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Prosolo Paraná - Programa integrado de
conservação de solo e água do Paraná

Valor de Mercado

produtos produzidos no Brasil, durante o primeiro trimestre de 2017,
cresceu 1% no país.

O quadro abaixo, apresenta os valores de mercado da soja, milho e trigo, na média do mês. A comparação realizada é da média do mês de

De acordo com os dados apurados pelo o IBGE, é o primeiro crescimen-

maio de 2016, com mesmo mês do ano de 2017. O campo “Variação”

to trimestral após dois anos de queda, quando em 2014, cresceu 0,5%.

mostra o comparativo com os valores dos dois meses.

Qual é o objetivo do
prosolo paraná?

A população mundial cresce e com ela o de-

mão-de-obra especializada, são 4.000 Profis-

safio de aumento de produção. Os desafios do

sionais entre agrônomos, veterinários e téc-

brasil e do paraná o objetivo de alimentar o

nicos no estado do Paraná trabalhando para

O programa tem como objetivo promover a

mundo sem destruir o maior patrimônio que

aumentar a produção e cuidando do meio am-

redução dos processos erosivos do solo e da

é o nosso solo.

biente.

produtivos visando a redução de perdas eco-

++ Proteção do solo do impacto da gota;

O agronegócio paranaense alcançou destaque

nômicas, sociais e ambientais no meio rural.

++ Estabilidade agregados;

na economia brasileira pelo efetivo casamen-

++ Aumento da infiltração;

to de tecnologias e mão-de-obra especializa-

++ Controlar volume e velocidade do

da, tudo em sintonia com a preservação do

degradação dos cursos de água nos sistemas

Qual é a estratégia?

escorrimento superficial.

solo.

De conscientização e a mobilização do produtor para a import ncia do planejamento, ma-

O grande significado é que o estado do Paraná

O que é o Prosolo Paraná? Programa integra-

nejo e conservação do solo, apoiado por ações

responde melhor ao uso de tecnologias, por-

do de conservação de solo e água, que conta

integradas de capacitação técnica, pesquisa e

que a fertilidade do solo paranaense é melhor

com a participação da iniciativa privada e do

extensão rural.

do brasil e está sustentado pelas maiores pro-

setor público.

soja, milho, trigo, feijão e café.
Por trás desta alta performance está o uso de

cimento de 24%, mas a área plantada passou

tecnologias e grandes profissionais, mas nada

de 58,33 milhões de hectares para 60,36 mi-

aconteceria se não fosse a qualidade do solo

lhões de hectares - crescimento de 3,5%.

paranaense. O solo é uma obra de milhões de
anos.

Eixos estruturantes:
++ Instituição do programa através de

ceu 0,9%, o setor agropecuário subiu 13,4% e livrou o Brasil, mais uma
Abril de 2016

Abril de 2017

Variação

Soja

R$ 74,31

R$ 58,50

-21%

O PIB, totalizou R$ 1,595 trilhão, sendo R$ 93,4 bilhões foi da agrope-

Milho

R$ 40,10

R$ 20,88

-48%

restante R$ 213,6 bilhões dos impostos sobre os produtos.

Trigo

R$ 41,95

R$ 31,50

-25%

cuária, R$ 291,1 bilhões da indústria, dos serviços R$ 996,4 bilhões e o

Vazio Sanitário
O estado do Paraná é um dos cinco estados brasileiros que devem aten-

Coopavel: esmagamento de soja recorde

der a determinação do vazio sanitário, como uma das principais medidas para controlar a Ferrugem da Soja. O Mato Grosso do Sul, São

brica da Coopavel a ser inaugurada. No último mês de maio de 2017,

O período segue do dia 15 de junho e continua por um período de 60 a

atingiu a maior produção histórica, desde a sua fundação, superou as

90 dias, onde o sojicultor não pode realizar o plantio da soja. A seguir o

metas, foram 29.100.000 quilos, 485 mil sacas de soja esmagada.

calendário dos períodos para acompanhamento.

++ Capacitação de técnicos e produtores

De toda a produção, 50% do farelo é utilizado para as fábricas de rações
da Coopavel e 50% é para atender o mercado regional.

rurais;
++ Pesquisa e formação aplicada;

Plano Safra 2017/2018

do território nacional, produziu na safra

Atrás da grande performance da produção e

2015/2016 a quantidade de 35,8 milhões de

produtividade do Paraná estão as coopera-

toneladas e nessa safra de grãos de 2016/2017

tivas, que são 220 atualmente, cooperativas

vai produzir 41,5 milhões de toneladas de

responsáveis por 72% da produção de grãos do

E por isso o sistema cooperativista está pre-

governo e R$ 39 bilhões em juros livres. As taxas de juros serão meno-

grãos, mas a área plantada passou de 9,68 mi-

paraná, 35% da avicultura e 36% na suinocul-

sente e participa deste grande momento em

res para os pequenos e os médios produtores, através do Plano Safra

lhões de hectares para 9,73 milhões de tonela-

tura.

que, o hoje pertence ao passado e buscamos o

Agrícola e Pecuário 2017/2018.

das – crescimento de 0,5%.

vez, da pior recessão dos últimos tempos.

Produtos

decreto estadual;

++ Operacionalização do programa,

O estado do Paraná que ocupa apenas 2,32%

enquanto que os serviços se manterão estabilizados, a indústria cres-

Paulo, Mato Grosso e Rondônia também devem acatar a determinação.

milhões de toneladas, na safra de 2016/2017
saltou para 232,0 milhões de toneladas, cres-

mestre de 2017, onde o PIB cresceu 1%, considerando o ajuste sazonal,
Mercado (média mensal)

Criada em 1982, a indústria de esmagamento de soja, foi a quarta fá-

dutividades brasileiras, com destaque para a
O brasil que na safra 2015/2016 produziu 186,6

A comparação foi feita com o quarto trimestre de 2016 e o primeiro tri-

divulgação, palestras...
++ Revisão da legislação.

O governo anunciou na primeira semana de junho a liberação de R$
190,25 bilhões, sendo R$ 149 bilhões serão de juros controlados pelo

futuro com a preservação do solo paranaense,
Mas o maior diferencial do cooperativismo é a

através de solo e água do Paraná.

∏

O Custeio, os juros vão variar entre 7,5% através do Pronamp – Progra-

Estamos colhendo no Paraná a maior safra de

ma Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, 8,5% ao ano para as

grãos da nossa história, mas como todo setor

outras categorias de produtores. O crédito será limitado em R$ 1,5 mi-

produtivo existem problemas, claro, o maior

lhão e R$ 3 milhões respectivamente.

desafio da sociedade paranaense é o meio ambiente, mais precisamente o cuidado do solo.

Já o Inovagro – Investimentos em Inovação e Tecnologia e o PCA – Pro-

A continuidade do desenvolvimento só será

grama de Investimento para Construção de Armazéns, houve redução

possível rompendo os processos de compac-

de 8,5% para 6,5%. No caso do Moderfrota, terá 82% a mais de recursos,

tação e erosão do solo.

sendo R$ 9,2 bilhões para financiamento de frotas, com juro menor de
7,5% ao ano.

A conservação do solo é o maior legado que
O Seguro Rural foi ampliado para R$ 550 milhões, 37,5% maior que a

podemos deixar para as gerações futuras.

safra passada, a estimativa é que a área segurada e o número de conA população mundial hoje são 6,7 milhões de

tratações das apólices também tenham um crescimento expressivo,

habitantes e em 2050 serão 10,0 bilhões de

como foi em 2016 com 82% a mais que o ano anterior.

pessoas e o Brasil é o país capaz de suprir em

Agronegócio cresce 13,4%

30% a 40% da demanda mundial futura de ali-

De acordo com a Embrapa, o objetivo é reduzir a sobrevivência do fungo que causa a ferrugem-asiática, que geralmente ocorre na entressa-

mentos.

Dilvo Grolli - Diretor Presidente da Coopavel
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Fonte Calendário: Globo Rural

O PIB – Produto Interno Bruto, que nada mais é do que todo valor dos

fra. A primeira vez que a doença apareceu no país foi no ano de 2001
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Espiritual

para o produtor, hoje, ela pode custar em média até R$ 2 bilhões por safra. Segundo os pesquisadores da Embrapa desde a safra de 2007/2008,
a utilização dos fungicidas não está sendo tão eficiente em razão da
adaptação do fungo aos fungicidas existentes no mercado.

Banco PINE: Visão econômica do Brasil e do
mundo
O Banco Pine, trouxe à Cascavel, para uma palestra sobre mercado o
economista de Agribusiness, Lucas Brunetti e o economista chefe do
Banco Pine, Marco Caruso, o evento foi realizado na ACIC – Associação
Comercial e Industrial de Cascavel. Brunetti trouxe informações aos
empresários cascavelenses sobre a “Economia no Brasil e no mundo
voltada para o Agro”, assim como Caruso que falou do “Panorama Econômico no Brasil e no Mundo”.
O PINE também assessora seus clientes em movimentos de fusões e

Papa: oração,
paciência e
esperança
nos
momentos
sombrios

O Banco PINE, prioriza soluções em administração de risco com o

aquisições, acompanhando-os no desenvolvimento de projetos e na

objetivo de trazer previsibilidade ao balanço dos clientes, mitigando

busca das melhores alternativas de financiamento junto a mercado e

riscos de descasamentos de juros, moedas e commodities. A sua visão

organismos de desenvolvimento e fomento, locais e internacionais. A

Nos momentos mais difíceis, de tristeza e de

estratégica está em ter precisão na tomada de decisão, conhecimento

sua matriz está na cidade de São Paulo, e possui filiais em Cuiabá (MT),

dor, também diante dos insultos, é preciso

profundo do mercado e foco em relacionamentos de longo prazo.

Curitiba (PR), Ilhas Cayman (América do Norte), Porto Alegre (RS), Re-

escolher o caminho da oração, da paciência e

cife (PE), Ribeirão Preto (SP) e Rio de Janeiro (RJ).

∏

Shutterstock: Drop of Light

da esperança em Deus, sem cair na enganação

O PINE oferece uma completa gama de produtos de crédito, repasses

da vaidade. Foi o que disse o Papa na missa na

e securitização, tanto no mercado local como no exterior. As soluções

Casa Santa Marta.

são personalizadas e atendem às necessidades específicas de cada neEm sua homilia, Francisco comentou a leitura,

gócio.

extraída do Livro de Tobias. O Papa falou da
história “normal” de um sogro e de uma nora:
Tobit, o pai de Tobias, que se tornou cego - e
Sara, sua nora, acusada no passado de ter sido
responsável pela morte de alguns homens.
Um trecho, explicou o Pontífice, em que se
compreende de que modo o Senhor leva avante “a história” e “a vida das pessoas, inclusive
a nossa”. Tobit e Sara, prosseguiu, viveram de
Tobit era “perseguido”, “insultado” por sua

29 a 31 de agosto de 2017
Anhembi - São Paulo - Brasil

mulher, que, porém, acrescentou o Papa, não

Depois, há também momentos bonitos na sua

era uma mulher má, “trabalhava para levar a

história. Mas o Papa sublinha que não se trata

casa para frente porque ele era cego”. E tam-

de um “final feliz” de um romance:

bém Sara era insultada, sofrendo “muito”. Naqueles momentos, os dois pensaram que era
Realização:

“melhor morrer”.

FEIRA & CONGRESSO

“

Visite nosso site para saber mais
www.siavs.com.br
siavs@abpa-br.org | +55 11 3095-3120 | facebook.com/SIAVSBR
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”

fato “momentos difíceis” e “momentos belos”.

O MAIOR EVENTO POLÍTICO, TÉCNICO
E COMERCIAL DOS SETORES NO BRASIL!

Apoio:

‘Mas esta é a minha vida,
vamos para frente’, e reza.
E esta é a atitude que
nos salva nos momentos
difíceis: a oração. A
paciência: porque os
dois são pacientes com a
própria dor. E a esperança
que Deus nos ouça e faça
passar esses momentos
difíceis. Nos momentos
de tristeza, pouca ou
muita, nos momentos
sombrios: oração,
paciência e esperança.
Não esqueçam isto.

Patrocínio:

4/18/17 12:53 PM

Todos nós passamos por
momentos difíceis, duros,
não tão difíceis como este,
mas nós sabemos o que se
sente num momento difícil,
de dor, no momento das
dificuldades, nós sabemos.
Mas ela, Sara, pensa:
‘Mas se eu me enforcar
provocarei sofrimento
para os meus pais? ’ E
para e reza. E Tobit diz:

Após a prova, o Senhor
“está
próximo a eles e os

salva. Mas há momentos
bonitos, autênticos, como
este, não aqueles momentos
com beleza maquiada, que
é tudo artificial, com fogos
de artifício, mas é a beleza
da alma. E o que fazem
os dois nos momentos
bons? Dão graças a Deus,
alargam o seu coração na
oração de agradecimento.

se nas diferentes situações de nossas vidas
somos capazes de discernir o que acontece
em nossa alma, entendendo que os maus momentos são “a cruz” e é necessário “rezar”, ser
paciente e ter pelo menos um pouquinho de
esperança”: é preciso evitar cair “na vaidade”,
porque “o Senhor está sempre ao nosso lado”,
quando nos dirigimos a Ele “em oração”, agradecendo, além do mais, pela alegria que ele
nos deu. Sara com discernimento, entendeu
que não devia se enforcar; Tobit entendeu que
devia “esperar, na oração, na esperança, a salvação do Senhor”. O convite de Francisco é,
portanto, reler estas passagens da Bíblia:

neste fim de
“Quando,
semana, lermos este

livro, vamos pedir a
graça de saber discernir
o que acontece nos maus
momentos de nossas vidas
e como ir avante, e o que
acontece nos momentos
bons e não se deixar
enganar pela vaidade.

”

”

O Pontífice exorta então a nos perguntarmos
REVISTA COOPAVEL 7
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Alerta: triticultores devem ficar
atentos ao aparecimento de
doenças bacterianas no trigo
Texto: Engenheiro Agrônomo - Lucas Senko Ferreira

O que fazer para controlar essas doenças?

de fitoalexinas. A resistência natural das plantas está em parte ligada
a proteínas que são enzimas. Estas são as verdadeiras ferramentas do

No melhoramento genético, os pesquisadores já estão buscando culti-

sistema celular que promovem a fabricação dos “agentes” de defesa, ou

vares que tenham uma maior resistência.

seja, as fitoalexinas e/ou outros metabólitos secundários ou constitutivos.

No campo sempre evitar o adensamento de plantas para não prolongar
o molhamento foliar que acaba aumento a severidade, respeitando a

A utilização destes fosfitos de Cobre na produção vegetal favorece o

população do material plantado.

combate a ataques fúngicos e bacterianos, potencializa a resistência
futura da planta, devendo, portanto, ser utilizado principalmente de

É fundamental utilizar sementes de ótima procedência juntamente

forma preventiva junto com fungicidas.

Todos os anos os triticultores precisam estar atentos e controlar as di-

Os sintomas da mancha basal da gluma se caracterizam pela necrose,

versas doenças que ocorrem durante o ciclo da cultura do trigo. Porém,

de coloração marrom escura. A colonização bacteriana pode se espa-

em anos com excesso de chuvas, elevando a umidade relativa do ar e

lhar pela ráquis atingindo os grãos, causando má formação dos mes-

No mercado ainda não há um bactericida que se possa aplicar e fazer

dar seus hábitos e utilizem novas ferramentas, diversificando assim

associados com diferentes temperaturas no mesmo período, criam um

mos e perda de peso. Seus sintomas podem ser confundidos por outras

o controle da infecção. Porém em nível de campo nota-se nos últimos

as suas aplicações, sempre rotacionando ingredientes ativos, preser-

cenário ideal para o aparecimento de doenças bacterianas que interfe-

doenças fúngicas ou por fatores abióticos como o melanismo.

anos que através de produtos a base de cobre, fosfitos e os fungicidas

vando a tecnologia dos fungicidas existentes, que ainda possuem alta

protetores sempre quando misturados com fungicidas tradicionais do

performance no campo, aumentando assim sua longevidade e durabi-

mercado vem sendo uma das alternativas cabíveis para os produtores

lidade. Evitando ao máximo a seleção de doenças resistentes a diferen-

Entre as doenças bacterianas mais comuns na cultura, está a queima

de trigo amenizarem os possíveis prejuízos que as doenças bacteria-

tes ativos e a baixa eficiência de fungicidas durante um curto período

da folha do trigo e a mancha da base da gluma induzidas pelo grupo

nas podem causar.

de tempo.

rem diretamente na produtividade do grão.

com tratamento de semente.
Contudo é de extrema importância que os produtores comecem a mu-

∏

Pseudomonas syringae que são favorecidas pela alta umidade relativa
e temperaturas amenas, já a estria bacteriana do trigo induzida pelo

O cobre (Cu) é de vital importância para o metabolismo das plantas,

grupo de Xanthomonas campestris ocorre com maior frequência com

participa de muitos processos fisiológicos como a fotossíntese, res-

excesso de chuvas e temperaturas mais elevadas. As espécies bacte-

piração, distribuição de carboidratos, redução e fixação de nitrogê-

rianas podem estar presentes no solo, restos culturais, sementes e na

nio, metabolismo de proteínas e da parede celular. Está envolvido

água. Além de plantas daninhas e outros cereais como aveia, centeio e

Fig. 2 Sintomas da mancha basal da gluma no trigo.

triticale.

diretamente em mecanismos de resistência a doenças, portanto com
o suprimento adequado de cobre, a planta se torna menos vulnerável

Os sintomas da estria bacteriana surgem nas folhas, pedúnculos e

a doenças pelo fato de estimular a sua defesa natural, além de influen-

Em todo o território de atuação da Coopavel, nos últimos meses, hou-

glumas com focos circulares pelo roçar das plantas, nos estágios de

ciar na uniformidade da floração e frutificação, regulando a umidade

veram altos índices de precipitações com diferentes temperaturas

emborrachamento e espigamento que se visualizam os círculos nas

natural da planta, aumenta resistência a seca e é importante na forma-

ocasionando assim uma condição climática favorável à multiplicação

plantas infectadas, focos visíveis à distância pelo contraste de colora-

ção de nós.

das bactérias. As doenças podem se instalar tanto nas folhas inferiores

ção diferente e quando se caminha entre as plantas ou as tocas com as

quanto nas superiores, dependendo como ocorre à degradação do teci-

mãos e roupas ficam com aspecto “melado”.

Os fosfitos possuem excelentes qualidades fitossanitárias, com ativi-

do, podendo ser por insetos através de seus danos que acabam disse-

dade antifúngica, atuando diretamente sobre os fungos e as bactérias,

minando as bactérias através do seu corpo, também com ocorrência de

ou ativando mecanismos de defesa das plantas, induzindo a produção

granizo, ventos fortes e geadas com os respingos das chuvas ou em lavouras onde possuem doenças foliares como, por exemplo, a “mancha
amarela” comum em lavouras de trigo, que apresenta de modo geral
uma maior intensidade de bacterioses, por isso a grande importância
de manter a cultura livre de pragas e doenças fúngicas, através de aplicações de inseticidas quando atinge o nível de dano econômico e fungicida sempre de forma preventiva.
Os sintomas da queima das folhas ao redor do estágio do espigamento,
iniciando com uma mancha aquosa com diâmetro em torno de 1 mm e
que evolui durante o período de 2 a 3 dias, para uma coloração de branco – amarelada com áreas cloróticas dando um aspecto desidratado do
tecido vegetal.

Fig. 3 Sintomas da estria bacteriana no trigo.

Vale ressaltar que dentre as variedades mais plantadas pelos triticultores em nossa região, como é o caso do Tbio Toruk e CD 150 por suas
altas produtividades, podem apresentam esses sintomas de doenças
bacterianas com mais facilidade, quando exposto a condições ideais
para doença.
Fig. 1 Sintomas da queima das folhas do trigo.
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Avicultura

Avicultura

Infestação de roedores pode acabar
com a produção do avicultor

animal se sentir encurralado não entrará na

de de transpor obstáculos e caminhar sobre

caixa para comer a isca. Os roedores possuem

superfícies complexas, como cordas e fios. Se

uma visão muito limitada, por isso andam

alimentam de diversos tipos de produtos, sen-

próximo a paredes, ou anteparos e usam seus

do que diariamente chegam a consumir apro-

cortinas que contenham furos, telas

bigodes como órgão sensorial para se locali-

ximadamente 10% do seu peso.

danificadas, paredes com rachaduras ou

individual (EPI) quando for fazer uso de
venenos;
++ Consertar portas com rachaduras,

zarem. Dessa forma, as caixas com as iscas

qualquer abertura que facilite a entrada

Texto: Hugo L.O.Rossato

devem ficar encostadas às paredes. As caixas

Para o controle de ratos é possível utilizar

Médico veterinário

devem ter uma tampa para inspeção rápida e

iscas no interior de canos PVC. O número de

permitir a troca da isca facilmente. Deve-se

iscas varia de acordo com o tamanho do local,

dos roedores no aviário ou que possam
servir de esconderijo;
++ Manter arredores sempre limpos e

Os roedores, são ratos, camundongos, ani-

vida do animal. Para que estes dentes conti-

tomar o cuidado de não colocar as iscas ao al-

sendo recomendado para locais com 100 m de

organizados. Capinar, aparar a grama,

mais sinantrópicos superiores adaptados, ca-

nuem funcionando, precisam sofrer desgaste

cance dos frangos de corte.

comprimento 1 iscas em cada 25 m de cada la-

roçar mato e plantas que sirvam de abrigo

pazes de sobreviver e proliferar na natureza.

continuamente, com isso, os animais roem as

teral, 1 em cada ponta e outras no forro com

aos ratos. Podar os galhos junto ao galpão

As pesquisas indicam que um quinto de toda

estruturas para desgastá-los, mesmo que não

o objetivo de neutralizar a ação destes roedo-

e recolher os frutos caídos no solo que

a produção mundial é perdida, em função dos

seja para se alimentar. Também podem levar

res.

podem atrair os roedores para perto do

danos provocados pelos roedores. O controle

ácaros e outros ectoparasitas, seus dentes são

Os roedores são um problema comum nos lo-

deve estar baseado no número de roedores vi-

capazes de roer madeira, chumbo, alumínio,

cais onde existem criações de animais pela

++ Materiais jogados ou acumulados no solo

vos e não nos eliminados. Quanto mais o mé-

argamassa, tijolo, plástico e cimento.

presença de elementos que atendem suas ne-

ou junto às paredes, lixo e entulhos que

cessidades básicas: alimento, água e abrigo.

servem de abrigo para os ratos devem

Controle de roedores

todo de controle estiver em consonância com
a biologia dos animais melhor será a probabi-

O Rattus norvegicus, é conhecido como rata-

lidade de êxito.

zana ou gabirú, é o maior dentre os roedores

O conhecimento das habilidades dos ratos

sinantrópicos, pesa de 120 a 500 gramas, pode

permite ao produtor adotar medidas pre-

Na produção de frango de corte, por exem-

chegar até 45 cm de comprimento, o tamanho

ventivas na construção das instalações. O

plo, os roedores podem facilmente consumir,

de sua cauda é melhor que a medida do cor-

controle integrado de roedores se baseia no

espalhar ou estragar 10% do total da ração

po até a cabeça. Tem olhos e orelhas relativa-

conhecimento da biologia, ou seja, nos hábi-

para as aves, através da contaminação. Nos

mente pequenos. Diferente dos camundongos

tos comportamentais, nas habilidades e nas

pinteiros podem atacar os pintainhos e cau-

e ratos de telhado, o Rattus norvegicus, possui

capacidades físicas de cada espécie, além do

aviário;

ser eliminados ou removidos para local
adequado;
++ Manter a forração bem conservada e
limpa;
++ Manter os silos sempre bem fechados,
e em perfeito estado de conservação e
Algumas medidas de controle

limpeza;
++ As sobras de ração devem ser ensacadas

++ Sempre manter as armadilhas

sar grandes perdas. Esses animais provocam

O Mus musculus ou o camundongo é pequeno,

membranas interdigitais, o que o torna um

conhecimento do meio ambiente onde estão

ainda, danos nas estruturas, nos equipamen-

tem cerca de 18 cm e pesa de 10 a 21 gramas.

exímio nadador.

instalados.

tos, nas cortinas, nos canos de água e outros.

O comprimento da cauda é um pouco maior

Além dos estragos na estrutura física eles

do que do corpo. Os animais desta espécie

Os ratos de telhado e as ratazanas, ao contrá-

Já o controle da proliferação de ratos na

PVC de 100mm X 50cm. As armadilhas

vedadas para evitar contaminação por

contaminam os alimentos das aves através

possuem olhos proeminentes e orelhas pro-

rio dos camundongos, são novofóbicos, pois

avicultura é muito importante, além dos

de PVC precisam estar fixas no chão e

urina e fezes de ratos, bem como ratos

das fezes, urina e pelos, por esse motivo que

porcionalmente grandes e não possui mem-

estes têm receio de experimentar alimentos

roedores consumirem ração, danificar equi-

possuir local para afixar o pacote de

mortos.

eles causam um grande impacto para a saúde

branas interdigitais. Os camundongos são

novos ou se aproximar de objetos colocados

pamentos, cortinas e outros materiais, po-

veneno;

dos animais e dos homens, pois possuem um

novofílicos, ou seja, são curiosos e gostam de

recentemente em seu habitat. Estes animais

dem servir de fonte de contaminação para os

grande potencial de transmissão de doenças.

provar novos alimentos que aparecem na pro-

possuem uma vida social bastante organiza-

frangos de corte dentro do aviário.

priedade e roer coisas que chegaram ao seu

da, com diversos níveis de hierarquia e nessa

As principais doenças causadas pelos roedo-

habitat recentemente, sendo essa uma carac-

sociedade fica a cargo dos animais de menor

res, nas aves o destaque é para a salmonelose,

terística biológica importante a considerar

que tem alto impacto na criação de frangos

para o combate desses roedores.

e armazenadas sobre estrado e longe da

abastecidas com veneno. Utilizar

parede;

armadilhas convencionais ou de cano de

++ Manter caixas d’água e cisternas bem

++ As armadilhas devem ser colocadas pelo

Portanto, o controle de roedores deve ser fei-

lado de fora do aviário, nas entradas e ao

to o ano inteiro, sem interrupções. Para fazer

longo das laterais a cada 25 metros, bem

um bom controle, é importante lembrar que o

Os ratos possuem alta capacidade de adap-

como na forração e área de serviço;

combate não deve ser apenas no aviário, mas

status social experimentar novos alimentos.

tação e são muito resistentes a intempéries

++ Colocar armadilhas na compostagem,

em todo seu entorno, na área de serviço, nas

Assim, se esse novo alimento matar o animal

nos mais diversos ambientes. Eles se repro-

de corte, a coriza infecciosa, a coccidiose e

pouco tempo após consumir este alimento, os

duzem muito rapidamente e têm a habilida-

outras. No caso dos seres humanos as prin-

demais animais da colônia associam a morte

cipais ocorrências são de peste bubônica, da

ao alimento, ao objeto e não vão experimen-

leptospirose e da hantavirose (doença hemor-

tá-lo. Por isso, as iscas para combater ratos

rágica, quase sempre fatal, transmitida por

devem conter venenos que matam o animal

roedores).

alguns dias após terem ingerido o alimento.

Existem dois gêneros principais de roedores:

As iscas raticidas mais empregadas são aque-

o Mus e o Rattus que albergam as três espé-

las com venenos anti coagulantes do sangue

cies mais comuns de roedores sinantrópicos:

como a warfarina, cumacloro, difenacoum,

Mus musculus, Rattus novergicus e Rattus

clorofacinona, brodifacoum e bromadiolone.

Rattus, que correspondem respectivamente

O Rattus rattus ou rato de telhado é maior do

Por serem anticoagulantes, seu efeito é lento

ao camundongo, a ratazana e ao rato de te-

que o camundongo, mede em média 38 cm e

e não é tóxico para animais domésticos ou

lhado. É possível encontrar as três espécies

pesa de 80 a 300 gramas. A cauda é mais longa

selvagens que ingerirem ratos mortos por es-

coabitando em um mesmo habitat. Estes ani-

do que o comprimento do corpo até a cabeça;

tes venenos. Outra vantagem é que possuem

mais pertencem à ordem Rodentia, pois seus

têm olhos e orelhas grandes e proeminentes,

antídoto, a vitamina K1. As iscas devem ser

dentes incisivos centrais são adaptados para

como o camundongo, não possuem membra-

colocadas escondidas em caixas que conte-

roer, que crescem constantemente durante a

nas interdigitais.

nham pelo menos duas aberturas, pois se o
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próximo à armazenagem de lenha e silos;
++ Utilizar equipamentos de proteção

casas, nos depósitos de lenha e na composteira.

∏

Melhores produtores do mês de Maio 2017
Produtor

Peso

Idade

C.A

Mort.

G.P.D.

I.E.P.

Unidade/Município

Ilmo André Welter

3.735

49.38

1.768

4.25

75.64

410

Santa Lucia

Genésio Gregolom

3.479

46.38

1.775

5.14

75.01

400

Campo Bonito

Ivandir Kruger

3.679

49.60

1.762

5.92

73.99

395

Boa Vista Ap.

Jair Salvini

3.600

49.17

1.777

4.45

73.22

394

Ibema

Claudino Wonsoski

3.523

46.15

1.796

7.19

76.34

393

Campo Bonito
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Meio Ambiente:
Coopavel
participa do
lançamento
do Prosolo em
Cascavel
Através da conservação do solo e da água o

servação de Solo e de Água do estado do Pa-

produtor poder:

raná. Em Cascavel, o projeto foi lançado no
mês de maio 2017, com a presença de várias
autoridades do estado, do agronegócio, de
produtores rurais e representantes de diversos setores da cadeia produtiva. O Prosolo foi

hídrico;
++ Preservar a camada superior, que é a mais
produtiva e fértil;

“

águas pluviais, Escola no Campo, mata ci-

explica Dilvo.

sintonia com a preservação do solo.
A Coopavel, trabalha com vários projetos de

++ Diminuir a ocorrência de erosão e estresse

Prazo para a adesão ao projeto

preservação permanente.

Água Viva, o Projeto Reciclo, a captação de

O programa vai oportunizar aos produtores
rurais transformações em suas lavouras

preservação ambiental dentre eles o Projeto

liar, reflorestamento no complexo industrial

conscientização da Coopavel.

dia 325,6 hectares de área de reserva legal e de

Estamos colhendo no
Paraná a maior safra
de grãos da nossa
história, mas como todo
setor produtivo existem
problemas, claro, mas
o maior desafio da
sociedade paranaense é
o meio ambiente, mais
precisamente o cuidado
do solo. A continuidade
do desenvolvimento só
será possível rompendo os
processos de compactação
e erosão do solo. A
conservação do solo é o
maior legado que podemos
deixar para as gerações
futuras. A população
mundial hoje são 6,7
milhões de habitantes e em
2050 serão 10 bilhões de
pessoas e o Brasil é o país
capaz de suprir em 30% a
40% da demanda mundial
futura de alimentos. A
população mundial cresce
e com ela o desafio de
aumento de produção.
O desafio do Brasil e
do Paraná é alimentar
o mundo sem destruir
o maior patrimônio
que é o nosso solo

Texto: Claudia Daiane Reinke Hartmann

O Prosolo é um Programa Integrado de Con-

priedades rurais, a cooperativa possui em mé-

”

Outra ação que visa aproveitar os nutrientes presentes no seu efluente final, em 2014 a

29 de agosto de 2017

cooperativa iniciou o plantio de Eucalipto em

Pode ser feita no escritório da Emater de seu

áreas anexas em seu complexo industrial. Em

município até o dia 29 de agosto de 2017.

2015, foi realizado o plantio em mais uma área
adquirida pela Coopavel, hoje são cerca de 60

Projeto

hectares de área plantada. Já nas filiais e nos
matrizeiros são 798,5 hectares de refloresta-

Depois de aderir, o produtor terá um ano

mento.

para apresentar o projeto à Emater
O aproveitamento do Biogás que é gerado nos
Implementação

biodigestores, para geração de energia elétrica, também parte dos dejetos, após passarem

Após apresentado o prazo é de três meses

pelo sistema de biodigestão, são utilizados

para a execução do projeto

como fertilizantes agrícolas onde estão plantadas as culturas de eucalipto, além de forne-

Capacitação e Pesquisa

cer biomassa para a produção de vapor que é
utilizado nas indústrias da cooperativa.

Serão realizadas ações para capacitação de
técnicos e desenvolvimento de pesquisas

Com estratégia de conscientizar, o governo,

específicas de análise do solo e da água

tem criado alternativas, mesmo que através
de leis, para que os produtores rurais pres-

Adesão Voluntária

tem contas de suas atividades e métodos de
preservação ambiental. O CAR – Cadastro

Caso o agricultor seja notificado

Ambiental Rural é uma das formas de regu-

ele terá 60 dias para aderir ao

lamentar o imóvel rural, que tem como prazo

programa, para apresentar o projeto

final até o dia 31 de dezembro de 2017. As prin-

de conservação por até um ano.

cipais vantagens de se ter o cadastro no CAR
são, por exemplo:
++ Ser um instrumento para planejar o
imóvel;

Com a coleta de água da chuva, tudo é utilizado nas indústrias da Coopavel desde 2008,

++ Comprovar a regularidade ambiental da
propriedade;

para fins não potáveis, com reservatórios e

++ Segurança jurídica para os agricultores;

redes de distribuição. As águas captadas são

++ Acesso ao PRA - Programa de

utilizadas para lavagem de veículos automotores, limpeza de pisos, irrigação de jardins,

Regularização Ambiental;
++ Comercialização de contas de reserva

criado com o objetivo de conservar as rique-

++ Uma capacidade maior de reter nutriente;

e em áreas de preservação adquiridas pela

bicos de limpeza das peneiras rotativas da Es-

zas naturais do estado, o solo e a água, com a

++ A germinação fica mais homogênea;

Coopavel, biogás gerados através dos biodi-

tação de Tratamento de Efluentes Industriais.

++ Maior competitividade no mercado;

ajuda do produtor rural, através de suporte

++ As plantas ficam mais resistentes aos

gestores nas UPL’s. São as responsáveis téc-

Sendo que toda a área de captação abrange

++ Acesso ao crédito agrícola.

nicas do meio ambiente da cooperativa que

aproximadamente 50 mil metros quadrados,

com as ações de treinamento e de pesquisa,

patógenos;

ambiental;

para redução de custos econômicos, sociais

++ Preserva nascentes e cursos de rios;

coordenam e orientam com os produtores

com dois reservatórios com capacidade para

De acordo com a definição da Lei N°

e ambientais nas propriedades paranaenses.

++ Valorização da propriedade;

dos projetos ambientais. O associado recebe

armazenar 1.300 m³ de água.

12.651/2012, após cinco anos da publicação,

++ Reduz a frequência que as estradas devem

acompanhamento e esclarecimento de suas

Com as ações de conservação dos solos e da
água, o produtor rural está protegendo o
maior patrimônio e garantindo o futuro das
novas gerações. Quando o agricultor decide

sofrer manutenção;
++ Diminui o custo do tratamento da água
potável;
++ O custo da produção fica menor.

desde o dia 28 de maio de 2017, as instituições

licenças ambientais, incentivo ao refloresta-

Conservar as águas subterrâneas captadas,

financeiras não podem conceder crédito agrí-

mento, recuperação da mata ciliar e preserva-

utilizando-as apenas para os fins mais nobres,

cola para os agricultores que não possuírem o

ção permanente, trabalho que é realizado em

devido a sua elevada qualidade; evitar a super

CAR. Para realizar o cadastro o produtor pode

todas as filiais da Coopavel.

exploração do subsolo; aproveitar a existên-

acessar: www.car.gov.br, o site o passo a passo

cia de grandes áreas de captação disponíveis

completo de como fazer o registro. E sobre o

cuidar do solo e da água, os benefícios são
grandes e duradouros, essa é a melhor manei-

Durante sua fala no evento, o diretor presi-

Com o IAP – Instituto Ambiental do Paraná,

pelas edificações industriais existentes; e,

PROSOLO, outras informações sobre podem

ra de aumentar a produtividade e a rentabili-

dente da Coopavel, Dilvo Grolli, o agronegócio

a cooperativa, possui uma parceria onde são

aproveitar o grande número de pontos possí-

acessar o site: www.prosolo.pr.gov.br. ∏

dade da propriedade, aliado com a utilização

paranaense alcançou destaque na economia

disponibilizadas 80 mil mudas de árvores na-

veis para a utilização de água pluvial captada,

das inovações e novidades tecnológicas.

brasileira pelo efetivo casamento de tecno-

tivas durante o ano, para restaurar, plantar

além de promover o desenvolvimento susten-

logias e mão de obra especializada, tudo em

as matas ciliares e reservas legais nas pro-

tável, são os benefícios gerados pelas ações de
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Matéria de capa

Pecuária

Coopavel apresenta resultados para uma
maior lucratividade na atividade leiteira
Texto: Marcos Teixeira
Médico Veterinário

O ano de 2017 tende a ser um ano interessante para o produtor de leite,
em relação ao ano passado o preço pago ao produtor é em média 18%
superior, conforme mostra a tabela abaixo. Já os custos de produção
caíram 2% comparados com março de 2016, em especial os dos insumos, pois, a soja e o milho contribuíram para a queda dos custos com
alimentação. Com isso, espera-se que 2017 seja um ano que permita a
retomada de investimentos por parte dos produtores de leite, já que a
aplicação de tecnologia será mais rentável.

Fonte: Cepea

A Coopavel, trabalha com uma ferramenta com base de BST em bovinos de leite, sendo um manejo consagrado e bastante utilizado, para a
maximização da produtividade, reduzindo custos fixos da propriedade e aumentando a lucratividade.
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Pecuária

Suinocultura

O que é BST?

A mensuração do leite começou o BST no dia

Produção de leite

21 de junho de 2016, as vacas foram separadas
A produção de leite é regulada pela ação de

pelos números de brinco, DEL, escore corpo-

diversos hormônios, como a somatotropina

ral. A produção média era de 20 a 23 litros/

(BST) e o IGF-1, esse aumento está relacionado

vaca/dia. De acordo com a tabela, é possível

à manutenção das células secretoras de leite.

verificar a produção do início e dos dias pos-

O aumento de produção de leite pode variar

teriores a aplicação do BST.

Importância da nebulização
na suinocultura
Texto: Gustavo Bernart – Médico Veterinário

de três a seis litros vaca/dia, tendo o manejo
é o principal responsável por esta variação.

De acordo com o produtor rural, Inácio Si-

Os suínos, como animais homeotérmicos,

sistema de aspersão ou nebulização é consi-

fresco e seco vindo do exterior da edificação,

Como toda ferramenta de ganho, existem al-

mon, o seu ganho médio foi de 4,2 litros vaca/

possuem um sistema de controle das condi-

derado o mais eficiente, promovendo ganhos

do que o ar reciclado que logo se tornará satu-

gumas condições para o uso na propriedade,

dia, o custo do produto com a alimentação,

ções físico-químicas, que é acionado quando

de peso significativos aos animais nas fases

rado. A distribuição de ar em áreas de confi-

em algumas condições são: status nutricio-

com um consumo maior, foi de 1,7 Litros/

o ambiente externo apresenta situações des-

de crescimento e de terminação, que favorece

namento não será crítica se todo animal tiver

nal, dias em lactação (DEL), ordem de lacta-

vaca/dia, considerando o preço do leite re-

favoráveis. Os suínos são animais sensíveis

uma melhor condição ao animal.

acesso aos nebulizadores e a movimentação

ção, número de partos e suporte técnico.

cebido pelo produtor na época, que era de

ao frio quando pequenos e sensíveis ao calor

Com a utilização de BST ocorre o aumento da
eficiência de produção, ou seja, maior quantidade de leite por quilo de alimento ingerido,
além do aumento da capacidade de síntese de

para resfriar o ar que entra nas instalações. É

R$1,26, o lucro de cada vaca por mês foi de R$

23 vacas em lactação, com lucro mensal, está

quando adultos, o que dificulta a adaptação.

O sistema de nebulização consiste na forma-

preciso ter bicos com alta pressão e baixa va-

94,50.

satisfeito com a ferramenta. A Coopavel, além

Quando estão em um ambiente com tempera-

ção de gotículas, que aumentam muito a su-

zão para que evite molhar a baia e os animais.

de disponibilizar o BST, possui um pacote de

tura abaixo da temperatura corporal, o calor

perfície de uma gota de água exposta ao ar,

oportunidades que auxiliam no aumento da

do seu corpo para o ambiente, diminui é a lei

o que assegura a evaporação mais rápida. É

A nebulização pode ser realizada para dimi-

produção de leite nas propriedades atendidas.

da transferência de calor. Que são percebidas

um sistema dos mais eficientes em promover

nuir a temperatura dentro do galpão, melho-

Este, como outros trabalhos de incremento de

pelas células localizadas na pele e analisadas

o conforto térmico e consequentemente me-

rar a condição e o conforto dos animais, ela

produção estão disponíveis nas 30 filiais da

por mecanismos neurais, que tomam a deci-

lhorar o desempenho dos animais. Deve ser

pode ser feita quando a temperatura estiver

Coopavel na sua área de atuação, nas regiões

são adequada e ativam os agentes específicos.

usado sempre que a temperatura ultrapasse o

acima da normalidade desejável entre a fai-

Perceba na foto abaixo a forma como o suíno

limite de conforto e permanecer em funciona-

xa de idade ou peso do animal e/ou quando a

repassa o calor produzido pelo corpo.

mento enquanto a umidade relativa do ar for

UR - Umidade Relativa estiver abaixo de 75 a

inferior à máxima tolerada pelos suínos que

80%. Acima disso, a nebulização prejudica a

é 75 a 80%. Este processo pode ser controlado

condição respiratória dos animais, aumenta

automaticamente por um termostato umi-

o fluxo respiratório, baixando o consumo e

dostato ou painel de controle automático.

estressando.

Os sistemas de ventilação positiva podem ser

Outro fator muito importante é que a nebuli-

associados ao da nebulização. A movimenta-

zação ajuda a diminuir a incidência de vírus

ção do ar ocasionada aos ventiladores acelera

e bactérias no ambiente, proporciona condi-

a evaporação e evita que a pulverização ocor-

ções sanitárias favoráveis para o lote, evita

ra em um só local. Em sistemas de ventilação

problemas respiratórios, pode ser realizada

negativa, é possível utilizar placas evaporati-

no verão nos períodos frescos, eleva a corti-

vas.

na conforme foto acima e repassa a aspersão

Para que eu possa produzir
“cada
vez mais e melhor,
alimentação, manejo e
genética são primordiais
para a atividade leiteira.
Vejo 2017 com boas
perspectivas no leite é uma
atividade lucrativa. Antes,
eu achava que o BST não
tinha efeito nenhum, com
o auxílio da Coopavel,
com o trabalho do corpo
técnico tirando minhas
dúvidas, desconfiança,
e auxiliando na questão
nutricional para indicar
a melhor opção de ração
da cooperativa para
o rebanho da minha
propriedade, eu indico o
BST e sigo utilizando

leite pelas células secretoras, havendo uma
eficiência de produção, diminuindo assim o
custo por litro de leite. Ao aumentar a eficácia
produtiva, o rBST também reduz a poluição
ambiental derivada de atividades leiteiras,
que ocorre, pois, requerer menos 12% de alimento para produzir uma unidade de leite, ou
seja, a vaca melhora sua conversão alimentar.
Com base nos indicadores de uma propriedade que utiliza o BST, desde junho de 2016, uma
área de 3,5 alqueires, possui 23 vacas em lactação, no sistema semi-confinado, a dieta dos
animais consiste em silagem de milho e 22%
de ração Coopavel no cocho após as ordenhas,
depois são soltos em piquete de Tifton 85 durante o dia e a noite, seu sistema de ordenha é
tipo balde ao pé.

”

afirmou o pecuarista Inácio Simon.

A proposta para o produtor, nesta fazenda,

Oeste e Sudoeste do Paraná.

∏

O melhor ambiente térmico para o suíno, onde

sobre os animais, no tempo entre 15 e 20 mi-

a zona de conforto térmico dentro da termo-

O sistema de nebulização, está associado com

neutralidade, acontece quando a produção de

a movimentação de ar ocasionada pelos ven-

nutos.

BENEFÍCIOS

calor é transferida ao ambiente sem requerer

tiladores que acelera a evaporação e evita que

nhamento. Antes da aplicação, o veterinário

Diante destes indicadores, temos um aumen-

ajustes dos mecanismos homeotérmicos do

a pulverização ocorra em um só local, e mo-

mediu a quantidade de leite individual de

to considerável de produção, diminuindo

próprio animal. O ambiente térmico afeta as

lhe a cama do animal. Segundo Perdomo, um

cada animal, depois da primeira aplicação a

assim o custo por leite produzido na proprie-

necessidades de ingestão e manutenção alte-

nebulizador bem calibrado com água limpa

cada três dias, a fim de mensurar os resulta-

dade e trazendo mais rentabilidade à ativi-

rando a taxa de eficiência de ganho de peso,

é capaz de dividir uma gota de água em 611

++ Diminuição da formação de gás;

dos da produtividade de leite.

dade. Hoje, o produtor utiliza BST em 16 das

C.A, mortalidade e performance reprodutiva.

gotículas e ao passar do estado líquido para

++ Diminuição de problemas respiratórios;

Estudos demonstram que os desempenhos

o gasoso, a água retira do ambiente cerca de

++ Resfriamento do ambiente;

térmicos das instalações utilizadas pelos

584 Kcal para cada Kg de água evaporada,

++ Favorece um ambiente mais seguro aos

produtores apresentam um quadro de des-

dependendo da temperatura do ambiente.

conforto ambiental, associado com as altas

Os nebulizadores são normalmente ligados

temperaturas, altas umidades relativas e ven-

e desligados automaticamente para molhar

Deve sempre buscar a orientação do departa-

tilação deficiente. Esse quadro é responsável

e secar de forma intermitente. A duração de

mento técnico de suinocultura da Coopavel,

pela queda na qualidade do ar, culminando

cada período de nebulização depende da taxa

para que as informações sobre o tipo de de-

era de utilizar cinco animais para acompa-

Aplicação BST

++ Diminuição da carga de bactérias e vírus
no ambiente;

animais.

VACA

DEL

21/jun

24/jun

27/jun

30/jun

02/jul

228

74

29

31

36

34

36

32

277

20

23

24

24

23

93

290

22

25

26

25

25

em um aumento na incidência de doenças do

de água e das condições climáticas do local.

sinfetante a ser usado, a forma como proceder

286

184

23

28

27

28

28

rebanho e consequente queda na produtivida-

Em um ciclo de 30 minutos ligada, a nebuli-

para tal tarefa e a orientação correta fazem a

18

62

22

22

24

23

25

de.

zação, de 5 até 15 minutos desligada promove

diferença na hora do resultado.∏

23,20

25,80

27,40

26,80

27,40

Média de produção
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uma boa refrigeração com um mínimo uso
Entre as formas de resfriamento com água, o

de água. O fluxo de ar deve ser na forma de ar
REVISTA COOPAVEL 17
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POR QUE AINDA RECOMENDAMOS
O CONSUMO DE LEITE?
Por: Flávia Fontes - Médica Veterinária, DSc. Nutrição Animal

quantidade está bem abaixo do valor recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde). A recomendação é que se consuma entre 800
e 1200mg de cálcio por dia, o que representa quatro porções de leite
(cada copo de 250ml tem 268mg de cálcio). De acordo com a pesquisa da
Abrasso, apenas 20% das mulheres com 45 anos consomem essa quantidade de leite por dia. A situação é ainda mais crítica entre aquelas
com menos de 45 anos, nas quais a porcentagem não passa de 10%.

Alimentos ricos em cálcio
Apesar de ser possível obter o cálcio necessário por meio de suplementação, os alimentos são a melhor opção para combater a osteoporose.
Quando se leva em consideração a biodisponibilidade, ou seja, quanto

DuPont Pioneer:
caminhando
junto com o
agricultor
brasileiro há
45 anos

do cálcio ingerido é absorvido, os lácteos são a melhor fonte natural
do mineral. Isso, porque as verduras verde escuras, como o brócolis,

No mês de maio de 2017 a DuPont Pioneer

e dedicação. A DuPont Pioneer sempre atuou

por exemplo, possuem substâncias, como os fitatos e taninos, que re-

completou 45 anos de presença no Brasil. A

no Brasil pautada por seus sólidos valores

duzem a absorção do cálcio. Além disso, quando o assunto é custo, o

trajetória da empresa no país iniciou no ano

corporativos e visão sobre as necessidades

O leite é um dos alimentos mais completos e equilibrados. Suas proteí-

leite é uma opção muito mais econômica, já que seria necessário consu-

de 1972, quando foi criada a joint venture

futuras de seus clientes, contribuindo para o

nas, de altíssimo valor biológico, fornece aminoácidos essenciais para

mir uma quantidade muito grande de verduras para obter os mesmos

Proagro Pioneer S.A, união da empresa re-

desenvolvimento da agricultura brasileira.

várias funções do organismo e para o desenvolvimento muscular. Não

níveis de cálcio fornecidos pelo leite, como apresentado no quadro a

gional Proagro S.A com a divisão de negócios

bastasse tudo isso, o leite é a principal fonte natural de cálcio, essencial

seguir.

internacionais da Pioneer Hi-Bred. No início

Como próximos passos, a DuPont Pioneer se-

da década de 80, a Proagro foi adquirida pela

gue comprometida em levar os melhores pro-

Quadro 1 - Comparativo das quantidades necessárias de leite, em rela-

multinacional americana Pioneer Hi-Bred e,

dutos, informações, serviços e atendimento,

É comum associar a osteoporose à população idosa, já que a doença,

ção a alguns tipos de verduras, para suprir as necessidades diárias de

em 1999 passou a fazer parte da tradicional

através da maior e melhor equipe comercial

caracterizada pela perda de massa óssea e deterioração esquelética, é

cálcio de um adulto.∏

empresa química americana E.I. DuPont de

do mercado agrícola.

para o crescimento e manutenção do esqueleto.

mais comum na faixa etária acima dos 50 anos. Neste grupo, uma em
cada três mulheres sofre dessa doença. Entre os homens, a proporção
é de um em cada cinco. Embora os jovens sejam bem menos afetados
pela osteoporose, a prevenção deve começar na juventude, bem mais
cedo do que a maioria das pessoas pensam.
Até os 20 anos de idade, o esqueleto está se estabelecendo, com formação da massa óssea. Depois dessa idade, a estrutura começa a enfraquecer e, a partir dos 40 anos, inicia-se a faixa de maior risco de

Nemours & Company, originando então a DuAlimento
Leite

Quantidade/dia
3 copos de 250mL

Brócolis
Couve Manteiga

494g
677g

Pont Pioneer.

Diante dos novos desafios que virão, a marca
Pioneer continuará usando de sua tradição

A trajetória da empresa durante essas mais de

para levar ao campo inovação, tecnologia e,

quatro décadas é marcada por grandes inova-

acima de tudo, a confiança de estar próximo

ções no setor agrícola nacional. Dentre alguns

do produtor, recomendando e o apoiando nas

dos seus principais marcos destacam-se: a

suas operações.

introdução dos primeiros híbridos triplos do
mercado; os famosos dias de campo; a imple-

A DuPont Pioneer acredita que estar próximo

mentação dos lado a lado; a comercialização

significa olhar de perto, para enxergar mais

de sementes de milho em sacos de 60 mil se-

longe. Juntos, o agricultor brasileiro e a Du-

mentes; o lançamento do 30F53 - híbrido de

Pont Pioneer revolucionaram a agricultura

milho mais vendido há mais de uma década;

brasileira e assim seguirão. Afinal, se uma se-

Firme e Forte Osteoporose, divulgada pela Abrasso (Associação Brasi-

além de outras inovações que ajudaram não

mente carrega um elemento de vida, ela car-

leira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo).

só a elevar os patamares de produtividade no

rega o futuro.

osteoporose.

Espinafre

882g

Apesar disso, 70% das brasileiras, entre 16 e 44 anos, acreditam que a
prevenção pode ser iniciada apenas adulta, como revelou a pesquisa

Fonte: Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo (Fevereiro de 2016)

campo, mas contribuíram para solidificar a
A prevenção da osteoporose é simples, devendo ser feita com o consu-

Fonte:Firme e Forte Osteoporose: http://www.sejafirmeforte.org.br/2012/10/703/

marca Pioneer® no Brasil como uma das mais

mo de alimentos ricos em cálcio e vitamina D. Mas, apesar de sua sim-

Dr.DrauzioVarella: https://drauziovarella.com.br/

respeitadas entre os produtores.

plicidade, esta recomendação é raramente seguida de forma correta.

alimentacao/por-que-ainda-indicamos-o-leite/

Por exemplo, cerca de 60% das mulheres acham que tomar apenas um

Uma história de sucesso, marcada por gran-

copo de leite por dia é suficiente para prevenir a osteoporose. Mas, esta

des desafios e construída com muito trabalho

18 REVISTA COOPAVEL

As marcas com ®, ™ ou SM são marcas e

DuPont Pioneer – 45 anos
O Futuro é a Semente.

marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de
seus respectivos titulares. © 2017 PHII
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Matéria de Capa

Mas não somos
só mais uma
marca de alimentos.
Somos o esforço
de mais de
10 mil famílias de
agricultores e funcionários;
Somos frango, suínos,
farinha de trigo,
óleo de soja, rações,
sementes e fertilizantes;

www.coopavel.com.br

O que reúne
sua família
ao redor da mesa
é muito mais que
uma empresa
de alimentos.

Você pode até
achar que toda
empresa é igual.

Somos o que está na
mesa de mais de 30 países
espalhados pelo mundo;
Somos o coração pulsante
da agroindústria paranaense.
E no fim disso tudo,
somos a sua família,
reunida na mesa, pra
provar uma nova receita.
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Entrevista

Entrevista

O estado Paraná desenvolve
programa para conservação
do solo e da água

RC Dê que forma pode contratar o programa?

RC Qual a importância do projeto para os pro-

++ Valorização da propriedade;

Existe algum custo?

dutores rurais e para a sociedade?

++ Redução na frequência e no custo de

DG O prazo final para adesão voluntária ao

DG Do solo sai o sustento da família do produ-

++ Redução no custo de tratamento da água

PROSOLO PARANÁ é 29 de agosto de 2017.

tor rural e a produção de alimentos para toda

Para isso, o produtor deve procurar o escri-

a sociedade. Sem água, o solo não produz. As-

tório da Emater mais próximo, comprome-

sim, cuidar de ambos é fundamental. A pro-

tendo-se a contratar e implantar o projeto de

dução sustentável é o caminho para manter o

RC De que maneira o produtor pode partici-

recuperação de solo e água em sua proprieda-

solo produtivo e garantir a sua renda, poden-

par? Haverá algum tipo de treinamento, ca-

de.

do ainda aumentar a produtividade, gerando

pacitação?

manutenção das estradas;

No mês em que comemoramos o Dia
do Meio Ambiente, entrevistamos a
Engenheira Agrícola, Débora Grimm,
que trabalha na CODAPAR - Companhia
de Desenvolvimento Agropecuária
do Paraná, e está cedida para a
Secretaria de Estado da Agricultura
e Abastecimento – SEAB e Secretária
Executiva do Programa Integrado de
Conservação de Solo e Água do Paraná
– PROSOLO, que participa da edição
da Revista Coopavel. O PROSOLO é
um Programa que tem como principal
objetivo conservar a água e o solo das
propriedades paranaenses.

melhorias na qualidade de vida e crescimento
O produtor que for notificado pelo órgão fisca-

DG O PROSOLO está capacitando técnicos

econômico, social e ambiental.

(engenheiros agrônomos, engenheiros agrí-

lizador por problemas de erosão no solo, tem
até 60 dias para aderir ao Programa.

RC Quais os benefícios de um solo bem con-

colas, engenheiros florestais e técnicos agrí-

servado?

colas) que poderão ser contratados pelos
produtores rurais para elaboração dos proje-

Aderindo ao PROSOLO PARANÁ, produtor
terá até um ano, contando a partir da data de

DG Cuidar do solo e da água é a melhor forma

adesão, para contratar um técnico para ela-

de aumentar sua produtividade e rentabilida-

borar o projeto de conservação de solo da sua

de. Além disso, temos outros benefícios:

tos de conservação de solo e água.
RC No caso dos recursos hídricos é necessário o mesmo cuidado? Como o Prosolo vai in-

propriedade.
++ Redução das perdas de solo por erosão;
Após a apresentação à Emater, o produtor

++ Maior armazenamento da água no solo;

terá prazo de até três anos (de acordo com o

++ Preservação da camada superior, a mais

cronograma do projeto) para executá-lo.
Após 29 de agosto de 2017, o produtor deverá
seguir os prazos estabelecidos na legislação.
para o meio ambiente, pela rapidez com que ocorre, muitas vezes de

fluenciar a preservação da água?
DG Através do cuidado com o solo, o produtor
estará automaticamente colaborando para a

fértil do solo;
++ Maior capacidade de retenção de

Revista Coopavel O que é o Prosolo, qual a sua finalidade?

potável;
++ Menor custo de produção.

preservação dos rios, evitando o assoreamento e a eutrofização dos rios e mananciais. Não

nutrientes;
++ Preservação das nascentes e cursos

é possível dissociar o cuidado do solo, dos recursos hídricos.

d’água;

∏

forma pouco perceptível.
Débora Grimm O Programa Integrado de Conservação do Solo E Água
Do Paraná – PROSOLO PARANÁ tem por objetivo promover a mitiga-

Os processos erosivos intensos influenciam na qualidade e quantidade

ção dos processos erosivos do solo e da degradação dos cursos d’água

de água disponível para consumo humano e geração de energia, com

nos sistemas produtivos visando à redução de perdas econômicas, so-

problemas de assoreamento e de poluição de corpos hídricos. Seus

ciais e ambientais no meio rural paranaense.

impactos extrapolam a questão econômica, causando prejuízos para
o meio ambiente, aumento em custos na área da saúde; gastos em recu-

Plante com tecnologia
colha resultados

RC Na sua opinião o Programa Prosolo vai ajudar o produtor rural em

peração de estradas; e maiores custos para tratamento de água, entre

que sentido?

outros. Alguns problemas relacionados à erosão do solo da área rural:

Calcário de reação imediata

DG O PROSOLO tem como estratégia a conscientização do produtor

++ Aumento da intensidade do processo erosivo e consequente

para a importância do planejamento, manejo e conservação de solos

aceleração do esgotamento da fertilidade natural dos solos;

Fornece Ca solúvel

de sua propriedade; a capacitação de servidores, técnicos e produto-

++ Constante elevação dos níveis de sedimentação e eutrofização dos

res rurais; a pesquisa científica aplicada aos problemas práticos pelos

rios e lagos, comprometendo a qualidade da água, principalmente

quais passa a agricultura, envolvendo universidades, institutos e fundações em uma organização de pesquisa em rede; a formação aplicada,

daquela destinada ao abastecimento público;
++ Aumento na frequência e no custo de manutenção de estradas

formando profissionais que serão difusores de tecnologia para produ-

rurais, principalmente devido à falta de integração entre lavoura e

tores e outros profissionais de graduação; a publicação de materiais

estrada, e vice-versa;

técnicos que servirão de apoio a profissionais no campo, elaborados

++ Redução da infiltração da água no perfil do solo, em decorrência

como resultado da pesquisa aplicada e a revisão da legislação, bus-

de sua compactação, acarretando erosão hídrica e redução da

cando pontos falhos que necessitam de ajustes com intuito de torná-la

disponibilidade de água para as plantas e para o abastecimento

mais moderna e eficiente.

dos mananciais;
++ Abastecimento de comunidades rurais com água contaminada por

RC Quais os prejuízos com a falta de cuidado com o solo e com a água

agrotóxicos.

em nosso país?
DG A erosão dos solos agrícolas constitui um fenômeno de grande im-

RC Quem pode aderir ao projeto?

Aumenta a eﬁciência do fertilizante
Corrige o pH da linha de plantio
Alta pureza química

calcário de conchas
www.cysy.com.br

Aplicação localizada, menor custo
por hectare
Melhora a atividade microbiológica
da rizosfera
Complementa a nutrição em áreas
de alta produtividade

portância, acarretando prejuízos irreparáveis não só para a produção
agropecuária, como também para outras atividades econômicas e
22 REVISTA COOPAVEL

DG Todos os produtores rurais do Paraná.
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Credicoopavel

Aconteceu

RELATÓRIO DE BALANCETE PATRIMONIAL - DATA 30.04.2017
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPAVEL - CREDICOOPAVEL

O Diretor Presidente da Coopavel
ministra palestra na Convenção da FMC

Endereço: BR 277 KM 591 - CASCAVEL - PR. Carta Patente: 710 CNPJ: 76.461.557/0001-91
VALORES EM
REAIS

CÓDIGO / DISCRIMINAÇÃO

VALORES EM
REAIS

CÓDIGO / DISCRIMINAÇÃO

“Foi um enorme prazer ser convidado para participar de um even1.0.0.00.0 ATIVO CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO
1.1.0.00.0 DISPONIBILIDADE

202.564.602,54
3.434.220,84

110 - Disponibilidade
1.2.2.00.0 APLICAÇÕES INTERFINANC.DE LIQUIDEZ
122 - Aplic. Depositos Interfinanc.

95.466.430,08

3.000.000,00

414 - Depósitos a Prazo

69.938.552,62

121.617.914,28

4.1.5.00.0 RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS
451 - Recursos em Trânsito de Terceiros
4.1.6.00.0 OBRIG.POR REPAS. DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS

15.101.069,09

470 - Caixa Economica Federal

19.001.112,20

169 - Operações de Crédito em Liquidação

(10.391.095,71)

472 - Outras Instituições

4.400.023,60

180 - Diversos

224.993,96

1.1.9.00.0 OUTROS VALORES E BENS
194 - Outros Valores e Bens
1.1.0.00.0 PERMANENTE

324 - Outras Imobilizações de Uso

é estreitarmos cada vez mais esse relacionamento com o propósito de
garantirmos excelentes resultados nas lavouras de seus associados”,
assegura.
Durante a convenção de vendas da FMC Agricultural Solutions, o Precolas, industriais e de consumo com soluções inovadoras, aplicações
e produtos de qualidade. Em 2016, sua receita totalizou aproximada-

3.337.344,47

dos resultados alcançados com a parceria de sucesso, destacando a re-

mente US$ 3,3 bilhões. A FMC emprega aproximadamente 6.000 pes-

lação de confiança que auxilia os produtores a atingirem seus objeti-

soas em todo o mundo e opera seus negócios em três segmentos: FMC

vos no campo, garantindo produtividade e rentabilidade.

Soluções Agrícolas, FMC Saúde e Nutrição e FMC Lithium. Em 31 de

503 - Diversas

4.147.547,78

814.860,80

bre o setor. “A Coopavel é nossa parceria de longa data e nosso intuito

processo que evolutivo pelo qual a FMC passou nos últimos anos, além

9.207.187,16

361.347,00

611 - Capital Social

do Dilvo foi de extrema importância para conceder um panorama so-

Por mais de um século, a FMC tem servido os mercados globais agrí-

1.722.294,91

236.034,20

Para o Presidente da FMC América Latina, Ronaldo Pereira, a presença

boradores e convidados da companhia. O administrador falou sobre o

494 - Fiscais e Previdenciárias

6.1.0.00.0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

FMC”, comenta Dilvo.

sidente da Coopavel, Dilvo Grolli, realizou uma palestra para os cola-

361.347,00

236.034,20

1.3.2.00.0 IMOBILIZADO DE USO

493 - Sociais e Estatutárias

sempre à disposição para atuar em parceria com companhias como a

38.502.204,89

468 - Banco do Brasil

4.1.9.00.0 OUTRAS OBRIGAÇÕES

auxiliado e esclarecido as dúvidas dos participantes. A Coopavel está

562.115,78

132.009.009,99

224.993,96

trabalho realizado pela Coopavel e espero que minha palestra tenha

562.115,78

161 - Operações de Crédito Setor Privado

1.1.8.00.0 OUTROS CRÉDITOS

to que reúne profissionais altamente qualificados. A FMC faz parte
da nossa história de sucesso. Agradeço a oportunidade de divulgar o

25.527.877,46

73.926.126,46

1.1.6.00.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO

4.1.0.00.0 DEPÓSITOS
411 - Depósitos a Vista

73.926.126,46

131 - Carteira Própria

143.737.937,91

3.434.220,84

3.000.000,00

1.1.3.00.0 TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

4.0.0.00.0 PASSIVO CIRCULANTE/EXIGÍVEL A LONGO
PRAZO

março de 2017, a FMC anunciou a assinatura de um acordo definitivo
Além disso, ressaltou as características positivas que um fornecedor

para adquirir uma parte significativa do negócio de Proteção de Cul-

deve possuir para conseguir alcançar resultados positivos, como ca-

turas da DuPont e para vender a FMC Saúde e Nutrição à DuPont. O

23.682.835,24

pacidade competitiva e de alto valor agregado, liderança de recursos

fechamento deve ocorrer no quarto trimestre de 2017. Para obter mais

(3.100,00)

tecnológicos, experiência dos consultores, processos de qualidade,

informações, visite www.FMC.com

57.858.289,74

611 - (-) Capital a realizar

∏

cumprimento das normas e dos requisitos legais e ambientais, entre
329 - (Depreciações Acumuladas)

(578.826,60)

615 - Fundo de Reserva
7.0.0.00.0 CONTAS DE RESULTADO

TOTAL DO ATIVO

202.800.636,74

34.178.554,50
1.204.409,09

7.1.0.00.0 Receitas Operacionais

10.595.462,91

8.1.0.00.0 Despesas Operacionais

(9.391.053,82)

TOTAL DO PASSIVO

outros.

202.800.636,74

Destaque para o cooperativismo
na 6ª Rondônia Rural Show
Participante assíduo da Feira, o diretor presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, esteve presente na 6ª Rondônia Rural na cidade de Ji-Paraná

NOTAS EXPLICATIVAS

(RO), o evento contou com mais de 400 expositores.

01 - Na apropriação das receitas e despesas foi considerado o regime de competência mensal, sendo que nas operações de crédito adotou-se o pro-

Dilvo, que é considerado referência no cooperativismo brasileiro, du-

cedimentro “pró-rata temporis”. Cascavel- PR, 30 de abril de 2017.

rante o seu discurso, destacou a importância do Sistema OCB-RO para
o evento, já que a participação, das cooperativas, em grande número,
fomenta a economia. Ele ainda ressaltou o trabalho realizado pela instituição para promover o cooperativismo no Estado de Rondônia.
“O cooperativismo está presente em todas as edições contribuindo
com o crescimento da Feira que a cada ano recebe maior número de

DILVO GROLLI

RUDINEI CARLOS GRIGOLETTO

MARIO JOSÉ ZAMBIAZI

TEREZINHA DE F. MARCUSSI MARIANO

visitantes. Ressalto aqui o trabalho realizado pelo presidente Salatiel

Diretor Presidente

Diretor Vice Presidente

Diretor Administrativo

Contadora

Rodrigues e equipe, que está à frente do Sistema OCB-RO e não mede

CPF: 153.229.129-91

CPF: 015.855.689-53

CPF: 241.609.389-49

CPF: 492.663.309-49

esforços para fomentar o cooperativismo neste estado”, afirmou Dil-

CRC-PR. 043740/0-8

vo.∏
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Receitas

Fungicidas BASF
para o trigo.

Coxa Recheada
Gshow

++

150 gramas de queijo cremoso

++

2 ovos

++

4 colheres (sopa) de mostarda

++

1 1/2 xícara (chá) de queijo

um pouco.
5. Apague o fogo, transfira para uma tigela e
desfie a carne.
6. Acrescente salsinha picada a gosto, 150

parmesão ralado
++

A sua lavoura protegida
por mais tempo contra
as principais doenças.

gramas de queijo cremoso e misture.

4 colheres (sopa) de farinha de

7. Coloque uma porção da mistura com

rosca

queijo cremoso no centro de cada coxa

++

Farinha de trigo para empanar

desossada, feche a coxa nas pontas e

++

Óleo para fritar

una com palitos formando um saquinho
recheado

MODO DE PREPARO

8. Numa tigela misture os dois ovos com as

1.

9. Em outra tigela misture 1 ½ xícara (chá)

Abacus® HC*
Brio®
Corbel®
Ativum®
Opera® Ultra*

quatro colheres (sopa) de mostarda
Desosse as coxas de frango, vire-as

do avesso, retire toda carne que estiver

de queijo parmesão ralado com 4 colheres

irregular para ficar mais uniforme,
reserve numa tigela a carne removida.
2.

(sopa) de farinha de rosca
10. Pegue cada coxa, passe na farinha de

Em outra tigela coloque as coxas

trigo, depois na mistura de ovos e em

desossadas, tempere com sal, pimenta

INGREDIENTES

caiena a gosto, as carnes das coxas e uma

seguida na farinha de rosca.
11. Frite no fogo a 160°C por 12 minutos ou

coxa inteira desossada.
++ 10 coxas de frango Coopavel sem pele em

3. Numa panela aqueça 1 fio de azeite, frite

média 1,5 kg
++ Sal e pimenta caiena a gosto
++ 1 fio de azeite

até dourar. Se preferir é possível assar,
coloque numa assadeira untada com

o bacon, refogue ¼ xícara (chá) de cebola

azeite e leve ao forno a 200°C por 30

picada com ½ colher (sopa) de alho picado

minutos ou até dourar. Retire e sirva em

4. Adicione as carnes retiradas das coxas,

++ 150 gramas de bacon picado Coopavel

cubra com água, tampe parcialmente a

++ ¼ xícara (chá) de cebola picada

panela e deixe cozinhar em fogo médio

++ ½ colher (sopa) de alho picado

por mais ou menos 30 minutos. Se a água

++ Salsinha picada a gosto

secar antes desse tempo acrescente mais

seguida.

Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 1h60min
0800 0192 500

Dicas para um bom
desempenho na cozinha
cima para retirar o excesso.

++ 1 colher de chá – 1,5 g

Aveia

Fubá

bre a tabela de medidas. A tabela

++ 1 xícara – 80 g

++ 1 xícara – 120 g

de medidas para melhor produ-

++ 1 colher de sopa – 5 g

++ 1 colher de sopa – 7,5 g

zir as suas receitas. Confira as

++ 1 colher de chá – 1,5 g

++ 1 colher de chá – 2,5 g

Você tem alguma dúvida quando

++ 1 xícara – 150 g
++ 1 colher de chá – 3 g

Líquidos:

++

dicas a seguir!

Chocolate em pó / achocolatado

Amido de milho

Para líquidos em geral a medição é mais genérica e simples.

++ 1 xícara – 150 g
A xícara de chá possui 240 ml, é

++ 1 xícara – 90 g

++ 1 colher de sopa 9 g

a nossa medida padrão, por ser

++ 1/2 xícara – 45 g

++ 1 colher de chá 3 g

a mais utilizada. Já para as gor-

++ 1/3 xícara – 30 g

duras sólidas, como manteiga,

++ 1/4 xícara – 20 g

margarina, gordura vegetal en-

++ 1 colher sopa – 6 g

cha toda a xícara comprimindo o

++ Coco ralado

conteúdo com a ajuda de uma co-

++ 1 xícara – 80 g

++ 1 xícara – 150 g

lher e depois passe uma faca por

++ 1 colher de sopa – 5 g

++ 1 colher de sopa – 9 g
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++ 1 colher de chá – 3 g

++ 1 colher de sopa – 9 g

gredientes? Tire suas dúvidas so-

Sólidos:

Aplique somente as doses recomendadas. Descarte corretamente as
embalagens e restos de produtos. Incluir outros métodos de controle
dentro do programa do Manejo Integrado de Pragas (MIP) quando
disponíveis e apropriados. Uso exclusivamente agrícola. Restrição no
Estado do Paraná para a cultura do trigo: Opera® Ultra, para Puccinia
graminis f. sp. tritici. Registro MAPA: Opera® Ultra nº 9310, Abacus® HC
nº 9210, Brio® nº 9009, Corbel® nº 1188593 e Ativum® nº 11216.

++ Farinha de mandioca

vai fazer alguma receita? E para
calcular as quantidades dos in-

facebook.com/BASF.AgroBrasil

Confira:

BASF Trigo.

++ 1 xícara de chá – 240 ml

Produtividade com qualidade.
Acesse: www.agrobasf.com.br

++ 1/2 xícara de chá – 120 ml
++ 1/4 xícara de chá – 60 ml

Polvilho

++ 1 colher de sopa – 15 ml
++ 1 colher de chá – 5 ml

*Mais qualidade, produtividade e rentabilidade - Benefícios AgCelence®.

ESTAR

PRÒXIMO
PRODUTOS

SIGNIFICA OFERECER OS MELHORES

Resultados Soja Safra 2016/17

André Alliev - Santa Tereza do Oeste - PR
Cultivar

95R51

Área (ha)

Produtividade (sc/alq)

102,0 202,0

* Tratamento de Sementes Industrial Standak® Top

Gion Carlos Gobbi - Cascavel - PR
Cultivar

95Y52
95R51

Área (ha)

42,0
48,4

Produtividade (sc/alq)

197,5
196,0

Renato Luiz Zancanaro - Cascavel - PR
Cultivar

96Y90

Área (ha)

7,0

Produtividade (sc/alq)

176,0

Deise Karen Dalloglio - Cascavel - PR
Cultivar

96Y90

Área (ha)

5,0

Produtividade (sc/alq)

176,0

www.pioneersementes.com.br

Sempre siga as regulamentações de importação e exportação, práticas de manejo e as instruções do rótulo de pesticidas. Variedades que são tolerantes ao glifosato (incluindo os
designados pelas letras "R" e "Y" no número de produto) contêm genes que conferem tolerância a herbicidas a base de glifosato. Herbicidas a base de glifosato controlam culturas
que não são tolerantes ao glifosato. Standak® Top é marca registrada da BASF S.A. As marcas com ®, ™ ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus
respectivos titulares. © 2017 PHII

