor Theo Leeb, Florian
Zink (à direita) é responsável pela PU Crop Care.
Hubertus Bultmann (2º a partir da esquerda)
é responsável pelas Unidades de Produto
Planting, Seeding, Hybrid Farming e Tillage, que
são gerenciadas por Lucas Horsch (esquerda),
Mathias Schneider (2º a partir da direita) e Daniel
Halbmann (centro).

rapidamente para o campo e testamos diretamente a nova
ideia. O que não funcionar, melhorar imediatamente e depois
sair novamente.
É assim que são criadas soluções inovadoras que posteriormente podem atender às duras exigências de uso prático
em uma máquina de série. Tais ideias são frequentemente
acionadas por uma exigência especial do cliente.
Como se chegou à estrutura atual de unidade de produto?
Dividimos todo o nosso portfólio de produtos de acordo com
as maiores famílias de produtos. O modelo para isto foi a
proteção de cultivos, onde sempre trabalhamos com sucesso
em uma unidade separada por razões históricas. Queríamos
utilizar esta experiência positiva em nosso processo de desenvolvimento também para todos os outros grupos de produtos.
Que unidades de produto existem hoje na HORSCH e
onde estão interligadas ou ligadas em rede dentro da
HORSCH?
agora existem cinco Unidades de Produto no mundo HORSCH:
PU CropCare (proteção de culturas com todos os pulverizadores Leeb), PU Seeding (semeadura de grãos com máquinas
como Pronto ou Avatar), PU Planting (tecnologia de semente
de precisão com toda a família Maestro), PU Hybrid Farming
(cultivador Cura, capinadeira Transformer), e PU Tillage (preparo do solo com produtos como Tigre, Terrano e Joker).
O vínculo organizacional basicamente não mudou: Theo
Leeb é totalmente responsável pela Proteção de Cultivos
como Diretor Administrativo. Eu cuido das quatro Unidades
de Produto: Preparo do Solo, Agricultura Híbrida, Semeadura
e Plantio.
O agrupamento em famílias de produtos parece absolutamente compreensível – mas o que exatamente é
diferente agora do que antes?
Nesta mudança, não só estamos reunindo todos os tópicos
de produtos nas cinco unidades, mas também lhes demos um
papel muito especial dentro de toda a empresa. Eles são responsáveis por suas respectivas famílias de produtos além dos
limites do desenvolvimento do produto. Na vida profissional
diária, isto significa que a Unidade de Produto também desempenha um papel ativo fora do desenvolvimento e fornece
um importante impulso a outras áreas da empresa, tais como
compras, serviços e vendas ou marketing.

Isso significa que muitas medidas e atividades são frequentemente acionadas inicialmente pelo desenvolvimento de produtos?
Este de fato é o caso. Por exemplo, depois que uma ideia
se torna um produto, sempre tentamos apoiar o sucesso do
marketing até o cliente a partir do departamento de desenvolvimento. Na estreita interação de todas as divisões da empresa
– o que, naturalmente, é um pré-requisito – tentamos alcançar
o mais alto nível de satisfação do cliente.
Esta forma de trabalho é muito forte em nossa empresa
e foi originalmente iniciada pela família fundadora. Esta é
uma característica que cresceu a partir das raízes da empresa
e que vamos reforçar no futuro com a introdução das novas
unidades de produtos.
Onde é visível este foco no cliente?
isto se torna muito claro com os gerentes das Unidades de
Produto: na verdade, nossa estrutura só define a moldura de
qualquer forma – ela só ganha vida com as pessoas certas!
É por isso que preencher estas posições não foi tão fácil. O
objetivo era recrutar pessoas experientes que pudessem cobrir
uma área complexa de conflito: tanto compreender os desejos
e exigências de nossos clientes em todo o mundo como ter o
know-how para traduzi-los em um produto. A fim de dominar
isto de forma eficiente e focada em metas, a experiência em
design, bem como o conhecimento nas áreas de compras,
produção e gestão de qualidade são importantes, além dos
fundamentos agrícolas.
Quem são as pessoas por trás desta estrutura recém-criada e o que está atualmente orientando as unidades?
eu gostaria de começar com Lucas Horsch. Como o filho mais
velho da Cornélia e Michael, Lucas é o responsável pela PU de
Plantio. Através de seu próprio tempo na empresa, mas também através da experiência adquirida na gestão da operação
da AgroVation HORSCH, Lucas traz uma lufada de ar fresco
para a equipe. O desafio atual na área de grãos individuais:
tornar a tecnologia de injeção (AirSpeed) e a tecnologia de
vácuo (AirVac) disponíveis para todo o portfólio de produtos.
Na PU Seeding, Mathias Schneider tomou o leme. Mathias
tem mais de 10 anos de experiência HORSCH, além do conhecimento agrícola. O foco atual de Mathias é o desenvolvimento
de produtos conhecidos, mas também a expansão do portfólio
de produtos – exemplo atual: a Versa.
No PU Crop Care, os tópicos confluem em Florian Zink.
Florian trabalha no desenvolvimento de proteção de cultivos
na HORSCH LEEB há 14 anos e atualmente se concentra em
particular no pulverizador montado e em projetos de autopropelidos no mundo inteiro. Como já mencionado, Florian continuará a trabalhar muito de perto com Theo Leeb no futuro.
Por último, mas não menos importante, a Agricultura
Híbrida e Preparo do Solo: ambas são lideradas por Daniel
Halbmann. Daniel tem experiência em engenharia mecânica
e tem trabalhado na gestão de produtos por muitos anos.
Ele também traz muita experiência agrícola. O foco aqui é a
próxima geração de escarificadores de arrasto e a expansão
do equipamento de cultivo e capina.
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Maestro V versus
Maestro X – qual é a
nossa posição?
Após as duas primeiras temporadas completas, incluindo a semeadura de colza
no verão com as novas gerações V do Maestro (sistema de vácuo com dosador
AirVac) e X (sistema de sobrepressão/ impulsão com dosador AirSpeed) em uso
mundial, Philipp Horsch traça uma primeira conclusão clara.

Philipp
Horsch

A

ntes de mais nada, a pergunta que nos é feita com frequência: por que a HORSCH
busca os princípios de medição e deposição em paralelo, em vez de
confiar em apenas um sistema, como
a maioria de nossos competidores de
mercado, pelo menos europeus, fazem
até agora?
Primeiro: ambos os sistemas são muito idênticos na construção: isto não se
refere apenas ao sistema de dosagem,
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que consiste em discos dosadores, individualizador de grãos (que, a propósito,
não requer nenhum ajuste!), acionamento elétrico, sensores etc. A unidade
completa de linha com todos os acessórios também é idêntica na construção.
A única diferença é onde a pressão/
vácuo é aplicada e como os grãos são
então transportados do disco para o
sulco. Desta forma, criamos uma base
que nos facilita muito a oferta de ambos
em paralelo. Até agora, somos o úni-

co fabricante no mundo com esta clara
«estratégia dupla» baseada em um alto
grau de similaridade de componentes.
Muito mais importante, porém, é
que após os últimos dois anos no campo,
foi claramente confirmado que precisamos plenamente dos dois sistemas. Há
tipos de grãos que são relativamente difíceis de lançar devido ao seu tamanho e
forma, tais como girassóis muito grandes
ou certas espécies de leguminosas extremamente grandes. E nos deparamos
com os limites dos cilindros de captura
em muitas condições, que são obrigatórios no sistema de disparo. Eu estive
viajando no Brasil em outubro e pude
ver muitas de nossas Maestro no campo:
em alguns lugares, chove diária e intensamente durante a semeadura, e nestas
condições extremamente úmidas e pegajosas, a semeadura deve continuar. Não
só se chega aos limites do possível, mas,
sobretudo, é absolutamente impossível
capturar os grãos sob estas condições. Já
experimentamos a mesma coisa muitas
vezes no norte dos EUA.
Neste caso, a única alternativa é um
sistema de vácuo. Portanto, para nós,
como fornecedor global, é imperativo
impulsionar ambos os sistemas.

LIMITES EM PERSPECTIVA
A questão ainda permanece quanto à
experiência da precisão da deposição na
distribuição longitudinal. Como é bem
conhecido, é aqui que o processo de impulsão mostra sua vantagem em relação
ao sistema em altíssimas velocidades.
Após os dois últimos anos, porém, pode-

01

03

01 Estande de colza semeada com o sistema
AirSpeed, CV 50 % (incluindo falhas e duplas).
02 Estande de milho semeado com o sistema
AirVac, CV 18 % (incl. falhas e duplas)
03 A Maestro da nova geração: HORSCH
Maestro 8 CX
04 A unidade dosadora AirSpeed (esquerda)
com sistema de sobrepressão/ disparo e a
unidade dosadora AirVac (direita) com sistema
de vácuo. O sistema de dosagem com discos
dosadores, individualizador de grãos, acionamento elétrico, sensores etc. é idêntica em
construção em cada caso. A diferença está no
transporte de grãos e em como os grãos são
então introduzidos no sulco.

02

mos afirmar que conseguimos relativizar
significativamente estes limites entre os
dois processos.
Através de várias ações, conseguimos
melhorar significativamente a precisão
do sistema de vácuo (AirVac), mesmo em
altas velocidades. Até aproximadamente
12 km/h estamos nos deslocando com
aproximadamente o mesmo nível de precisão que com os sistemas de impulsão.
Isto antes não era possível com sistemas
a vácuo e estamos muito satisfeitos por
termos conseguido isto com nosso sistema AirVac – especialmente porque isto
também anda de mãos dadas com uma
usabilidade extremamente melhorada.
A HORSCH ainda precisa de um
sistema de disparo? Claramente sim:
o mercado também exige um e nós,
como fornecedor de gama completa no
setor de grãos individuais, nos vemos
desafiados aqui.
Nosso sistema de disparo é um desenvolvimento completamente novo e
a tecnologia do processo de disparo é
diferente de todos os outros sistemas
existentes no mercado: em nosso sistema, trabalhamos com diferentes níveis de pressão de ar ou suprimentos
de sobrepressão durante a dosagem ou

o transporte (disparo) dos grãos. Naturalmente, a pergunta mais importante
para nós permanece: isto é equivalente
aos sistemas de disparo estabelecidos
no mercado em termos de precisão? Os
testes em bancos de ensaio mostraram
isso antecipadamente, mas a experiência
tem mostrado repetidamente que isso
deve ser confirmado na prática. E para
isso, são necessários testes de campo
extensivos em várias condições.

OFERECE PERSPECTIVAS
Numerosas avaliações de campo no
mundo inteiro deixam claro que nosso

método de disparo está exatamente no
mesmo nível que os demais métodos
existentes. Isto se aplica igualmente a
todos os tipos de sementes predominantes.
Assumindo a utilização e ajustes
corretos em cada caso, os coeficientes
de variação estão dentro da faixa usual
de CV 8 a 15 para a beterraba, CV 10
a 20 para o milho e CV 15 a 30 para o
girassol.
Estamos muito satisfeitos com isso
e, além do já aprovado sistema AirVac,
agora também podemos liberar nosso
sistema AirSpeed para a produção em
série na temporada 2021.
Uma breve perspectiva sobre a tecnologia de nosso processo de disparo:
como mantemos o ar de disparo e dosagem separado no sistema AirSpeed,
também podemos influenciar ambos os
fluxos de ar futuramente e assim conseguir otimizações. Os testes iniciais já
indicam isso.
Em suma, ou mais precisamente em
uma escala global, precisamos de ambos os processos (AirVac e AirSpeed).
E estamos felizes por termos tomado
a decisão, há alguns anos, de seguir os
dois caminhos em paralelo.
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5 de uma só vez
Theo Leeb em uma entrevista com a terraHORSCH sobre as muitas vantagens
dos bicos de pulso e o sucesso de outras inovações que agora foram comprovadas com sucesso no campo um ano após a Agritechnica.
terraHORSCH: Vamos fazer um balanço um pouco mais
de um ano depois da Agritechnica. Houve muitas inovações. Como estas foram recebidos pelo mercado nesse
ínterim?
Theodor Leeb: Os principais destaques que apresentamos
foram o pulverizador tandem Leeb 12 TD, a nova linha
de pulverizadores autopropelidos PT e nossa tecnologia
PrecisionSpray com bico de pulso.
Já informamos sobre o Leeb 12 TD e
a nova linha autopropelida nas duas
edições anteriores da terraHORSCH.
Há aqui alguma atualização sobre o
desempenho das máquinas em seu
primeiro ano no campo?
Vamos começar com o pulverizador tandem de 12 TD. No início pensávamos que
era um produto de nicho. Um produto
importante com certeza, mas um produto
de nicho para clientes com exigências muito
especiais em termos de capacidade e logística
marcantes. O grande volume do reservatório
destina-se a aumentar a produtividade

Theodor Leeb
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de área e aliviar o problema logístico de grandes distâncias
entre sede e campos. Mas a demanda real nos surpreendeu
muito positivamente e podemos dizer que o novo produto
foi muito bem recebido e aceito pelo mercado em um tempo
muito curto. Naturalmente, com certeza isto também se deve
ao sistema de dois reservatórios, que resolveu um desafio
central da pulverização em tandem de uma forma
nova e inovadora. Com um volume total de
12.000 litros, dividimos 7.000 litros na frente
e 5.000 litros na retaguarda. Durante a
pulverização, os dois reservatórios são esvaziados alternadamente, passo a passo.
E isto é feito de tal forma que há sempre
mais calda no reservatório da frente do
que no traseiro. Em terreno acidentado,
esta técnica já provou seu valor, pois
significa que sempre há carga suficiente
na lança do trator, o que melhora significativamente a tração. Os clientes ficam
muito surpresos com a facilidade com que
o 12 TD é puxado consequentemente.

Bicos de pulso

O Leeb PT foi apresentado especificamente na Agritechnica como um modelo que será a base para uma linha
autopropelida com a qual a HORSCH estará globalmente
atuante. Após a introdução bem sucedida do novo Leeb
PT, os primeiros Leeb VL (Variable Large) agora também
estão em operação nos mercados. Quais foram as constatações iniciais?
Antes de tudo, estamos extremamente satisfeitos com o primeiro ano de produção em série para o PT. Recebemos um
feedback muito positivo de nossos clientes, principalmente da
Europa Central. Para o mercado global, temos agora uma nova
versão autopropelida, a Leeb VL, que foi exibida pela primeira
vez este ano em uma feira na Rússia e já foi utilizada em muitos milhares de hectares, por exemplo, na Europa Oriental.
O VL Leeb está equipado com eixos telescópicos e uma nova
suspensão independente das rodas. A bitola de ajuste variável
está disponível em duas faixas – uma entre 2,60 e 3,50 m, e
outra entre 3 e 4 m. Ambos podem ser equipados com um
ajuste opcional de altura de até 2 m. Inicialmente, o Leeb VL
estará disponível com um volume de reservatório de 6.000 l e
8.000 l – mais tarde também 4.000 l. As bitolas indicam que
esta máquina se destina aos mercados de exportação. Além
disso, estamos trazendo uma variante para a Europa na forma
da série VN (Variable Narrow), que também tem um ajuste
variável da bitola. Este está disponível em duas faixas: ou de
1,80 a 2,25 m ou de 2,25 a 3 m. O cliente pode escolher
individualmente a variante que melhor lhe convier. O ajuste
da bitola de 2,25 a 3 m pode ser opcionalmente equipado
com um ajuste de altura de até 2 m. O Leeb VN inicialmente
está disponível com um volume de reservatório de 5.000 l ou
6.000 l e lembra bastante o Leeb PT 350 em termos de sua
gama de aplicações.
Durante muito tempo, a HORSCH não ofereceu desligamento individual do bico. Por quê?
Para ser honesto, para nós o esforço técnico adicional era
desproporcional aos benefícios, pois tínhamos um controle

de seção de barra muito bem dimensionado com até 42
seções de barra.
Mas o esforço técnico para um sistema de pulso, como
apresentado na Agritechnica, não deve ser subestimado.
Isso mesmo, mas o benefício adicional de uma gama de trabalho significativamente maior do bico, a extensa independência
entre a pressão e, portanto, o tamanho da gota e a velocidade
de deslocamento, bem como a compensação de curvas ou
VariableRate por seção justificam plenamente esta despesa.
Agora também há muita demanda. E para as máquinas que
agora estão funcionando no exterior, recebemos um feedback
extremamente positivo. Ninguém voltaria atrás. Muito pelo
contrário. Não há discussão em absoluto. Mas talvez seja
melhor passar por todas as vantagens uma a uma.
Que requisito, que agora resulta em muitas vantagens,
foi o gatilho para tratar com os bicos de pulso como
hardware e o PrecisionSpray como o controle inteligente
HORSCH por trás dele?
Isto surgiu originalmente como resultado do dilema enfrentado pelas empresas norte-americanas que queriam operar
muito rápido com apenas um tipo de bico. A faixa de velocidade desejada de 5 km/h a 25 km/h não poderia ser coberta
com um calibre bico apenas. E é por isso que os primeiros
desenvolvimentos nesta área foram realizados nos EUA. A
modulação da amplitude do pulso é um sistema que pode abrir
e fechar bicos em alta frequência. Isto é feito por um pequeno
eletroímã que abre e fecha um orifício por meio de um pistão
metálico oscilante. A frequência em que isto acontece é indicada pelo chamado valor Hertz. Nosso sistema, por exemplo,
funciona com 20 Hertz, o que significa que o bico abre e fecha
20 vezes em um segundo. Um ciclo (bico aberto/ fechado) leva,
portanto, 0,05 segundos. A alta frequência é importante para
garantir uma distribuição longitudinal suficientemente precisa.
Frequências mais altas, no entanto, fazem pouco sentido, pois
a faixa de ajuste do ciclo de trabalho é então restrita.
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Ilustração das
opções do Ciclo de
Trabalho explicadas
na entrevista.

mesma pressão e, portanto, espectro de gotas. Exemplo: se
um bico de 05 é montado, a vazão de um bico de 015 pode
ser atingida por um ciclo de trabalho de 30 %. Isto resulta em
uma faixa de trabalho de 015 a 05 e isso continuamente. Isto
também deixa claro que com o sistema PWM estamos basicamente operando com bicos de maior calibre e, portanto, não
temos mais nenhum problema de entupimento. Tanto pelo
modo de operação como nos termos técnicos.

Os sensores NPC (NozzlePlugControl) monitoram os cones dos bicos.

Você está se referindo a outro termo técnico, que é
igualmente importante para uma melhor compreensão
e para o modo de operação: o ciclo de trabalho. Do que
se trata exatamente?
O sistema pode ajustar o tempo de abertura e fechamento do
bico de forma diferente como uma porcentagem do tempo do
ciclo. Este é o chamado ciclo de trabalho. A especificação Hertz
de um sistema indica a frequência com que um bico pode ser
aberto e fechado em um segundo, e o ciclo de trabalho (Duty
Cycle) indica a porcentagem de um ciclo que é aberto.
Com 0 % de ciclo de trabalho, o bico está fechado. A
50 %, o bico está aberto uma metade do tempo do ciclo e
fechado a outra metade do tempo. Em 100 % Duty Cycle, o
bico estaria sempre aberto e você estaria operando como se
estivesse com um pulverizador convencional. Desta forma, podemos controlar a taxa de pulverização infinitamente independentemente da pressão de pulverização através de diferentes
ciclos de trabalho e, assim, tempos de abertura. Uma faixa
de trabalho sensata para o ciclo de trabalho é de 30–100 %.
Isto significa que a saída de um bico pode ser reduzida a 30 %
por modulação de amplitude de pulso (PWM) – e isto com a
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Mas esta é, afinal de contas, uma comutação única de
bico.
(risos): é isso mesmo. Mas o número de outras vantagens do
nosso sistema é bastante considerável. O circuito de um único
bico, sobre o qual muitas pessoas se debruçam, é na verdade
apenas um aspecto. Devido às muitas experiências práticas
que adquirimos, o foco está em argumentos completamente
diferentes e mais relevantes para a prática.
Em qualquer caso, é uma tecnologia inovadora para os
agricultores, com a qual eles já estão perfeitamente equipados
para o futuro. Afinal de contas, quem sabe o que os legisladores do mundo inteiro trarão no futuro para a regulamentação
de proteção de plantas.
Como o senhor disse acima, o fazendeiro tem um só bico
e este não entope mais.
sim, você não precisa mais manter muitos bicos em estoque,
como costumava fazer, a fim de ter a configuração correta
para cada taxa de aplicação e velocidade de trabalho. Por
outro lado, as propriedades da pulverização não são mais
influenciadas pela troca de bicos. Isto significa que, independentemente da mudança das velocidades de avanço ou das
diferentes taxas de aplicação, a qualidade da aplicação e o
padrão da cobertura permanecem sempre constantes, já que
o ajuste à velocidade de avanço não é mais efetuado através
da pressão, mas sim através do ciclo de trabalho. A pressão e
o espectro de gotas permanecem constantes. Isto significa que
o bico não precisa mais ser ajustado quando a velocidade de
deslocamento ou a taxa de aplicação aumentam. Isto é feito
automaticamente com a modulação da amplitude do pulso
através da mudança no ciclo de trabalho.
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Em termos muito simplificados, as vantagens são:
– Ajuste contínuo do fluxo volumétrico a pressão e tamanho
de gota constantes
– Espectro de gotas constante ao usar um bico  pequeno
número de diferentes calibres de bicos necessários
– Compensação de curvas
– VariableRate com graduação para larguras de seção virtual
com 3 m
– Desligamento de bico único para o SectionControl
O termo compensação de curva já é conhecido da tecnologia de semeadura a ar de precisão Maestro, onde
com grandes larguras de trabalho a taxa de semente é
reduzida no interior da curva e aumentada no exterior.
O mesmo se aplica à pulverização e estamos enfrentando
um problema agrícola muito específico: o problema das ervas daninhas resistentes tem aumentado muito nos últimos
anos. Muitas vezes as ervas daninhas crescem das bordas do
campo para dentro da cultura. O problema é que, na maioria
dos casos, as curvas têm de ser feitas neste local e, devido
às diferentes velocidades do exterior e do interior da barra,
ocorre uma medição excessiva ou insuficiente. Isto pode ser
compensado pela compensação de curvas. Com nosso PrecisionSpray, a taxa de pulverização de cada bico é ajustada à
velocidade da curva ao longo de toda a barra, conseguindo
assim uma aplicação exata com uma quantidade constante
de ingrediente ativo.
Pode-se cobrir tudo com um único bico. Mas qual é
exatamente o correto? Ou todos os bicos funcionam?
Basicamente, quanto mais longo for um bico e quanto maior
for a câmara de ar, maior será o risco de que os pulsos de
líquido sejam amortecidos e o bico começará a «cuspir». A
maioria dos bicos de injeção curtos, por outro lado, funciona
muito bem. Na América do Norte, onde a modulação de
amplitude de pulso tem sido usada há cerca de 20 anos, os
bicos de jato plano padrão ou bicos especiais de baixa deriva
são predominantemente usados. Entretanto, estes ou não
têm aprovação aqui ou não atendem à classe de deriva de
90 %. Para poder fazer uma recomendação aqui, realizamos,
portanto, nossos próprios testes de laboratório e de campo

nos quais bicos de 90 %, assim como os bicos duplos de aço
plano, também foram levados em consideração. Tecnicamente, estes bicos dos fabricantes Lechler, Agrotop e Teejet funcionam perfeitamente com nosso PrecisionSpray. A pergunta
que permaneceu aberta no final é: um bico de 90 % também
atinge a classe de deriva de 90 % com um sistema PWM?
A fim de responder a esta pergunta, estamos trabalhando
a toda velocidade com os fabricantes de bicos e o Instituto
Julius Kühn em um registro correspondente. Esperamos os
primeiros resultados para a Alemanha no início de 2021. Nosso
PrecisionSpray como sistema já está aprovado pelo JKI em termos de confiabilidade, praticidade e precisão na distribuição
transversal. Para os clientes que já possuem um sistema PWM,
existem opções técnicas para atender às exigências atuais.
Porque se você trabalha com um ciclo de trabalho de 100 %,
o bico se comporta como em um pulverizador padrão e os
registros atuais de 90 % se aplicam. Isto significa que você já
pode confiar no PrecisionSpray hoje sem ter que se preocupar
em violar os regulamentos atuais.
Além do PrecisionSpray, o senhor também mostrou um
sistema de monitoramento de bicos na feira. Qual tem
sido sua experiência aqui?
Este é nosso NozzlePlugControl um sistema de pequenos
sensores de radar que são montados na frente dos corpos
dos bicos. A fim de garantir sua adequação para uso prático,
tivemos várias máquinas com este sistema de sensores no
campo na última temporada.
Os testes correram muito bem. A área monitorada aqui é
principalmente a área atrás da máquina, que não é visível
para o operador. O que é especial é que nosso sensor também avalia realmente a qualidade do leque de pulverização
e o padrão de pulverização, oferecendo assim mais do que
apenas um puro controle de fluxo. Infelizmente, é frequente
que uma pequena quantidade de contaminação perturbe a
formação do leque de pulverização, mas o volume de saída
ainda é adequado. Portanto, esta opção não só garante a
máxima segurança operacional, mas também proporciona
alívio para o motorista. Nosso NozzlePlugControl (NPC) logo
estará disponível para nossos pulverizadores autopropelidos,
bem como para as séries LT, GS e TD.

Ilustração da vantagem
da compensação de
curvas ao usar os bicos
de pulso PrecisionSpray.
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PENSAR À FRENTE
Michael Horsch falou à terraHORSCH sobre a agricultura híbrida, tendo em vista
o Acordo Verde anunciado pela UE. Mas também sobre quantas possibilidades
ainda existem de fato no âmbito do armazenamento de CO2 em húmus.

N

umerosas questões já estão
afligindo os agricultores no
mundo inteiro e certamente
continuarão a afetar no futuro. Alguns têm um impacto mais regional, outros são de importância global.
Vamos começar com a agricultura regenerativa. Aqui precisamos esclarecer e
explicar algo logo de início. Começamos
a reportar intensamente sobre o tema e
já recebemos muito feedback sobre ele.
Entre elas, perguntas como: «Do que se
trata tudo isso? Fizemos algo errado»?
Ou mesmo, «Será que precisamos consertar alguma coisa?» Afinal de contas,
o termo «regenerativo» implica que algo
está errado. Estou dizendo muito claramente que certamente não queremos
dar essa impressão, e não pensamos
que assim seja. O melhor termo é aquele
que HORSCH cunhou há vários anos e
que desde então foi adotado em todo o
setor. Até mesmo os comunicados de imprensa de ministérios agrícolas de todo
o mundo agora falam sobre isso porque
faz sentido. É a agricultura híbrida. Não
estamos recuando, estamos avançando.
E quando falamos de agricultura híbrida,
estamos falando também de medidas
que são aplicadas na agricultura regenerativa. Além disso, estamos curiosos
para ver como a agricultura híbrida irá
se desenvolver. O conhecimento do setor
orgânico e os métodos comprovados da
agricultura convencional se reunirão e
talvez, em combinação com a biotecnologia moderna, uma forma completamente nova de produção de alimentos
possa se desenvolver. A longo prazo, a
agricultura híbrida será outra alternativa
à agricultura orgânica ou convencional e
também utilizará os melhores métodos
de proteção mecânica e química na área
de proteção de plantas, por exemplo.

Acordo verde (Green Deal)
O próximo tópico a ser abordado é o
Green Deal que Bruxelas adotou agora.
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Isto afeta não apenas a UE, mas também
os mercados internacionais indiretamente através de importações e exportações
futuras. Há agora uma discussão sobre
como lidar com isso. Em geral, em todas
as indústrias e ações, as emissões de
CO2 na UE devem ser reduzidas em pelo
menos 55 % até 2030, em comparação
com 1990. O Parlamento da UE gostaria
até mesmo de ver uma redução de 60 %.
Além disso, o objetivo para 2050 é fazer
da Europa o primeiro continente neutro
em relação ao clima, seja lá o que isso
signifique. Mas até 2030 já queremos

Michael Horsch

ter alcançado 55 % das metas – em dez
anos. Há toda uma gama de diferentes
áreas e medidas no Green Deal, como a
economia circular, onde você não produz
mais resíduos plásticos, por exemplo,
mas apenas resíduos de papel. A economia circular também leva em conta,
a propósito: como se recicla um carro
quando ele está avariado após uma média de 200.000 quilômetros. O que pode
ser reaproveitado? O que é jogado fora?
Existem inúmeras subáreas.
Uma área importante e grande neste
Green Deal é Farm to Fork (da fazenda
à mesa), que consiste em quatro indicadores. Ponto um: 50 % de redução
de agrotóxicos. Agora, é claro, há um
grande debate sobre qual base de cálculo. Em seguida, dá-se uma redução de
20 % no fertilizante. O terceiro ponto é
que 50 % dos antibióticos devem ser removidos da produção animal. É evidente
que isto terá um impacto maciço sobre
os fabricantes de produtos químicos e
fertilizantes. As vendas nesta área provavelmente cairão em até 50 %. E o quarto
ponto: até 2050, 25 % da agricultura na
Europa deve ser orgânica. Esses são os
parâmetros gerais.
É interessante que temos lidado com
estas questões há longo tempo, muito
antes que estas exigências tenham sido
oficialmente divulgadas. Para nós e para
muitos de nossos clientes, com os quais
estamos em estreito contato no mundo inteiro, há muito tempo ficou claro
que temos que trabalhar nas questões
de redução da proteção de cultivos ou
produção de alimentos básicos sem resíduos. O que significa a agricultura híbrida neste contexto? O objetivo principal
de «maximizar os rendimentos é a única
maneira de maximizar os lucros» tem
funcionado maravilhosamente bem durante os últimos 60 ou 70 anos. Mas só
iremos mais adiante se abandonarmos
este modo de pensar. Temos então que
discutir os detalhes. Esta é, na verdade,
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Fonte: https://cor.europa.eu/de/engage/Pages/green-deal.aspx

a abordagem central da agricultura híbrida. A agricultura híbrida só funciona se
não olharmos, antes de qualquer coisa,
para o rendimento máximo absoluto.
O que não significa que não possa ser
alcançado.

Menos consumo de
carne?
A questão central está intimamente ligada a isto: o que comeremos no futuro? Este tema está ganhando impulso
na Europa, EUA, Canadá, mas também
no Brasil e na Rússia, por exemplo. O
consumo de carne está sendo um pouco reduzido e mais produtos de origem
vegetal estão sendo consumidos em seu
lugar. Nos EUA, todo o tema poderia se
tornar ainda mais emocionante após a
vitória eleitoral de Joe Biden e Kamala
Harris. Porque em seu manifesto eleitoral
eles, especialmente a Vice-Presidente
Harris, assumem a posição muito clara
de limitar ou reduzir o consumo de carne
– especialmente na área de fast food e
junk food. Não quero julgar se isto está
certo ou errado. Viria mesmo com um
resultado diferente das eleições americanas. O flexitarismo, que significa menos
consumo de carne, é uma tendência em
muitos países ao redor do mundo – embora, é claro, estes cubram apenas uma
parte da população do mundo inteiro.
Mas as pessoas estão mudando sua dieta
por causa da saúde e/ ou por causa do
clima. Os substitutos de carne têm que
ser avaliados da mesma forma neste
contexto. Não requer mais a quantidade
atual de milho e soja para a alimentação
animal. Haverá muito mais terra disponível para alimentos vegetais.
A propósito, observo com grande expectativa que muitas vezes não há mais
discussão sobre o porquê ou quando
exatamente isso deve ser abordado. Não,
muitos já estão discutindo a melhor maneira de fazer isso. E então quando falo
de pensamentos da agricultura híbrida,
ouço com frequência: «sim, temos que
lidar com isso para sermos sustentáveis
e continuarmos a ser lucrativos». Talvez
haja dinheiro a ser feito em alguns países a partir da questão dos resíduos nos
alimentos. Afinal de contas, a população
quer alimentos sem resíduos. E isso pode
ser monitorado de muito perto. Mesmo
que isto só seja desejado na Europa, tem
repercussões internacionais. E se o milho
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vem da Ucrânia ou a soja do Brasil e os
resíduos são medidos nele, então o trem
cheio de trigo ou o navio cheio de soja
tem que voltar para trás. Essas também
são questões deste Acordo Verde da
UE. É claro que também há países que
podem ver isto como uma vantagem
competitiva para o trigo, por exemplo.
Tomemos como exemplo a Ucrânia. O
trigo deles iria então preferencialmente
para o Egito ou para a China. Mas se
a Europa deixar de ser um mercado de
importação de milho ou soja, isso terá
um impacto maciço no fluxo de matérias-primas e também nos preços. Afinal
de contas, se os produtores de soja e
milho procuram novos mercados, todos
eles o fazem.

Formação de húmus
No que diz respeito à formação de húmus, basicamente está ficando cada vez
mais claro o que é possível e o que não é.
O fato é que nós alemães em particular
estamos, penso eu, entre os líderes da
agricultura intensiva e moderna. Mas
o que é possível em termos de carbono orgânico máximo (C-org) em nossos
solos agrícolas ainda não foi alcançado
pela maioria das pessoas. O teor médio
de húmus em nossos solos agricultáveis
na Alemanha é de pouco menos de dois
por cento. E a média para as pastagens é
de 5 %. Como pode ser que a pastagem
cultivada tenha duas vezes e meia o teor
de C-org do solo para cultivo? Tem a ver
com o fato de que a fotossíntese ocorre
durante todo o ano. Logo que está enso-

larado e úmido, o açúcar é produzido. E
parte do açúcar, entre 10 e 30 % dependendo do gênero da planta, é liberado
através das pontas das raízes em forma
de carbono líquido na rizosfera e para
a vida do solo. Isto leva a um forte aumento na vida do solo. Entretanto, a propagação da vida do solo é afetada pela
concentração de sal (fertilizante) no solo.
Ainda há pouca pesquisa científica sobre
isto, mas é claro que com uma rotação
de culturas um pouco mais variada, uma
grande proporção de culturas secundárias e uma lavoura adaptada, não invertida, se aproxima dos níveis de C-org
de um pasto permanente. Desta forma,
deveria ser possível uma acumulação de
até 0,1 % de húmus por ano. Mas o que
é construído aqui é geralmente húmus
nutriente – não húmus permanente, que
é principalmente orientado pelo teor de
argila do solo. A propósito, isto pode
ser visto atualmente no Cazaquistão.
Aí, o lodo preto foi mobilizado a uma
profundidade de no máximo 10 cm nos
últimos 60 anos – o húmus nutritivo foi
em grande parte consumido. Agora se
escarifica lá em parte com o Tiger até
30 cm de profundidade. Portanto, agora
eles querem chegar às camadas mais
profundas de húmus permanente. Aqui
ainda há muitos nutrientes mineralizados
no solo, dos quais as plantas se beneficiam no crescimento. 
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RENOVAÇÃO ATRAVÉS
DA MUDANÇA
por Joel Williams

Nesta série de artigos, já analisamos as estruturas em termos de eficiência,
substituição e mudança que são necessárias para passar de sistemas de
produção intensiva com alto uso de insumos para uma agricultura mais
ecológica e integrada. Neste artigo final, analisaremos agora os métodos e
estratégias que estão no início de um processo de mudança e como esses
métodos podem ajudar a reduzir a dependência de insumos externos.

U

m ponto-chave aqui é olhar a fazenda em um contexto ecológico e harmonizar as áreas de produção
com as condições estruturais locais, por exemplo,
a paisagem ao redor. Termos como agroecologia
ou intensificação ecológica são importantes aqui. Simplificando, isto poderia ser definido como «o objetivo é produzir
alimentos enquanto se apoia a ecologia do entorno» ou
«desenvolver fazendas de forma multifuncional» (Figura 1).
Na prática, naturalmente, isto envolve muito mais detalhes e
há diferentes gradações. Mas se o foco não é exclusivamente
a maximização do rendimento, mas a otimização da estratégia
de gestão e da ecologia, então há muitos benefícios para a
agricultura e os ecossistemas circundantes, que por sua vez
têm um impacto positivo na produção. E não necessariamente
às custas do rendimento.1
Uma expressão desse processo de mudança (extraída da
Fonte2) é: «Construção de uma infraestrutura ecológica em
nível de campo e paisagem que utiliza diversificação e interações biológicas para fornecer fertilidade ao solo, ciclagem de
nutrientes, armazenamento de nutrientes e de água, regulação de pragas/ doenças, polinização e outros serviços ecossistêmicos importantes». Há muitas estratégias que podem

ser implementadas como parte deste processo. Eles podem
incluir rotações mais amplas com novas culturas de mercado,
uso de culturas de cobertura, Inter cultivo, cultivo de novas
variedades, redução de preparo do solo, plantio direto, fertilização dividida, integração de pecuária, faixas de proteção,
áreas protegidas, refúgios de vida silvestre, agro florestação e
pastagens florestais. Neste artigo, vamos nos concentrar nas
quatro questões-chave: biodiversidade das culturas, culturas
mistas, sistemas agrícolas mistos e integração ecológica.

Diversidade de variedade de plantas
A maioria dos sistemas agrícolas que se estabeleceram na
agricultura de hoje são construídos em torno de monoculturas. Nesta busca de uniformidade, não apenas cultivamos
a mesma espécie, mas vamos um passo além e cultivamos a
mesma variedade. Esta abordagem tem vantagens indiscutíveis, mas também tem enormes fraquezas – especialmente no
contexto de interdependências quando se trata de sementes,
fertilizantes e defensivos agrícolas. Populações de plantas
constantemente idênticas tendem a acelerar o desenvolvimento de resistência e, portanto, são mais suscetíveis a problemas.
Estruturas radiculares uniformes e profundidades levam a uma

Figura 4: Uma faixa de floração de Phacelia em um campo de aveia.
Se semeadas a cada 100m ou mais ao longo das margens do campo,
estas faixas podem fornecer habitat e alimento valioso para os insetos
predadores e polinizadores.
Fonte: David White

28 terra HORSCH

5 | 2021

maior competição por umidade e nutrientes em comparação
com raízes mais diversificadas que crescem em diferentes
profundidades. Estas duas desvantagens normalmente levam
a uma dependência ainda maior de defensivos agrícolas e
fertilizantes para fazer frente aos inconvenientes associados
à monocultura. Se quiser mudar o sistema de produção, o
primeiro e mais importante lugar para começar é se afastar
das monoculturas para culturas mais diversificadas. Vejamos
alguns exemplos de mudança e os benefícios que se acumulam quando as práticas de gestão mudam da uniformidade
para a diversidade.
Em comparação com a monocultura, os diferentes tipos de plantas melhoram muitas propriedades biológicas
do solo – biomassa microbiana e respiração3,4, biomassa
bacteriana e fúngica, relação fungo-bactérias5 e fungos
micorrízicos6,7. Uma maior diversidade nos sistemas radiculares também tem um efeito positivo na estrutura do solo,
melhorando a agregação e a estabilidade do agregado do
solo8,9. A melhoria da função biológica e física do ambiente
do solo leva, em última análise, a uma melhor ciclagem de
nutrientes e disponibilidade para as plantas3,10-12, reduzindo
assim a dependência das aplicações de fertilizantes. Como
as práticas de gerenciamento mudam de monoculturas
para culturas mistas, a introdução de espécies adicionais de
culturas de produção de rendimento, e com este efeito de
raleio, a pressão das pragas também diminui. As evidências
mostram que sistemas de produção mais diversificados
muitas vezes têm menor pressão de insetos, doenças e ervas
daninhas13-16. Além disso, foi demonstrado que a diversidade vegetal aumenta os níveis de carbono no solo em áreas
naturais e práticas de manejo que incluem florestas, pastagens e terras de cultivo12,17,18. A transição para uma maior
biodiversidade é relativamente simples de implementar em
sistemas de pastagem. Nos sistemas de cultivo, o desafio é
maior. O cultivo de culturas complementares e misturas tem
aumentado nos últimos anos, já que a transição de uma para
duas espécies de culturas é mais fácil de implementar. É por
isso que também analisaremos mais de perto este método.

Culturas complementares e culturas
mistas
Nos últimos anos, houve um aumento significativo no interesse e na implementação da agricultura de culturas mistas.
E eu pessoalmente também acredito que esta mudança em
direção a métodos agrícolas multiculturais se estabelecerá
cada vez mais ao longo das próximas duas décadas. Esta tendência também se reflete no campo da pesquisa – com um
número cada vez maior de estudos sendo publicados sobre
o tema de culturas de cobertura14 (Figura 2). Embora ainda
existam muitos obstáculos para o cultivo misto ainda é mais
fácil passar do monocultivo para um sistema de dois cultivos
do que para o policultivo complexo. E esta pequena mudança
de uma para duas espécies de plantas pode na verdade levar
a uma mudança significativa nas propriedades do solo e na
resistência a pragas e doenças, como descrito acima. Mesmo o
cultivo de culturas complementares para apoiar a cultura principal, mas não seguir até a colheita, é um bom começo para
experimentar este método. E em condições secas, onde não
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Figura 1: O equilíbrio (ou desequilíbrio) dos serviços ambientais sob
condições naturais, em sistemas intensivos de monocultura e em agro
ecossistemas multifuncionais equilibrados.

é totalmente certo que haja umidade suficiente para cultivar
ambas as culturas até a maturação, também é mais praticável.
O tipo mais comum de cultivo misto é uma combinação de
cereais e leguminosas. Muitos benefícios se acumulam com o
cereal quando combinado com uma leguminosa, que fornece
nitrogênio em tempo real17,18 ao cereal e melhora o fornecimento geral de nutrientes através de seus exsudados de raiz
ácidos11. Da mesma forma, o cereal ereto pode fornecer apoio
e impedir o acamamento na leguminosa. As combinações mais
comuns são trigo/ feijão, trigo/ ervilha, cevada/ ervilha, aveia/
ervilha, milho/ feijão, milho/ ervilhaca. Além disso, não há limites para a imaginação do agricultor. Há também combinações
mais incomuns, mas bastante frequentes, como ervilha/ colza,
colza/ feijão, linhaça/ aveia, grão-de-bico/ lentilha. No entanto,
nem todas as combinações de plantas vão bem juntas, é claro.
Algumas também podem estar juntas em competição entre
si. Portanto, há uma série de fatores a serem considerados
ao planejar a agricultura de cobertura. Além de selecionar
parceiros apropriados de plantas, variáveis tais como seleção
de variedades, densidade de semeadura, espaçamento entre
linhas, disposição das plantas (alternadas ou na mesma linha),
fertilidade do solo e restrições ambientais no local também
devem ser consideradas.
Por exemplo, uma proporção maior de leguminosas em
uma cultura mista promove a transferência de nitrogênio para
a cultura parceira. A semeadura em linhas alternadas com
uma proporção 1:1 transferirá mais nitrogênio do que uma
proporção de semeadura 2:1 (cereal: leguminosa). Um ponto
de partida ao combinar duas culturas é reduzir pela metade a
densidade de semeadura de cada cultura. Entretanto, devido
à diferença no comportamento de crescimento, a abrangência
de uma espécie pode dominar e abafar a cultura parceira.
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Da empresa
Portanto, é um ato de equilíbrio muito delicado e requer tentativa e erro sistemáticos. A aveia, por exemplo, pode abafar
as ervilhas. Para compensar, as taxas de semeadura de ervilha
podem ser aumentadas de 50 % para 70 % da taxa total de
monocultura.

Sistemas agrícolas mistos

Integração ecológica
Pelo termo integração ecológica, quero dizer estratégias que
criam áreas seminaturais e amigáveis à vida selvagem em uma
fazenda – seja no campo, nas áreas de campo ao redor ou
no espaço aberto da fazenda. Como foi dito anteriormente, a
maneira mais fácil de melhorar a função ecológica no campo
é aumentar a diversidade de plantas, árvores e vida selvagem.
Isto estabelece um equilíbrio entre melhorias ecológicas e um
foco na produção. O uso de culturas intercaladas entre as
principais culturas é também um bom exemplo de como isto
pode ser facilmente implementado no campo. Além disso,
as três estratégias-chave para a integração ecológica são:
proteger, aumentar e criar:
– Proteger todas as áreas naturais e seminaturais como uma
prioridade.
– Ampliar e conectar essas áreas (sempre que possível)
– Criar e integrar novos espaços ecológicos
Como na maioria das áreas naturais, proteger o habitat existente significa o seguinte: tire as mãos e deixe tudo como está.
Isto pode significar não cortar anualmente os arbustos ou margens de campo, mas talvez apenas a cada três ou cinco anos.
E depois também não tudo de uma vez, mas organizado para
que haja sempre uma certa quantidade de sebes selvagens e
cobertas na fazenda. O mesmo se aplica ao uso de cabeceiras
e valas – deixe a grama crescer lá por longo tempo e não a
corte baixa. Em geral, quanto mais alto, melhor para o habitat.
Portanto, aconselho semear deliberadamente as margens do
campo com uma mistura de grama curta e alta e diferentes
variedades de ervas. Pode também significar permitir o crescimento de certas ervas daninhas. As ervas daninhas podem
ser um habitat benéfico e uma boa fonte de alimento para
os polinizadores – desde que não estejam acima de um certo
limiar de dano, é claro. Em termos de criação de novas áreas
de terras utilizadas economicamente, mais sebes podem ser
plantadas ao longo das bordas do campo, ao longo de cursos
d’água ou caminhos de campo, e ao longo de entradas, ou

Número de publicações
por ano

Antes da agricultura convencional focada na segregação e
especialização, os sistemas de agricultura mista eram padrão.
O objetivo dessas práticas agrícolas é garantir que os animais
sejam autossuficientes em forragem e que o melhor ciclo de
utilização de nutrientes possível ocorra entre o solo, as plantas
e os animais dentro da fazenda.19 Desta forma, os nutrientes
não são perdidos no solo e são fornecidos somente quando
os suprimentos são inadequados e são urgentemente necessários. Além disso, os sistemas integrados de cultivo e pecuária
fornecem uma variedade de serviços ecossistêmicos e benefícios para a biodiversidade, enquanto podem ajudar a reduzir
alguns dos efeitos negativos de um sistema segmentado (por
exemplo, o excesso de nutrientes nas fazendas de pecuária).
Uma meta-análise mostrou que adubos orgânicos – em comparação com a fertilização somente mineral – melhoraram o
rendimento da cultura em 27 %, em média. O estrume teve
o maior impacto, enquanto as adições orgânicas também
aumentaram o carbono orgânico do solo, o nitrogênio total
e a biomassa microbiana em comparação com a fertilização
somente mineral20.
As árvores também são ideais para integração em sistemas
de manejo – não apenas para benefícios estéticos ou como
habitat de vida selvagem, mas também com foco na produção silvo agrícola e silvo pastoril. Tradicionalmente, as árvores
têm sido utilizadas principalmente para sebes, quebra-ventos,
sombra, faixas de proteção, perto de áreas ciliares, ou para
a produção de madeira, mas também podem ser integradas
em sistemas de cultivo e pecuária e melhorar a produtividade
das pastagens, e das culturas, apoiar a conservação do solo,
fornecer bioenergia, aumentar a diversidade do uso da terra,
e também aumentar a diversidade de renda (especialmente
quando são utilizadas árvores frutíferas ou de nozes de alto
valor, Figura 3). O plantio de forragens de alto valor perenes
em pastagens também pode aumentar os lucros gerais da
fazenda (porque é necessária menos nutrição suplementar),
assim como o pastoreio rotativo em pastagens anuais. Há tam-

bém outros benefícios como a saúde do gado, já que muitas
árvores e plantas perenes têm propriedades de eliminação
de vermes. Por último, mas não menos importante, o plantio
de plantas lenhosas ao longo das plantações pode dobrar o
número de insetos polinizadores e melhorar a abundância de
espécies de abelhas silvestres21.
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Reportagem da fazenda

Agricultura
sustentável com o
Pronto NT
Stuart McAlpine, um agricultor do cinturão de trigo da Austrália
Ocidental, está convencido de que com a estratégia, intensidade e tecnologia certas, qualquer fazenda convencional pode
se converter com sucesso em um sistema regenerativo.
A jornalista australiana Andrea Mayes relata.

WESTERN
AUSTRALIA

G

NORTHERN
TERRITORY

lobalmente, a demanda por alimentos saudáveis
sam urgentemente
e ecologicamente corretos está crescendo. Muitos
melhorar a eficiênSOUTH
consumidores querem saber onde e como seus
cia e o rendimento e
AUSTRALIA
Buntine
alimentos são produzidos. E eles estão dispostos
compensar as restrições
Wheata pagar mais por uma agricultura sustentável e uma melhor
de produção dos solos de
belt
qualidade dos alimentos.
baixa fertilidade nesta área
Após muitos anos e muitas pesquisas, a agricultura rede baixa pluviosidade. Com
generativa está literalmente ganhando terreno na Austrália
a evidência da degradação do
Ocidental. Este método agrícola preenche a enorme lacuna
solo em ascensão, bem como a resistência
entre a agricultura orgânica pura e a convencional. E os consua componentes ativos em produtos de proteção de culturas,
midores também estão se interessando cada vez mais por ela.
alguns agricultores começaram a buscar a tecnologia para a
Mais uma vez, cada vez mais agricultores estão descobrindo os
agricultura regenerativa – com um foco particular na biologia
benefícios dos sistemas de agricultura orgânica que promovem
do solo, na saúde das plantas e no cultivo ecologicamente
a saúde do solo e sequestram o carbono.
integrado.
O cinturão de trigo é o coração da agricultura na Austrália
CAMPEÃO DO SOLO
Ocidental. Cerca da metade da produção agrícola do país vem
Stuart McAlpine é um agricultor de quarta geração. Durante
desta área, que cobre quase 155.000 quilômetros quadrados
quase 40 anos ele se dedica a uma operação de 5.000 hectano sudoeste do país, principalmente a leste de Perth com
res em Buntine, perto de Dalwallinu,
uma extensão de cerca de 350 km ao
na parte norte do Cinturão de Trigo.
leste e 425 km de norte a sul. É o lugar
Ele e sua esposa Leanne empregam
onde vivem aproximadamente 73.000
«Se você montar
dois funcionários permanentes e dois
pessoas, das quais cerca de um quarto
um ensaio em faixa
trabalhadores sazonais, conforme a
estão envolvidas em alguma forma de
necessidade.
agricultura.
completamente sem
Os antepassados de Stuart traA mudança climática torna as conaplicações de fertilizantes, balhavam de acordo com as práticas
dições semiáridas do cinturão de trigo
os resultados não serão
agrícolas padrão de sua época. Seu
um desafio ainda maior do que já é.
pai Ian era mais progressista, experiA precipitação varia extremamente,
tão bons – até que você
mentando tecnologias de fertilizantes
fornecendo apenas 330mm de água
mude a biologia do solo». e novas variedades de cereais. Dele,
em um bom ano. A Austrália Ocidental
Stuart McAlpine herdou uma paixão
este ano teve seu inverno mais quente
pela natureza e uma cultura natural.
desde que os registros meteorológicos
Assim como um grande interesse na
começaram. As temperaturas médias
qualidade de uma boa alimentação.
em Perth estavam próximas a 20  °C e a precipitação em todo
Os campos da fazenda McAlpine são secos e em sua maioo estado estava 46 % abaixo da média da estação.
ria planos, com algumas colinas onduladas. Os solos são de
2018 viu a melhor margem de lucro desde sempre para
argila arenosa misturada com solos um pouco mais pesados
os produtores de grãos da Austrália Ocidental, mas 2019
e de baixo rendimento, argila de rocha rasa. O inverno pode
trouxe as maiores perdas até então. Os agricultores preci-
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ser frio, mas a geada raramente é um problema. No verão,
as temperaturas muitas vezes sobem acima de 40 graus por
vários dias.
Em 1996, Stuart foi um dos primeiros a iniciar o plantio
direto, e em 1999 ganhou o prêmio de Agricultor de Plantio
Direto do Ano da Austrália Ocidental.
Em 2007, após uma temporada de produção muito seca
e com um sistema agrícola que exigia cada vez mais insumos
para manter os rendimentos, ele começou a mudar para uma
abordagem mais orgânica.
Foi o declínio da produtividade e a mudança dos padrões
de precipitação que mudou o foco da Stuart na saúde do solo
e a importância da atividade biológica no solo.
«Acho que a maioria dos agricultores quer fazer a coisa
certa pelo seu meio ambiente», diz ele. «Muitos deles não
tiraram vantagem dos sistemas naturais porque tem sido
rentável substituí-los durante muito tempo. Como os processos naturais não podiam funcionar, foi dada muito mais
atenção aos componentes físicos e químicos no solo. Mas o
que era realmente necessário era uma compreensão de como
estimular e promover a biologia do solo. Sistemas ineficientes
levam a solos enfraquecidos com estrutura deficiente. Produz
estagnação ou declínio e se precisa sempre mais insumos. Isto
aumenta os custos, diminui a saúde das plantas e do solo, e
diminui os lucros.

02

01 Stuart McAlpine e sua esposa Leanne.
02 Stuart McAlpine mostra em um dia de campo como seus solos se
desenvolveram positivamente através da agricultura regenerativa.
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Reportagem da fazenda
O principal objetivo da agricultura regenerativa não é
aumentar a produtividade, mas aumentar a eficiência e produtividade reduzindo o uso de fertilizantes minerais e defensivos
agrícolas, criando melhores solos, melhorando a resiliência
natural das culturas e aumentando a densidade de nutrientes.
Nossos rendimentos não diminuíram visivelmente com o sistema de agricultura regenerativa. Mas estamos recebendo um
retorno excepcionalmente positivo em relação à qualidade. Os
sistemas agrícolas convencionais têm demonstrado estar em
declínio porque negligenciam as relações naturais e suprimem
a capacidade natural das plantas de recuperar o solo.
Ainda temos muito a aprender sobre os benefícios da
biologia natural do solo, mas com o pouco que já sabemos,
já podemos reduzir custos, reparar danos, mas manter nossos
rendimentos! Se sabemos tudo isso – por que continuamos a
fazer da maneira convencional»?
Hoje, Stuart cultiva trigo, cevada, aveia, tremoço, colza
e ervilha forrageira em uma ampla rotação em cerca de
3.200 hectares. Ele usa especificamente culturas que ajudam
no ciclo de nutrientes e no controle de ervas daninhas. Ele
tem atualmente 100 cabeças de gado Angus, que variam de
acordo com a estação do ano, e está envolvido no pastoreio
de espécies híbridas.
Ele é cofundador do Grupo Liebe, um dos primeiros grupos
produtores da Austrália. Ele também é membro da diretoria
da Wide Open Agriculture, a principal empresa de alimentos
e agricultura regenerativa da Austrália Ocidental.
Em 2015, o Ano Internacional do Solo, Stuart foi nomeado Campeão do Solo do Ano para a
região do Cinturão de Trigo do Norte.

realmente uma opção e muitas vezes há muito capital investido em máquinas. É difícil encontrar uma máquina que atenda
a todos os requisitos para muitas condições diferentes. Mas é
crucial ter a máquina certa. Eu queria um design inteligente,
tecnologia de precisão moderna, um conceito flexível e uma
máquina que fosse fácil de usar e manter. O HORSCH Pronto
atende a todos esses requisitos», diz ele.
Para Stuart McAlpine, as principais vantagens do Pronto
são a colocação e a cobertura de sementes extremamente
precisas para a emergência uniforme. Tem também uma alta
velocidade de trabalho, o que é importante para aproveitar
ao máximo as janelas de tempo relacionadas ao clima. A boa
adaptabilidade a diferentes condições de sementeira, a mínima
perturbação dos processos biológicos, bem como os microrganismos no solo e, por último, mas não menos importante,
as baixas exigências de manutenção também desempenham
um papel importante.
O Pronto de Stuart está completamente adaptado às suas
exigências. Tem uma carreta de sementes de 6.000 l e um
depósito de sementes de 4.000 + 2.000 l para fertilizantes
líquidos e bioestimulantes. Outro reservatório de líquido de
2.000 litros é fixado ao chassis. Durante oito anos ele testou
fertilizantes líquidos e bioestimulantes para reduzir os fertilizantes sintéticos. O produto Agrícola TM, desenvolvido e
produzido em Nova Gales do Sul, estimula o crescimento de
microrganismos em todos os tipos de solo, resultando em mais
carbono e matéria orgânica, maior densidade de nutrientes
nas culturas e melhor saúde animal.
A Stuart reduziu significativamente o uso de fertilizantes minerais, herbicidas e inseticidas. Ele usou
INSUMO DIRECIONADO E A
fungicidas apenas três vezes entre
«Eu queria um design
TÉCNICA CORRETA
2007 e 2016. «Além dos bioestimuO Pronto NT é uma semeadora comlantes, utilizamos extratos líquidos
chique, tecnologia de
pacta universal e combina preparo
de composto que fazemos aqui na
precisão moderna, um
do solo, semeadura e compressão
fazenda e outros nutrientes à base de
conceito flexível e uma
em cobertura morta e semeadura
carbono», explica ele. «Aplicamos o
direta. A máquina só trabalha a parte
máquina que fosse fácil de líquido através do mesmo sulco que
do solo onde a semente é colocapara ajudar a planta a ter
usar e manter. Tudo isso se ao semente
da. Aí produz uma fina estrutura de
melhor início possível», acrescenta
aplica ao HORSCH Pronto». ele. «A taxa de aplicação é de cerca
agregados. Os sulcadores TurboDisc
adaptam-se de forma ideal a solos irde 50 litros por hectare para ambos
regulares, garantem uma alta pressão
os líquidos. Além disso, há uma aplide sulcador e uma colocação precisa
cação posterior na folha. Semeamos
das sementes. por último, o resultado é uma cultura que
a 14 a 15 km/ h com a máxima precisão. A colocação das
emerge de maneira uniforme, o que melhora o microclima
sementes é perfeita em toda a largura de semeadura. É tão
da cultura e também cria plantas mais saudáveis, mais fortes,
precisa que posso até mesmo realizar o controle de ervas danicom melhor desenvolvimento radicular e maior resistência a
nhas na cultura sem ter que esperar que as plantas emergam.
doenças. O bom destorroamento produzido pelos sulcadores
Isto, é claro, me dá mais tempo para o controle das ervas dafrontais do Pronto é importante para o enraizamento ideal e
ninhas. Precisamos de muito menos diesel, podemos semear
para a absorção de umidade e nutrientes.
mais com mais pontualidade e mobilizar muito pouco o solo.
Stuart diz que seu HORSCH Pronto NT de 12 metros é uma
O Pronto deixa mais resíduos na superfície e semeia lá dentro
parte essencial de seu sistema de agricultura regenerativa.
com muita facilidade. Se você quiser formar pastagens, você
«Aqui na Austrália Ocidental, os rendimentos das fazendas
pode simplesmente semear na cobertura vegetal existente sem
convencionais e regenerativas são bastante baixos e variam
ter que dessecá-la. Temos tido muito sucesso com isto. Todas
– de 0,6t por ha a pouco mais de 3t por ha. As fazendas
as sementes germináveis se desenvolvem e crescem. Nossos
frequentemente cultivam grandes áreas para obter mais
funcionários e até mesmo os visitantes de nossa fazenda
rendimento. Isto é, o compartilhamento de máquinas não é
sempre se maravilham com a forma como as plantas saem
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02

01

01 O HORSCH Pronto NT de 12 m é parte integrante do sistema de
manejo regenerativo de Stuart McAlpine.
02 Apesar das condições difíceis do solo, todas as sementes germináveis emergem e crescem.

do solo. É incrível. Graças aos produtos que temos usado ao
longo de minha ‘viagem regenerativa’ e, é claro, do Pronto,
todas as nossas culturas estão crescendo surpreendentemente
bem», empolga-se Stuart. «Com alguns de nossos solos, foi
como tentar entrar em concreto com uma pá. Ou se houvesse
25  mm de chuva, o solo era tão pegajoso que você ficaria 3  cm
mais alto ao caminhar sobre ele. Agora os solos mais pesados
são ainda mais desagregados quando estão secos. Consigo
cavar 15 cm de profundidade e o solo está esfarelado – verão
e inverno. Não gruda depois da chuva. Quase nunca se suja
as mãos. É muito gratificante de ver. Essas melhorias são
resultado do aumento da atividade biológica e do conteúdo
de húmus mais elevado. A massa de raízes costumava ser
tão profunda quanto 10 cm, mas agora chega a 20–25 cm».

MAIS NEM SEMPRE É MELHOR
Mesmo com um belo design e excelente tecnologia, está
tudo na combinação com o Pronto: não muito, não muito
pouco, mas justamente o correto. Na opinião de Stuart, isto
se encaixa perfeitamente com a filosofia da agricultura regenerativa. A forma como o sistema de organismos naturais
do solo evolui é incrivelmente complexa, mas o resultado é
maravilhosamente simples.
«Mais nem sempre é melhor – seja chuva, sementes,
fertilizantes, defensivos agrícolas, inovação tecnológica, ou
mesmo produtividade». Mais também pode ser destrutivo. E
isso pode nos tornar preguiçosos. E também as plantas podem.
Elas precisam ser estimuladas a participar desses maravilhosos
processos simbióticos no solo.
Os agricultores estão na posição única de poder observar
os ciclos naturais em grande escala. Nossos cérebros podem

perceber e intuir tantas coisas. Acho que perdemos aqui algumas habilidades importantes ao mudar para a agricultura
por receita. Temos confiado no que nos foi dito para fazer. Em
vez de gastar cada vez mais recursos para combater os problemas, precisamos reativar todos os nossos sentidos: cavar,
olhar, cheirar, tocar, provar – e pensar em todos os fatores que
importam. O que realmente está acontecendo?
Se você montar um ensaio em faixas sem aplicação de
fertilizante versus ainda mais fertilizantes, os resultados não
parecerão tão bons – até que se mude a biologia do solo. E
acho que é assim que as pessoas da HORSCH trabalham», ele
está convencido. «Olhando para todos os fatores e chegando
a formas mais inteligentes de abordar as coisas. Sem medo
de perguntar, sem medo de aprender, sem medo de mudar.
O Pronto é indispensável para nosso sistema de agricultura.
E não apenas por causa da colocação precisa das sementes,
mas também pela flexibilidade para adaptar a máquina às
diferentes exigências, tais como os bioestimulantes líquidos.
Assim como eu mesmo faço parte deste sistema regenerativo,
o Pronto também faz parte. É fácil de usar – exatamente para
o que queremos alcançar. Não é excessivamente concebido.
Ele pode ser operado intuitivamente», diz o agricultor. «A
maioria dos sistemas agrícolas se beneficiaria de um Pronto.
Para alguém que está considerando mudar para a agricultura
regenerativa, é o ponto de partida perfeito».
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FOCO NO FUTURO
Na fazenda de Jean-Luc Didier, tudo gira em torno de um objetivo: a redução
radical dos custos de produção. Desde 2005, um HORSCH Sprinter ST tem sido
a máquina chave em seu sistema agrícola. «Não estava claro desde o início. Eu
estava definitivamente cético», diz o fazendeiro. Ele explica seu pensamento
para a terraHORSCH.

J

ean-Luc Didier administra uma fazenda no departamento de Haute-Marne, na França. Ele pratica a
agricultura de uma maneira muito pragmática. Ele
trabalha com os métodos que ele considera melhores
para sua fazenda – sem insistir dogmaticamente em qual é o
único correto. Seu sistema particular é baseado em suas próprias experiências e nem sempre é transferível – especialmente
não para solos com alto potencial.
A fazenda tem duas sedes, distantes 50 km entre si. As
condições climáticas são semelhantes. Silos de grãos e armazéns planos estão disponíveis em ambas as fazendas. Alguns
dos campos estão bastante distantes entre si. Entretanto, os
solos das duas fazendas são fundamentalmente diferentes.
65 % da área está no planalto de Barrois com mais ou menos
pedras. A profundidade dos solos varia de 10 cm a 30 cm e a
porcentagem de pedras pode, às vezes, exceder 50 %. 25 %
são solos argilosos hidromórficos drenados e os 10 % restantes
são solos argilosos limosos bons. Alguns são parcialmente
compostos de 60 % de argila, incluindo os muito pedregosos.
Em termos de pluviosidade, as diferenças entre os dois locais
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são de 200 mm em alguns casos. A precipitação média é de
950 mm por ano e cai principalmente no outono e no inverno.
Jean-Luc Didier não é apenas um agricultor, mas também ativo
como empreiteiro.
«Minhas condições estão longe de ser as ideais, diz Jean-Luc Didier. «Especialmente porque algumas parcelas são
muito íngremes – até 100 m de diferença de altitude – e
porque os caprichos climáticos recorrentes dos últimos anos
têm um impacto enorme no rendimento e na qualidade
dos produtos. Para lhe dar uma ideia da escala: na França,
sofremos inicialmente de uma seca de três meses em 2019.
Em troca, o outono foi então extremamente úmido: 392 mm
em três meses»!

Transformação
Jean-Luc Didier assumiu a fazenda em 1995. Por causa das
muitas pedras, dos solos argilosos e por razões de eficiência
no trabalho, a fazenda tem sido trabalhada exclusivamente
com plantio direto há 49 anos, ou seja, desde 1971. Em 2005,
ele aumentou sua área em 75 %. Para tornar isso rentável,

Reportagem da fazenda
o maquinário teve que ser reorganizado. «Muitos tipos de
máquinas eram duplicados na época, tais como uma grade rotativa de quatro metros de largura e uma grade de seis metros
de largura, uma semeadora de seis metros e uma semeadora
de oito metros – portanto, quatro semeadoras no total. Ficou
claro que eu poderia economizar dinheiro ali. Assim, vendi 34
máquinas e comprei 17 máquinas, algumas delas usadas».
Naquela época, o gerente da fazenda ainda confiava na
agricultura intensiva e cultivava as culturas típicas da região:
colza, cevada de inverno, trigo de inverno. Os custos das
máquinas tiveram que ser calculados de forma rigorosa, sem
investimentos desnecessários – mas também sem perder a
qualidade da semeadura.
«Eu estava procurando uma semeadora de seis metros que
pudesse fazer um bom trabalho em solos diferentes – rapidamente e sem ter que continuar mudando de configuração. De
fato, ela teve que fazer o trabalho de quatro máquinas – em
termos de qualidade e versatilidade – garantindo a mesma
qualidade de colocação de sementes em solos hidromórficos
como com uma grade rotativa. É claro que eu não queria
aceitar nenhuma perda de rendimento por este motivo. E por
último, mas não menos importante, os custos operacionais
deveriam ser similares aos de nossa antiga semeadora Nodet.
Entretanto, naquela época não havia no mercado nenhuma
semeadora que pudesse atender a todas as minhas exigências.
Em 2005 eu ainda não era um cliente HORSCH. Eu não
estava interessado na rotativa. Achei a achei muito compli-

cada. Aos meus olhos, era um consumidor de energia sem
rendimento suficiente. Eu também não era um cliente clássico
da Airseeder CO, o conceito não me parecia promissor na época. Eu gostava do sistema de hastes, mas elas eram montadas
em uma mola dupla no Airseeder com muitas peças móveis.
Quando o Sprinter ST chegou ao mercado, ele foi capaz de
atender pelo menos uma de minhas exigências: manter os
custos de aquisição e operação o mais baixo possível, principalmente graças ao sistema FlexGrip. No entanto, eu ainda
não estava completamente convencido. Quando Michael
Horsch me explicou que muitos CO da Airseeder haviam sido
vendidos para o Reino Unido e que os clientes de lá estavam
alcançando rendimentos de 100 dt, a decisão ficou clara para
mim. Meu sistema agrícola mudou completamente. Com
meu novo maquinário preciso apenas de 1,9 cv por hectare
(incluindo a proteção das culturas) – apesar dos campos muito
espaçados e dos declives íngremes».

Dúvida sobre a versatilidade do Sprinter
A mudança no sistema agrícola e na maquinaria inicialmente
foi um passo no desconhecido para Jean Luc Didier. «Eu estava cético porque tinha que substituir uma semeadora com
grade rotativa, o que sempre foi uma solução quando nada
mais funcionava. Poderíamos semear com ela em condições
extremamente difíceis. E mantive minha outra máquina de
quatro metros por um ano como precaução – só por precaução». O fazendeiro gosta de contar esta anedota: «Uma vez
eu semeei trigo depois dos girassóis no início de novembro.
Em condições muito úmidas. A janela de tempo em que não
chovia era extremamente apertada. Para poder semear com o
trator com pneus duplos, levantei a parte frontal da semeadora
para que o trator não escorregasse nas ladeiras. Eu mantive a
velocidade de trabalho de 15 km/ h. Afinal, eu tinha que semear 60 hectares em um dia! Durante a emergência e mesmo
durante a colheita, notei que o trabalho era absolutamente
idêntico ao da combinação grade rotativa/ semeadora.
Também notei que se mantiver uma alta velocidade com o
Sprinter e quebrar o solo consistentemente, não se compacta
o fundo do sulco e se beneficia a permeabilidade da água do
sulco e a absorção de umidade pelas plantas. Por isso também
vendi a última grade rotativa da minha fazenda».

Uma semeadora econômica
02

01 Jean-Luc Didier assumiu a fazenda em 1995. Durante
49 anos, a fazenda tem sido trabalhada sem arados – por causa
das pedras, dos solos argilosos e por razões de eficiência.
02 O trigo, uma variedade de maturação tardia, foi semeado
tarde com o Sprinter, devido às fortes chuvas do outono de
2019. Foi capaz de fazer melhor uso das chuvas no final de
abril de 2020, especialmente em termos de absorção de nitrogênio. Esta variedade produziu 8,1 toneladas em 87 hectares,
enquanto uma variedade de maturação anterior no resto da
área produziu «apenas» 6,9 toneladas.

«O Sprinter ST é muito econômico – por uma série de razões.
Em primeiro lugar, é uma semeadora de hastes. Sou da opinião
que os sulcadores se desgastam menos rapidamente do que os
discos. Os dentes são rígidos e, portanto, menos propensos ao
desgaste. E as rodas dos novos modelos são suficientemente
grandes para suportar o conjunto de rolamento, de modo que
não precisam ser trocadas em horários inadequados.
No primeiro modelo, eu só troquei a placa de deslizamento
inferior no sulcador Duett após 6.000 ha. E com os novos
modelos apenas o ângulo da ponta tinha que ser mudado, a
haste em si nunca mais.
Agora eu tenho o terceiro Sprinter. Vendi o primeiro porque queria um depósito duplo e cumprir as normas de trânsito
rodoviário, o segundo para cumprir as normas de freio e por
causa do único inconveniente da semeadora: a exigência de
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Reportagem da fazenda
tração. Meu Sprinter atual tem duas hastes a menos – isso é
um fator importante para reduzir o esforço de tração. Hoje
meu consumo médio é de 7 litros de diesel por hectare quando
semeio com o sulcador Duett», explica Jean Luc Didier.
Devido às novas exigências de semeadura, os sulcadores
Duett foram substituídos por sulcadores mais estreitos que
movimentam menos terra e são, portanto, mais fáceis de
tracionar.
Além do aspecto puramente técnico que torna a máquina
tão econômica em termos de manutenção e consumo de
combustível, o Sprinter também tem vantagens em termos
de requisitos de tempo de trabalho e logística. «A máquina
é fácil de montar e robusta, de modo que até mesmo um
trabalhador sazonal pode se adaptar a ela rapidamente. Basta
colocar os batentes de profundidade para ajustar a inclinação
da máquina e a profundidade de semeadura». Ao manter-se
dentro das dimensões prescritas para o transporte rodoviário,
ele economiza tempo em distâncias maiores. Ele não precisa
de um veículo para conduzir à frente ou de um trabalhador
extra para fazê-lo. A grande capacidade do reservatório de
5.000 litros reduz o número de viagens de ida e volta na sede.
«Portanto, também tivemos que reorganizar nosso horário
de trabalho, afinal, agora podíamos semear mais área – com
menos máquinas e menos pessoal. Eu também aprecio muito
os pneus grandes em nosso Sprinter», explica o fazendeiro.

01

01 Jean Luc Didier, enquanto isso, possui o terceiro Sprinter. O
primeiro foi trocado para obter um depósito duplo de sementes e para atender aos regulamentos de transporte. O segundo
por causa dos regulamentos para o sistema de frenagem
e para minimizar o esforço de tração. O modelo atual tem
duas hastes a menos, o que é uma grande vantagem a esse
respeito.
02 Em seu sistema extensivo, cada planta tem seu papel na
higiene do campo e no equilíbrio do solo. Jean Luc Didier está
preparado para perder algum rendimento nas culturas no
futuro, mas para ganhar dinheiro no geral.
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Novas perguntas
Antigamente, a principal razão para utilizar o Sprinter era
simples: um leito de sementes nivelado e reconsolidado. Hoje,
existem questões inteiramente novas: a máquina agora deve
ser capaz de trabalhar em resíduos de culturas e culturas de
cobertura.
«Há cinco anos, tenho consciência de que está ocorrendo uma mudança na percepção externa de nossa profissão.
Estamos sob muita pressão da sociedade, estamos constantemente recebendo novas regulamentações ambientais e temos
outros problemas, tais como poluição do solo, insetos nocivos
e a descontinuação de certos princípios ativos, sem que haja
nenhuma alternativa para eles. O glifosato, por exemplo, é
um deles. Há um ou dois anos eu estava convencido de que
continuaria a ser tolerado na agricultura de conservacionista.
Pelo menos até que houvesse um novo ingrediente ativo.
Portanto, há muitos fatores que influenciaram minhas decisões
em termos de novos sistemas de produção e despontaram
para ir em uma nova direção. Em nossa área, com nossas condições climáticas e com os solos extremamente secos, penso
que estamos caminhando para uma agricultura extensiva. E
esse é o modelo que acabei escolhendo».
Segundo Jean-Luc Didier, isto implica também o cultivo de
culturas «exóticas»: «Elas não se adaptam necessariamente às
condições climáticas e do nosso solo, mas são indispensáveis
em um conceito mais amplo. As ervilhas não estão adaptadas
aos solos pedregosos. A aveia, linho e girassóis são hipersensíveis à seca. O milho não gosta de rochas ou encharcamento na
primavera e no outono. A soja teme a seca no verão e só pode
ser colhida no final do outono. Mas cada cultura desempenha
um papel na «higiene» do campo e no equilíbrio do solo. A
colza ainda pode ser cultivada, mesmo que se trate de uma
cultura intensiva. Mas só tem que fazer parte de uma ampla
rotação que inclui as culturas de primavera. No momento
cultivo colza, soja, ervilhas de primavera, linho oleaginoso,
girassóis, trigo de inverno e verão, cevada de inverno e verão.
No futuro, teremos que estar preparados para perder algum
dinheiro em culturas individuais – particularmente nas produtividades – mas isso voltará a compensar se olharmos os
elementos da rotação como um todo».
Um sistema de agricultura extensiva é, portanto, uma consequência lógica para o agricultor cujo conceito de agricultura
está completamente voltado para a redução drástica dos
custos. Como as produtividades atingiram seu limite máximo
e, portanto, não são mais o principal fator de lucratividade
agrícola – exceto atualmente no setor orgânico – a única
alavanca que resta para influenciar os lucros agrícolas são os
custos de produção. «Com os padrões climáticos extremos,
está ficando cada vez mais difícil esperar por grandes
rendimentos. Quando se passa por vários anos desafiadores,
só tem que repensar as coisas. Estamos também em um
impasse em termos de uso de defensivos agrícolas. Seremos
forçados a reduzir. Quero, portanto, ter meus campos limpos
sem depender de herbicidas. Um sistema agrícola de ampla
rotação de culturas e práticas focadas ou plantio direto é, em
minha opinião, a melhor solução para nossos solos argilosos
calcários com tão baixo potencial».

02

Sprinter ST em um sistema extensivo
Jean-Luc Didier trabalha muito com culturas de cobertura e
plantas de adubação verde. Ele depende de culturas ricas em
proteínas, ervilhaca, mostarda etíope, facelia e – se houver
problemas com a estrutura do solo – feijão.
«As culturas são semeadas após a colheita com um Sprinter ST – diretamente no restolho de palha. Especialmente em
solos muito pedregosos. Portanto, investi em novos sulcadores estreitos com duas aberturas uma acima da outra. Grãos
pequenos são depositados menos profundamente que grãos
de grande diâmetro, como o feijão. Eu semeio com uma
colocação de grão a cada 28 cm. Em 2018 e 2019 tivemos
condições excepcionais de semeadura: seca extrema no verão
e um outono muito úmido. O que era econômico ou não,
estava fora de questão. Para nós simplesmente era importante
sermos capazes de semear».
«Com minha configuração do Sprinter, posso semear
adubo verde que restabelece o equilíbrio do meu solo». Meus
solos são na verdade muito ricos em húmus. Isto aumenta as
reservas utilizáveis, mas limita a eficácia de alguns herbicidas
de raiz. Se o teor de carbono for muito alto, não há nitrogênio suficiente. É preciso adicioná-lo depois. É o que fazem as
plantas de adubação verde. Elas também fornecem açúcares,
são alimentos para bactérias e promovem a mineralização
do húmus e o uso apropriado pelas culturas de primavera».
Jean-Luc Didier também usa o sulcador para a semeadura
de colza e, portanto, tem mais tração disponível. No entanto,
ele os troca para a semeadura de cereais. «Para isso, uso um
sulcador com aberturas lado a lado e uma central para fertilizantes. É o mesmo princípio do sulcador Duett, mas com uma
ponteira mais fina e menos profunda. Requer menos força de
tração porque traz menos terra úmida para cima. Seja qual for

a técnica escolhida, cada uma tem vantagens e desvantagens.
Neste último caso, o principal problema é que o fertilizante é
colocado menos profundamente e que as duas aberturas para
semeadura estão muito próximas uma da outra. O objetivo é
se aproximar do plantio direto, ser capaz de penetrar no solo
da maneira mais precisa possível, mobilizar o solo o menos
possível, manter a umidade no solo e limitar o surgimento de
ervas daninhas».

Semeadora versátil
Apesar de alguns problemas iniciais, mas que foram resolvidos
com o apoio da equipe de assistência da HORSCH, Jean Luc
Didier está muito satisfeito com sua compra. «Afinal, agora é o
terceiro Sprinter ST». A semeadora será a única semeadora na
fazenda no futuro – tanto em solos úmidos quanto em solos
pedregosos, em condições secas com pontas estreitas e também
em condições úmidas com o compactador recolhido. O Sprinter
trabalha muito bem em solos preparados na superfície com
um sulcador de fertilizantes e também com pontas estreitas
para não mexer no solo. Com ponteiras estreitas, o Sprinter
também pode semear diretamente na resteva sem empurrar
a palha para o fundo do sulco e sem usar muito combustível. Jean Luc Didier acrescenta: «Eu gostaria que a próxima
versão do Sprinter também fosse capaz de semear em adubo
verde bem desenvolvido. Durante minha carreira profissional,
sempre tentei adaptar as coisas gradualmente sem questionar
completamente um sistema agrícola que mostrou sua força no
passado. Considerando especialmente as enormes mudanças
que estamos enfrentando e que ainda estão por vir, não estou
à procura de uma ruptura radical com minha técnica, mas de
novos e constantes desenvolvimentos. E, se possível, com as
máquinas que já existem na fazenda».
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Por dentro da HORSCH

Uma rede para
o futuro
Na HORSCH, o aprofundamento de uma estrutura de rede é muito mais do que
a implementação de um conceito da moda. Cornelia e Philipp Horsch informam
sobre o porquê de terem decidido dar este passo.
terraHORSCH: A mudança de algo na estrutura da empresa é geralmente um projeto gigantesco. Quais foram
as razões para você, como família e tomador de decisões,
dar este passo?
Philipp Horsch: Somos uma empresa profundamente focada
no produto e no cliente. Já há alguns anos, temos analisado
como poderíamos integrar ainda melhor nosso próprio DNA
na empresa, apesar de nosso crescimento. Nossos primeiros
pensamentos há dois anos foram estruturar nossos grupos de
produtos sob a forma de unidades de negócios e conduzir a
empresa ainda mais claramente a partir daí. Isto não é nada de
novo para nós – é a maneira como sempre fizemos as coisas.
No entanto, é simplesmente o momento de nos desenvolvermos ainda mais. O melhor foco possível no cliente continua
sendo a referência para nós. Para continuar trabalhando nesta
ideia, nós, como família, fizemos um retiro de fim de semana
em outubro de 2019, e à medida que o fazíamos, chegamos
cada vez mais a um quadro geral que nos parecia coerente.
Olhamos para as origens da empresa, de onde ela veio e o
que nos tornou fortes. E com base nisso, finalmente tomamos
a decisão de entrar em uma estrutura de rede.
Cornelia Horsch: A propósito, as últimas grandes medidas
estruturais foram tomadas há dez anos. Éramos então uma
empresa completamente diferente do que somos hoje. As razões para isso são, por exemplo, nosso crescimento, a internacionalização ou os novos desafios que também recebemos dos
mercados. É por isso que vimos simplesmente a necessidade
de reestruturação: reinventar-nos, repensar completamente as
coisas e reconstruir. E nós basicamente temos experiência com
isso há muito tempo. Está em nossas raízes repensar sempre
as coisas e não apenas desenvolver algo mais.
Como foram os primeiros passos concretos e qual é a
posição de HORSCH neste processo hoje?
Philipp Horsch: Estamos no ponto em que expandimos
nossa equipe de gestão operacional a partir dos sete chefes
de divisão anteriores. Estamos distribuindo as tarefas existentes entre mais chefes: de sete a doze. Ao mesmo tempo,
estamos integrando os grupos de produtos a esta equipe
de gestão como unidades de produto. Como resultado, a
partir de hoje, 17 pessoas compõem a gestão operacional da
empresa, trabalhando estruturalmente umas com as outras
em uma rede. Além disso, é claro, estamos os dois juntos
com meu irmão Michael e Theo Leeb. Portanto, estamos nos
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afastando de um organograma clássico e de um pensamento
hierárquico em direção a uma organização em rede. Isto está
sendo gradualmente implementado em toda a empresa em
todas as áreas. Acima de tudo, a etapa para refletir também
nossos cinco grupos de produtos na administração da empresa
mostra claramente que estamos mudando de uma estrutura
organizacional puramente funcional para uma estrutura de
rede, na qual nosso próprio produto e a centralidade do cliente
são claramente reforçados tanto interna quanto externamente
por esta etapa.
Cornelia Horsch: E agora estamos em um processo de
mudança. Isto nos levará vários anos. Não se implementa
algo assim da noite para o dia. Supomos que o processo de
transformação cultural, em particular, levará algum tempo.
Isto porque todos os gerentes e líderes de projeto estarão
envolvidos no aprendizado de novos comportamentos de
gestão. Também temos aqui apoio externo que nos ajuda
a passar por estas mudanças até tomarmos tudo em nossas
próprias mãos. Finalmente, também sentimos que a sociedade
e as exigências dos funcionários em termos de como trabalhar
de uma forma moderna estão mudando e se desenvolvendo.
Nós simplesmente queríamos ser modernos também nesse
aspecto. As novas gerações estão exigindo novas formas de
organização e, acima de tudo, uma cultura organizacional moderna. Queremos que nossos funcionários tenham prazer no
trabalho, o que nossos clientes também sintam. Desta forma,
queremos ser um dos empregadores mais atraentes para nossa
força de trabalho no setor e em nossas localidades. Estamos
começando agora na Alemanha e depois a estabeleceremos
em nossas filiais internacionais.
Os clientes e parceiros de vendas da HORSCH agora
podem estar pensando: «Tudo isso parece ótimo, mas
o que vai mudar para mim?
Cornelia Horsch (risos): Sim, na verdade nada muda externamente. É uma medida para garantir que o contato direto,
próximo e individual com clientes e parceiros de vendas
possa permanecer neste alto nível – apesar do crescimento
da empresa.
Philipp Horsch: Vivemos atualmente uma época de grandes
mudanças, em novas disrupções alemãs, que representam
um enorme desafio para nós não apenas na agricultura, mas
em todas as áreas da vida. Estamos ansiosos por isso e vemos
oportunidades incríveis, especialmente para nossa indústria!
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Crop Care

Finance & Controlling

Digitalization
Product Unit
Seeding

Product Unit
Planting

Customer
Service

Sales

Brand & Design

CUSTOMER
R & D Services
Production

Electronics

Sales Support

Product Unit
Tillage
Product Unit
Hybrid Farming

Management
Training
Corporate Culture

Entretanto, é claro para nós que também temos que nos
realinhar como empresa. Sejamos autocríticos: em muitas
áreas (estrutura, pensamento, atitude etc.) ainda estamos no
último milênio – mas isso não será suficiente no futuro! Ainda
há espaço para melhorias – também no sentido de nossos
clientes e parceiros de vendas! Como empresa, queremos estar
preparados para os novos desafios, queremos ajudar a moldar
o futuro e não apenas reagir etc. E isso requer mudanças de
longo alcance, especialmente em todas as nossas mentes. É
isso que estamos tentando alcançar. Isto também terá efeitos
visíveis para nossos clientes e parceiros de vendas.
Cornelia Horsch: Clientes, funcionários e sociedade – são
estes três aspectos que contam. Se resumirmos, no final
queremos nos reposicionar para o futuro para as próximas
décadas. Queremos continuar passando por isso com facilidade e muitas novas ideias e inovações e nunca ter que estar
sob pressão.
Philipp Horsch: Como eu disse, estamos fazendo algo que,
no fundo, corresponde a nossas raízes e nossas origens. Mas
ainda é revolucionário quando se olha para isto como um
todo. Porque rede é um termo hipotético, mas o fato é que
hoje em dia quase não existem organizações que também
funcionem como rede. Não queremos deslizar para mais e
mais hierarquia, mais e mais estruturas, mais e mais regras
etc. Mantemos nossa maneira ágil de pensar e negociar e
queremos evoluir.

Purchasing

Como os funcionários vivenciam atualmente este processo? Certamente há muitas perguntas...
Cornelia Horsch: O bom é que se trata de um processo.
Anunciamos a toda a força de trabalho em uma reunião de
pessoal virtual no verão que estávamos iniciando um processo
em direção à rede. Agora todos os responsáveis da equipe de
gestão estão assumindo a tarefa de informar e envolver todos
os colegas em todos os departamentos. O ótimo é que sempre
trabalhamos de forma extremamente interdepartamental.
Em nossa empresa, os funcionários sempre se identificaram
mais pelo que fazem do que pela sua posição. Isso é o mais
importante. Assim, todos se divertem e se divertem com
seu trabalho. Nós mesmos continuamos a informar nossos
funcionários diretamente em nossa intranet ou através de
mensagens de vídeo.
Philipp Horsch: A propósito, isto também pode ser apresentado de uma forma puramente visual. Nossos organogramas
na empresa não têm linhas, linhas e colunas, não há mais
cima e baixo! Representamos nossa organização como redes,
sempre com o cliente no centro, que também pode mudar
rapidamente de acordo com as tarefas e exigências. Sim, isto
é um desafio para todos nós, mas estamos entrando neste
processo de mudança com confiança e estamos animados
para ver como isto nos mudará a longo prazo.
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Assistência ao cliente
em maiúsculas
Bom atendimento ao cliente, confiabilidade e uma equipe motivada – estes são
os três fatores essenciais que fizeram da Agrotron-M um dos principais revendedores de máquinas agrícolas na Bulgária.

A

grotron-M está ativa no mercado búlgaro há
18 anos. Durante este tempo, a empresa se transformou de um revendedor de máquinas usadas
para um importador bem sucedido de máquinas
agrícolas inovadoras e de alta qualidade. De acordo com o
relatório de negócios agrícolas do semanário Capital Weekly
da Bulgária, publicado em setembro de 2019, a empresa ficou em segundo lugar no ranking dos maiores distribuidores
de máquinas agrícolas da Bulgária em 2018. Atualmente,
a Agrotron-M distribui exclusivamente as marcas HORSCH,
Olimac, Strautmann e Tehnos.

NEGÓCIO FAMILIAR EM CRESCIMENTO
Agrotron-M foi fundada em 2002 pelo casal Meliha Ayretlik e
Mehmed Yumerov – originalmente para importar tecnologia
agrícola usada da Alemanha. Enquanto isso, o irmão de Meliha
Ayretlik, Metin, também faz parte da equipe administrativa.
«Após a adesão da Bulgária à UE e com a disponibilidade
de modelos de financiamento europeus no setor agrícola, a
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demanda por máquinas novas e de alta qualidade aumentou.
Respondemos a isso e incluímos a tecnologia apropriada na
linha de produtos», lembra Meliha Ayretlik. Em 2009, foi
estabelecido um escritório em Stara Zagora. A empresa continuou a crescer. Apenas dois anos depois, uma grande filial foi
aberta em Targovishte – com um showroom, um armazém de
peças de reposição e uma oficina. A área do local é superior
a 10.200 m², e o prédio cobre 3.500 m². Em 2015, apenas
quatro anos depois, outra filial foi aberta em Montana – bem
no meio de uma das principais regiões agrícolas do país. A
principal marca que Agrotron-M representa hoje na agricultura
búlgara é HORSCH.

DUPLICAÇÃO DO FATURAMENTO
A cooperação entre a Agrotron-M e a HORSCH começou em
2012, e a gerente de vendas da HORSCH para a Bulgária,
Petja Dainova, ainda se lembra bem do início: «Meu primeiro
contato com a Agrotron-M teve lugar no final do outono de
2011. Eu deveria encontrar revendedores potenciais para co-

Pós-vendas e Vendas
01 A filial Agrotron-M em
Targovishte.
02 Eles dirigem o negócio da
família Agrotron-M: Meliha
Ayretlik (centro), seu marido
Mehmed Yumerov (esquerda)
e seu irmão Metin Ayretlik.

02

operação. Nossa primeira reunião foi muito informal e fiquei
impressionado com a sinceridade e o calor com que fomos
recebidos. Além da atmosfera positiva e do alto nível de
organização, o principal ponto que nos entusiasmou sobre a
Agrotron-M foi a oficina extremamente bem equipada. Após
uma reunião na Agritechnica e devido às recomendações de
muitos agricultores dos quais recebemos um feedback muito
positivo sobre sua cooperação com a Agrotron-M, nossa administração rapidamente tomou a decisão de fazer da empresa
a importadora oficial das máquinas HORSCH na Bulgária.
Naturalmente, também houve preocupações na fase inicial:
o revendedor conhece o suficiente sobre nossa tecnologia e
nossas máquinas? Ele pode se identificar com nosso modo de
pensar? Mas estas preocupações rapidamente se dissolveram.
As coisas correram extremamente bem e dentro de um ano
a Agrotron-M conseguiu dobrar as vendas da HORSCH na
Bulgária».
Petja Dainova acrescenta: «A estrutura, a mentalidade,
a organização, a maneira como a empresa é administrada é
muito diferente na Agrotron-M do que na maioria dos revendedores. A palavra-chave é coesão – cada funcionário é uma
parte do todo, todos contribuem para o objetivo comum.
Você nunca ouvirá ninguém da Agrotron-M dizer: Isso não
faz parte do meu trabalho! Essa é exatamente a atitude que
torna a empresa tão bem sucedida»!

A EQUIPE – A CHAVE DO SUCESSO
A Agrotron-M tem cerca de 100 funcionários. A empresa dá
grande importância a trabalhar somente com profissionais
qualificados e bem treinados. A equipe de vendas é composta
por vendedores treinados e experientes que viajam por toda a
Bulgária. «Nosso pessoal de vendas presta muita atenção ao
que os clientes desejam e se concentra em suas necessidades

específicas para que possam atender a essas expectativas.
Não se trata apenas de oferecer tecnologia, mas soluções
completas para um negócio agrícola moderno», enfatiza
Meliha Ayretlik.
A equipe da oficina é composta por especialistas que participam de cursos de treinamento em manutenção e reparo
todos os anos. Isto é para garantir que os problemas sejam
resolvidos rapidamente. Além disso, existem condições claras
de garantia.
A HORSCH organiza anualmente treinamento em vendas
e serviços. «No passado, os cursos de treinamento em vendas eram realizados em nossas instalações por instrutores da
Alemanha. Há alguns anos, porém, temos convidado os funcionários da Agrotron-M para ir à Alemanha, onde podemos
combinar de forma ideal teoria e prática. A maioria dos colegas
de assistência também é treinada na Alemanha. Na HORSCH,
o nível de desempenho dos revendedores nos diversos países
é uma referência. Agrotron-M está sempre na vanguarda»,
diz Petja Dainova orgulhosamente.
Agrotron-M estoca peças de reposição de muitos fabricantes diferentes. Existe uma ampla gama de pneus, rodas, óleos,
lubrificantes etc. «Mesmo que a peça de reposição necessária
não esteja imediatamente disponível, o prazo máximo de entrega é de apenas dois a três dias. Para garantir que estamos
sempre disponíveis para nossos clientes durante a safra, há
um serviço de plantão 24 horas no estoque e na oficina»,
explica Meliha Ayretlik.
Nem HORSCH nem Agrotron-M acreditam em uma estratégia de «vender a qualquer preço». «Quando um cliente vem
até nós e está interessado em uma máquina, nossa principal
preocupação é encontrar a máquina que melhor se adapte à
sua fazenda. Acontece que um usuário deseja comprar uma
máquina muito específica. Mas após as discussões e consultas,

terra  HORSCH

5 | 2021

43

Pós-vendas e Vendas
ele decide por uma outra. Uma que seja simplesmente mais
adequada às suas condições e aplicação, e que tenha um
melhor desempenho», explica Petja Dainova.

ATENÇÃO AO CLIENTE – O ALFA E O ÔMEGA
As relações com os clientes da Agrotron-M são baseadas
principalmente na confiança. Desde o início, os técnicos de
serviço estão lá para aconselhar o agricultor. «Toda máquina
que vendemos é acompanhada por nossos especialistas de
serviço durante o primeiro uso. Para muitos revendedores,
esse é o fim da questão. Adotamos uma abordagem diferente
– prestamos apoio até que o fazendeiro e seus funcionários
estejam completamente familiarizados com a máquina. E se
um novo operador tiver que ser treinado em uma fazenda
estamos novamente envolvidos», explica Meliha Ayretlik.
O atendimento ao cliente também é uma prioridade
máxima na HORSCH, diz Petja Dainova: «Outros fabricantes
também têm boas máquinas em seu programa, mas nós oferecemos atendimento ao cliente ao mais alto nível, além disso.
Além das condições usuais de garantia, por exemplo, vamos
um passo além: se houver problemas com novas séries ou
máquinas, cuidamos dos reparos e modernizações necessárias
sem ônus financeiro adicional para a empresa. O objetivo é
apoiar e ajudar o cliente. A HORSCH tem uma gama muito
ampla de máquinas. Mas nem todas as máquinas se encaixam
em todos os mercados. Juntamente com Agrotron-M, fazemos
uma seleção perfeita para as condições da Bulgária. A cada
ano a gama de produtos cresce. Até quatro ou cinco anos
atrás, por exemplo, não havia tecnologia de proteção de cultivos. Agora podemos oferecer isso também aos agricultores
búlgaros», relata Petja Dainova.
Antes de decidir investir, é importante que os agricultores
vejam como a máquina funciona no campo. É por isso que
Agrotron-M e HORSCH se concentram em demonstrações
diretamente nas fazendas. Além disso, a HORSCH organiza
os Dias de Prática HORSCH na Alemanha quase todos os
anos. Aqui a Agrotron-M está sempre presente com um
grande grupo de agricultores. Além de
demonstrações e visitas a fábricas, há
também informações sobre as últimas
inovações, muitas das quais estão em
funcionamento nas fazendas de testes
da família Horsch: um aspecto prático
que vai muito bem junto aos agricultores
búlgaros.

PRESENÇA ATIVA ON-LINE
Hoje, a estratégia de marketing correta é extremamente importante para o
sucesso de uma empresa. A Agrotron-M não é exceção. «Adotamos uma
abordagem interativa de comunicação,
promovendo nossos produtos e serviços através de ações que se encaixam e
se complementam. Estamos ativos em
mídias convencionais, como revistas de
comércio, além de online e em redes
sociais, como Facebook e Instagram: é
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A equipe de serviço bem treinada fornece aos clientes orientação e
assistência – durante a safra também com um serviço de plantão de
24  horas.

assim que alcançamos tanto nossos clientes atuais quanto
novos clientes potenciais», relata Meliha Ayretlik e continua,
«Temos um site moderno e funcional com muito conteúdo de
imagem e texto e, é claro, um canal no YouTube. A geração
jovem de agricultores está online. Precisamos estar atualizados
sobre isso. Para manter o interesse da mídia social elevado,
publicamos diariamente conteúdo protegido por direitos
autorais, incluindo vídeos de demonstrações de campo em
fazendas de clientes».
«Para a HORSCH e para mim, sempre foi uma prazerosa
cooperação com a Agrotron-M, que ao longo do tempo nos
trouxe até onde estamos hoje. Quando venho para a filial de Targovishte, ela está sempre lotada. Há muita coisa acontecendo – as
máquinas estão sendo descarregadas, carregadas, montadas, os
clientes estão sendo recebidos, e assim por diante. Ao contrário
de outros revendedores, onde as coisas são bastante calmas.
Coesão, espírito de equipe, motivação e atenção ao cliente –
cada funcionário age de acordo com estes
princípios. Este é o grande patrimônio da
empresa. Quando um agricultor entra e
precisa de apoio, ninguém vai para casa
até que o cliente esteja satisfeito – independentemente do horário de trabalho.
Portanto, não é surpresa que muitos relacionamentos com clientes já durem mais
de 15 anos», resume Petja Dainova.
Mas como é realmente dirigir um negócio familiar tão bem sucedido? Meliha
Ayretlik responde com um sorriso: «É um
desafio! Mas quando se trata do futuro
Petja Dainova, a responsável de venda Agrotron-M, os interesses da emdas da HORSCH para a Bulgária, sobre
presa vêm em primeiro lugar! Por mais
os mais vendidos no mercado: «Na área
diferentes que sejamos, cada membro
de tecnologia de semeadura, o Pronto 4-9 DC, o Avatar SD e o Maestro CV/
da gerência tem seus próprios conheciSW estão bem no topo, enquanto na
mentos e habilidades especiais e assim
área de máquinas de preparo do solo é
contribui para o desenvolvimento bem
o Joker RT Classic, o Joker HD, o Tiger
MT e o Terrano FX. Nos últimos quatro
sucedido da empresa. Espero e confio
anos também oferecemos a tecnologia
que isto continue no futuro»!
de proteção de plantas HORSCH Leeb
na Bulgária. O Leeb PT e o Leeb AX em
particular estão atraindo um enorme
interesse».
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UMA DECLARAÇÃO
DE GUERRA À COLZA
VOLUNTÁRIA
A perda de colza é um problema generalizado. HORSCH queria esclarecer como
melhor enfrentá-lo em dois extensos ensaios agrícolas. Entre outras coisas, foi
estudado o potencial da capina nesta cultura.

O

ponto de partida para os
ensaios foi semear a colza
com um Maestro 12.50 CX
a 50 cm de espaçamento
entre linhas ao invés dos habituais 15 cm
ou 30 cm. A semeadura foi feita em dois
locais diferentes. A primeira fica imediatamente próxima à sede da HORSCH
em Sitzenhof. A ocupação de gramíneas é particularmente pronunciada ali,
e os solos são muito pesados no local.
A segunda localização fica na área de

Regensburg e tem um teor igualmente
alto de argila, mas mais matéria orgânica
no solo. Em ambos os locais, colza antiga
era um problema importante devido às
rotações de culturas de colza de longa
data.
As razões e as reflexões sobre estes
ensaios foram muitas e variadas. Tudo
começou com a melhor incorporação
da semente pela unidade de semeadura do Maestro, especialmente em solos
pesados. Aqui as estrelas limpadoras da

01

máquina são uma vantagem adicional.
Elas livram as linhas tanto de resíduos
orgânicos quanto de torrões. A uma
01 Na etapa de quatro folhas, o primeiro passe
de enxada estava originalmente planejado. Em
nosso experimento, porém, isto não foi possível
devido ao clima.
02 Colza oleaginosa semeada com o Maestro e
50cm de espaçamento entre linhas no estágio
de seis/ oito folhas.
03 Apesar do espaçamento de 50 cm, a colza
já está fechando as linhas na etapa de dez
folhas. Entretanto, ainda é possível fazer um
passe de capina nesta fase.

02

03
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O Maestro 12.50 CX na semeadura.

velocidade de trabalho de 12 a 13 km/h,
as estrelas limpadoras funcionavam perfeitamente e garantiam uma boa cama
de sementes.
Decidimos pelo espaçamento de
50 cm porque a colza deveria ser cultivada. E também queríamos realizar
testes de pulverização em faixa para ver
se isto faz sentido em termos agrícolas e econômicos na colza. No que diz
respeito ao rendimento, sabemos pelas
observações e experiência prática dos
últimos anos que não há desvantagens
devido ao maior espaçamento entre li-

Michael Braun está na HORSCH há
doze anos e gerencia o departamento
de Suporte de Vendas juntamente com
Kurt Glück. Em particular ele administra uma fazenda em tempo parcial
não muito longe de Schwandorf. Lá,
ele também gosta de experimentar
em sua própria terra. Ele a conhece de
dentro para fora – especialmente com
relação à estrutura do solo e outros
valores empíricos. Naturalmente, ele
observa seus campos quase todos
os dias e pode interpretar efeitos
especiais devido a seu conhecimento
do histórico. Basicamente, ele se
interessa no desenvolvimento futuro
da agricultura e, neste caso particular,
no futuro do cultivo da colza.
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nhas. Alguns clientes da HORSCH têm
usado este método há algum tempo.
Foi demonstrado que a colza é capaz
de preencher de forma ideal o espaço
entre as linhas. No estágio de dez a doze
folhas, as linhas já estão quase fechadas.
Devido ao aumento do espaçamento
da linha, reduzimos a quantidade de sementes para 25 a 30 grãos por m2 para
que o espaço entre as plantas na linha
não se tornasse muito estreito.
O problema básico era claramente
a colza voluntária. Depois de anos, ela
ainda se apresenta como uma planta
concorrente na colza híbrida. Aqui, a
capinadeira oferece a possibilidade de
que pelo menos todas as plantas indesejáveis entre as fileiras sejam controladas.
Desta forma, o potencial de rendimento
das novas linhagens híbridas pode ser
explorado de forma otimizada. No total,
cerca de 80 % da área cultivada é capinada com esta técnica, já que a faixa não
cultivada tem cerca de 10 cm de largura.
Em nossos testes deste ano, o desafio foi que a capina precoce não era
possível devido às fortes chuvas. Normalmente, teria sido possível cultivar muito
bem – sem proteção extra da cultura – da
fase de quatro a seis folhas. Na verdade,
apenas um passe pôde ser realizado na
etapa de dez folhas, quando o segundo
passe de enxada tivesse sido realmente planejado em condições climáticas
ideais.
Nas experimentações deste ano, esta
medida tem levado a resultados muito
bons até agora. Em outras áreas, entretanto, apenas cerca de 80 % das antigas
colzas foram atingidas. Em algumas regiões, além da antiga colza oleaginosa, a
transmissão de doenças devido à falta de
aplicação na colza oleaginosa voluntária

Josef Stangl trabalha para a HORSCH
há nove anos e se concentra em novos
conceitos de cultivo na agricultura. Anteriormente, ele trabalhava em consultoria de safras e ainda hoje assessora
uma série de fazendas em tempo parcial. Desde o início de seu trabalho na
HORSCH, ele contribuiu com seu amplo
conhecimento prático de proteção de
culturas e sua experiência em aplicação e tecnologia de bicos. Seu interesse pelas estratégias de cultivo agrícola e conceitos gerais para a agricultura
o motiva a descobrir, compreender e
desenvolver ainda mais novos métodos. Ao fazer isso, ele se concentra em
garantir os rendimentos agrícolas sob
uma grande variedade de condições regionais ou relacionadas à produção na
agricultura.
Sua motivação pessoal é a alegria e a
excitação de experimentar coisas que
levam a melhorias demonstráveis e implementá-las junto aos agricultores.
Josef Stangl também está disponível às
nossas próprias fazendas como um parceiro de discussão e para perguntas no
campo da agricultura.

também é, naturalmente, um problema,
que poderia ser reduzido pela capina
precoce.
Também por causa do Acordo Verde
da UE com o objetivo de reduzir significativamente os produtos fitossanitários,
a pulverização em faixa nas clássicas
culturas em linha como milho, beterraba sacarina e batata oferece uma boa
oportunidade de economia. No caso da
colza oleaginosa, quase nenhuma redução é evidente no momento, mas isto
será examinado com mais detalhes em
outros ensaios.
As provas são acompanhadas por
Michael Braun e Josef Stangl. Você pode
descobrir o que motiva os dois especialistas da HORSCH e qual é o interesse
pessoal deles no processo em nossas
caixas de informação.
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Em condições difíceis
Este ano, os dias de capina e cultivo, bem como o dia de campo digital na
HORSCH foram fortemente influenciados pela pandemia do Corona ou só
foram desencadeados por ele. No entanto, ambos os eventos foram um grande
sucesso.

Q

uando os planos para os dias
de prática de verão e outono
de 2020 começaram no final
de 2019, ninguém ainda conhecia o termo Corona. Assim surgiu a
ideia de apresentar diferentes produtos
em diversos eventos desta vez – pela
primeira vez até mesmo em diferentes
países. Em termos concretos, França e
Áustria estavam previstos.
Mas a pandemia não frustrou os planos só na HORSCH. Por isso, começou-se
a pensar em criar uma alternativa para
os dias de prática, populares e sempre
muito bem visitados. A ideia de um dia
de campo digital, bem como os dias
de capina e cultivo havia nascido. Mas,
ao contrário do que o nome sugere, a
tecnologia de semeadura apropriada
também tomou um lugar importante.
Durante os meses de setembro e outubro, pequenos grupos de dez a 15 agricultores visitaram a sede da HORSCH
em Schwandorf para conhecer os novos
produtos no campo da agricultura híbrida e orgânica. Para isso, foi desenvolvido
um conceito de higiene e uma área para
palestras foi criada no grande pavilhão
de exposições – com as grandes distâncias de segurança recomendadas. Em um
seminário normal da HORSCH, 800 pessoas se sentam neste salão. Andreas
Bogner e Johannes Schmidt, consultores

do Suporte de Vendas dos produtos para
a indústria híbrida na HORSCH, conduziram os convidados durante os eventos.
Os dias de capina e cultivo começaram com uma breve apresentação
da empresa e o pano de fundo para a
criação dos novos produtos, como a capinadeira Transformer VF e o cultivador
Cura ST. Foi crucial para a HORSCH não
assumir um fabricante existente nessa
área, mas construir deliberadamente máquinas completamente próprias para
implementar novas ideias e inovações
nessa área.
Michael Horsch então discutiu com
os agricultores locais sua visão sobre a
agricultura atual, mas também desafios
políticos – especificamente o Acordo
Green Deal da UE. Também recomendamos o artigo de Michael Horsch na página 26 desta edição do terraHORSCH.
Depois de uma explicação técnica
detalhada das máquinas individuais,
foram para o campo. No Cura vieram
muitas questões, que se referiam diretamente à configuração sob diferentes
requisitos para um resultado de trabalho
ideal. «Qual é a melhor maneira de ajustar meu cultivador em solo com muitas
pedras e duro?» foi uma pergunta que
Andreas Bogner e Johannes Schmidt
da HORSCH conseguiram responder e
demonstrar imediatamente.

Os novos produtos também despertaram grande interesse entre os agricultores que cultivam organicamente
há muito tempo – especialmente em
combinação com uma tecnologia de
semeadura adequada.
Para o evento, foram semeadas diferentes áreas de demonstração. Para isto
foi utilizado o novo Taro SL, com o qual
a cevada de inverno foi semeada uma
vez a uma distância de 12,5 cm e outra
vez em espaçamento de 25 cm.
A cevada de inverno semeada a
12,5 cm foi tradicionalmente cultivada.
Aqui poderia ser mostrado por um lado
quão efetivamente o cultivador Cura
funciona, mas também o quão suave
a máquina é para a cultura e como a
cultura se ergue apenas cerca de um dia
após o cultivo. As plantas se recuperam
muito rapidamente.
A cevada de inverno semeada a uma
distância de 25 cm foi então capinada.
Isso é particularmente importante em
fazendas puramente orgânicas devido à
ausência de fertilizante mineral. Se capinada na hora certa, pode-se dar à cultura
um verdadeiro impulso de mineralização
e fornecer o nitrogênio necessário que
está ligado no solo.
Juntamente com outras máquinas e
inovações, o foco também foi o primeiro dia de campo digital HORSCH, em

Trigo recém-cultivado (esquerda) e trigo que foi
cultivado no dia anterior (à direita).
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01

01 Os visitantes puderam obter uma imagem
precisa de todas as máquinas durante a demonstração de campo dos dias de capina e
cultivo.
02 Capina da cevada de inverno semeada em
espaçamento de 25 cm.

23 de outubro. A principal razão para o
sucesso do evento de uma hora foi seu
alto conteúdo de informação em pouco
tempo. Mais de 500 espectadores estavam na tela no YouTube e Facebook. No
início de novembro, o dia do campo digital já havia sido visualizado no YouTube
e Facebook um total de 25.000 vezes.
O esforço e a preparação em segundo plano para isso não devem ser
subestimados.

Havia sempre dois cinegrafistas no
chão. Além disso, as imagens de drone
também foram transmitidas ao vivo. Um
profissional de corte estava no carro de
transmissão e teve o cuidado de sempre
transmitir as imagens ao vivo. Por fim,
a transmissão para a web foi realizada
por satélite, a fim de evitar qualquer
perda de transmissão ou flutuações de
qualidade.
Mas o maior desafio permaneceu o
tempo, porque na noite de quinta para
sexta choveu tanto que as máquinas não
puderam entrar no campo. Então este
evento foi um híbrido: todas as palestras
e rodadas de perguntas foram ao vivo.
As utilizações e performances de todas
as máquinas diretamente no campo fo-

02

ram gravadas no dia anterior no ensaio
geral e com muito sol. Essas imagens
foram usadas na sexta-feira.
Michael Braun conduziu o dia do
campo digital e Michael Horsch abriu
com uma pequena palestra. Ele ressaltou
que Horsch no passado recente tinha
referido demais ao conceito de agricultura regenerativa. Isso implica que
muitos agricultores «precisam consertar
algo», diz Michael Horsch. Mas isso é
simplesmente equivocado e é por isso
que Horsch agora usa um termo que tem
sido usado, mesmo cunhado, há muito
tempo: a agricultura híbrida.
Começou com a apresentação do
Transformer VF. Através do bate-papo,
muitas perguntas vieram dos participan-

Cura ST
Além do peso ideal do Cura descrito no artigo, a altura máxima do quadro de 450 mm
também permite o cultivo de culturas altas.
Para este fim, as molas são montadas acima
da estrutura. A mola dupla assegura uma
faixa de trabalho de 500 g a 5.000 g e permite uma limpeza fina e cega até um trabalho muito agressivo. A pressão pode ser
ajustada hidraulicamente. Uma pressão quase constante das pontas em diferentes posições destas permite o cultivo de relevos,
por exemplo, sulcos de batata. Os arames
são de 130 mm de comprimento na área de
desgaste, 8 mm de largura e opcionalmente
revestidas com metal duro para uma durabilidade extremamente longa. O posicionamento das rodas de apoio (até onze) sobre
o quadro pode ser adaptado ao espaçamento das culturas em linha.
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Ponteira TerraCut
O novo desenvolvimento HORSCH TerraCut
é utilizado para o cultivo raso de solos, em
superfície total, até uma profundidade máxima de 8 cm. A ponteira de asa de 40 cm
de largura é combinada com a conhecida
ponta LD ou LD+ e pode ser usada em todas as hastes HORSCH TerraGrip. O baixo
ângulo de ataque da ponteira TerraCut garante uma ação de corte segura e um baixo
efeito de mixagem, o que garante uma secagem eficaz do rebrote ou plantas espontâneas. Em termos de agricultura, a ponteira
TerraCut pode, portanto, ser descrita como
um especialista em cultivo de lavoura – tanto em termos de culturas intercalares como
de ervas daninhas ou, por exemplo, trevo.
A grande vantagem é que todos os cultivadores HORSCH Terrano existentes podem
ser efetivamente atualizados para esta aplicação. Simplificado, isto torna a ponteira
TerraCut o especialista para corte raso sem
mixagem.

tes sobre todas as máquinas. No Transformer havia, entre outras coisas, interesse em várias ferramentas, nas quais a
HORSCH está trabalhando atualmente
como configuração opcional. O mesmo
aconteceu com uma demanda sobre o
tema da subsemeadura diretamente na
última capina. Aqui haverá a possibilidade de montar uma torre de distribuição no Transformer para a aplicação da
subsemeadura em combinação com um
depósito frontal.
Logo em seguida, o dia de campo
digital com o Taro SL também foi sobre a
técnica de semeadura «adequada» para
o Transformer e a semeadura de cereais
no espaçamento de12,5 ou 25 cm, a fim
de poder capinar o cultivo, por exemplo.
A mudança entre os dois espaçamentos das linhas foi então também
a pergunta mais frequentemente feita
no bate-papo ao vivo. «Quão rápido é
isso?» A resposta aqui: com o apertar
de um botão. Se você encomendar o
Taro com mangueira seletiva e a torre
de distribuição dupla, você pode ativar
o desligamento da metade lateral do
depósito dianteiro quase imediatamente no terminal. Na variante mecânica,
o operador deve descer brevemente e
mudar uma alavanca na trava de queda
do depósito dianteiro.
No cultivo do solo seguiu-se o Finer
SL, para o qual além da variante com
dentes e barras pesadas também foi anunciada uma variante com compactador
para preparação de sementeiras. No fu-

turo também se seguirão as ponteiras
tipo pé-de-pato em metal duro, a fim
de garantir uma longa vida útil e uma
qualidade de trabalho consistentemente
alta por tanto tempo quanto possível no

corte em toda a superfície. O Finer é a
nova linha de escarificador na HORSCH
e deve ser capaz de ser usado durante
todo o ano para manter as superfícies
limpas e para o preparo do leito de semeadura. O Finer estará disponível nas
larguras de trabalho 6 e 7 m na temporada 2020/21. Quem já possui um Terrano
pode readequar seu escarificador com o
a ponteira TerraCut para também ter a
possibilidade de preparar a superfície total e rasa. Especialmente em transtornos
com cultivo de muitos anos de trevo a
ponteira mostra suas vantagens – 500 kg
de força de desengate na haste, largura
de corte de 40 cm e espaçamento de
linha de 30 cm falam por si só. O Terrano
FX foi demonstrado em conjunto com o
rolo-faca Cultro. A pouca profundidade de trabalho em combinação com as
ponteiras TerraCut leva a uma velocidade
de trabalho de mais de 12 km/h na qual
uma combinação com o rolo-faca faz
sentido agrário.
Muitas perguntas foram feitas pelos
espectadores sobre o cultivador Cura

Taro SL
A série Taro é composta por conjuntos de
sementes de 6 m de largura que podem
ser acopladas em um HORSCH Partner nos
3 pontos do trator. O Taro 6 SL é equipado
com um compactador RollFlex e sulcadores
TurboDisc. O compactador RollFlex nivela e
garante condições iguais na frente de cada
sulcador de sementes. A terceira geração do
sulcador TurboDisc suspenso individualmente garante um ótimo controle de profundidade e colocação de sementes em todas
as condições. A alta manobrabilidade em
campos pequenos e sem forma propicia o
alto impacto da nova família de tecnologia
de semeadura Taro. Os reservatórios frontais HORSCH Partner com seu volume de
1.600 litros ou 2.200 litros levam a uma ótima distribuição de peso do conjunto. O sistema defasado, ou seja, o cultivo separado

do solo e a semeadura, permite novas janelas de semeadura, especialmente em anos
com alta precipitação. Característica da máquina é seu baixo peso próprio de cerca de
3.000 kg (dependendo do equipamento) a
uma largura de trabalho de 6 m e a alta variabilidade dos espaçamentos das linhas:
12,5 cm, 15 cm, 25 cm e 30 cm estão disponíveis. As mangueiras opcionais das duas
torres de distribuição e um HORSCH Partner
com desligamento elétrico da metade permitem a mudança de 12,5 cm (15 cm) para
25 cm (30 cm) de espaçamento entre linhas
com o apertar de um botão. Especialmente para fazendas que realizam o controle
mecânico de ervas daninhas com cultivador
e enxada, o Taro 6 SL é um ótimo complemento ao parque de máquinas.
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ST. Aqui, também, a durabilidade das
ferramentas, especificamente os dentes da barra, foi um tema importante.
Dependendo da condição do solo, os
dentes podem ser revestidos com metal
duro e ter, por exemplo, uma durabilidade significativamente maior em solos
arenosos e, assim, também compensar
o preço adicional da compra.
«O que ele pesa?» foi também
uma pergunta muito feita. Graças aos
2.300 kg no cultivador de 12 m de largura, ele opera muito bem no campo
mesmo em solos pesados e enterroados
e pode quebrar crostas excelentemente
na primavera. No uso em pastagens, o
peso também é uma vantagem.
As larguras de trabalho também
sempre são um tema na HORSCH. Nas
variantes acopladas aos 3 pontos o Cura
ST tem 13,5 e 15 m. Acima disso haverá
uma barra de 24 m de largura, que é
então tracionada.
No final do dia do campo digital,
houve uma prévia do tema da pulverização em faixa. Ao invés de montar
bicos de pulverização em um dispositivo
de capina, como de costume, Horsch
realiza ambas as operações separadamente com a capinadeira Transformer
e um pulverizador HORSCH Leeb. Isto
tem a vantagem de poder selecionar a
data ideal para ambas as operações sem
comprometimento, ao mesmo tempo
em que se obtém o maior rendimento
possível. A data ideal para a aplicação
de herbicidas para beterraba está na
emergência precoce de ervas daninhas.
Por outro lado, para uma capina bem
sucedida, as ervas daninhas podem estar
maiores, já que a pressão competitiva
na linha é controlada pela aplicação em
faixa. Três coisas desempenham um papel na aplicação em faixas com um pulverizador de grande superfície: relações
exatas na semeadura são o pré-requisito
básico para um processo separado. A
orientação padrão e precisa da barra
HORSCH BoomControl permite uma
distância precisa da área alvo e assim
leva a uma largura de faixa uniforme
em toda a linha de cultivo. A altura da
barra e o ângulo de pulverização do bico
determinam a largura da faixa.
Além disso, o direcionamento por
pivô é de grande vantagem para poder guiar os bicos precisamente acima
da linha. A fim de automatizar o ajuste
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das rodas e orientar os bicos acima da
linha de cultivo, o sistema de câmera da
Claas atualmente está em fase de teste.
Utilizamos o mesmo sistema de câmera
em nossa tecnologia de capina para o
reconhecimento de linhas e controle de
deslocamento do quadro.
A pulverização em faixa reduz notavelmente a quantidade de agente necessária e reduz a entrada no ambiente,
uma vez que apenas uma faixa alvo é
aplicada de cada vez, ao invés da área
completa. Não apenas a aplicação das
linhas de cultivo é concebível. O espaço na entrelinha também poderia ser
protegido com um herbicida de solo
em uma etapa de trabalho adicional.
No dia do campo digital, a tecnologia
foi demonstrada no milho entretanto
o método também é adequado para
outras culturas em linha. Devido ao
espaçamento entre bicos de 25 cm de
nossos pulverizadores HORSCH Leeb,
que é amplamente utilizado no mercado,

todas as culturas com 50 cm ou 75 cm
de largura de linha são adequadas. Atenção especial deve ser dada aos bicos.
Em nosso dia de campo utilizamos um
bico de 80°, que restringimos em 60°
na capa do bico, atingindo assim uma
largura de aproximadamente 25 cm.
Os bicos recentemente desenvolvidos
com um ângulo de pulverização de 40°
são particularmente adequados para a
pulverização em faixa.
Uma das primeiras perguntas na
conversa ao vivo foi a disponibilidade:
o espaçamento entre bicos de 25 cm já
está disponível, a tecnologia da câmera ainda está em fase de teste. Alguns
interessados também queriam saber
quanto poderiam economizar em termos
da quantia que teriam que gastar. No
exemplo específico do milho com espaçamento de linha de 75 cm mostrado,
isto é, em torno de 2/3 devido a uma
faixa pulverizada com apenas 25 cm de
largura.

Transformer VF
A capinadeira Transformer VF recebeu o
prêmio «Máquina do Ano 2020» na última Agritechnica. É a base para a nova família de capinadeiras da HORSCH. VF significa
VariableFrame, que está disponível em larguras de trabalho de 6, 9 e 12 m. A estrutura de deslocamento lateral com curso de
450 mm está integrada na máquina básica e
não funciona através das estruturas de acoplamento intermediário, que de outra forma
seriam comuns. Isto economiza peso, permite uma pequena profundidade e resulta em
máxima precisão. A altura sob a estrutura é
de 660 mm, o que também permite o uso
tardio em culturas altas. As distâncias das linhas de 25 a 90 cm podem ser abrangidas.
O paralelogramo robusto de 3 barras também é adequado para solos pesados e para
diferentes espaçamentos de linha – 75 cm,
50 cm e 25 cm cada um. A profundidade de

trabalho é fácil e rapidamente ajustada sem
ferramentas. A lâmina de 18 cm de largura
é adequada para muitas aplicações e pode
cortar de forma muito superficial. Com o sistema de câmeras, a HORSCH conta com tecnologia comprovada com uma ampla gama
de aplicações graças ao reconhecimento de
linhas em 3-D independente da cor. A seleção de cores no modo 2-D oferece ainda
mais possibilidades de aplicação. Mesmo pequenas plantas a partir de 2 cm podem ser
detectadas.
A função ISOBUS SectionControl permite o
levantamento automático individual de um
segmento. A posição real é determinada via
GPS. Isto significa que os paralelogramos são
automaticamente levantados individualmente nos limites do campo, nas cabeceiras, sobreposições ou em áreas definidas.

ESTILO E
CONFORTO
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.

Acesse o site da loja e confira
nossos produtos:

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.

