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“Cada saco de milho
que a Dekalb transaciona
é acompanhado com uma
recomendação alargada
que agora chega aos
fitofarmacêuticos”

PUBLIRREPORTAGEM

Passados alguns anos, o resultado da
aquisição da Monsanto por parte da
Bayer começa a chegar ao terreno de
forma mais visível como se comprovou
na recente Reunião de Lançamento da
Campanha 2020 por parte da Dekalb,
marca de referência no mercado dos
milhos híbridos. Este ano escolheu-se
Alpiarça, na Quinta da Atela, por vários
motivos mas sobretudo por ser uma
vila inserida numa região onde o setor
agrícola tem um enorme peso e como
tal também oportuno para a
apresentação da “nova Bayer”. Foi
também o habitual momento de
entrega dos Prémios de Produção
Dekalb.
Recuando um pouco no tempo registe-se que, ao
adquirir a Monsanto, a Bayer tornou-se na maior
empresa mundial de sementes, agroquímicos e
agricultura digital. Aquisição que surgiu de uma
necessidade, justificou à nossa reportagem Pedro
Ramos, Territory Sales Manager da Bayer, à margem da
Reunião de Lançamento da Campanha 2020. Ora, e que
necessidade é essa? “Se olharmos para o futuro sabe-se
já que a procura por alimentos vai crescer substancialmente
– cerca de 50% num futuro próximo. A população vai
aumentar e o consumo de carne nos países em
desenvolvimento também, o que vai gerar necessidade
de produzir mais. Para isso é preciso mais rações, logo,
mais milho”. Foi ciente disto que a Bayer achou por
bem adaptar-se a esta mudança e procurou parceiros
que pudessem colmatar essa necessidade. Na procura
da melhor genética e das empresas que melhor se
encaixavam nessa necessidade surgiu a Monsanto e “o
compromisso de produzir alimentos saudáveis, seguros
e acessíveis, protegendo os recursos naturais”.

A empresa está capaz de oferecer
uma solução global de fitofármacos,
de sementes e também de ferramentas
digitais e de transformação digital
Mas, explica Pedro Ramos, “com a compra da
Monsanto a liderança a nível mundial da Bayer
fortaleceu-se a par de uma acrescida responsabilidade
para com a agricultura no mundo. Moldar a agricultura
em benefício dos agricultores, dos consumidores e do
nosso planeta, será certamente o nosso maior
contributo.
Neste momento a Bayer existe num conceito ibérico,
“mas respeitando as idiossincrasias de cada país”, refere
ainda o responsável ao acrescentar que são realizados
ensaios a nível ibérico, mas cada país tem os seus
22

FEVEREIRO 2020 VOZ DO CAMPO

próprios ensaios para, por exemplo no caso do milho,
adaptar a cultura a cada situação.
Pedro Ramos olha para 2020 com muito otimismo,
vendo pessoas e equipas motivadas. Neste momento a
estratégia está em integrar completamente todas as
estruturas e portefólio por forma a poder chegar ao
agricultor com uma oferta global e completa.

Pedro Ramos, Territory Sales Manager da Bayer

Plataforma Climate Fieldview
está a ter uma aceitação cada vez
maior dentro do mundo agrícola
Hoje em dia o conhecimento de uma exploração agrícola
vai muito para além das questões relacionadas com a
área da exploração, o tipo de solo ou a disponibilidade de
água. Nos dias de hoje estão disponíveis inúmeros dados
que ajudam à tomada de decisão do Agricultor. Sem uma
gestão eficaz de toda essa informação é praticamente
impossível o agricultor conseguir aumentar de forma
sustentável o potencial produtivo da exploração agrícola.
Coisas tão simples como quanto adubar ou quanto regar,
qual a densidade ótima para cada um dos híbridos
DEKALB, tendo em conta cada uma das parcelas do
agricultor, assim como a monotorização do estado
sanitário da cultura, é agora possível de uma forma
simples e eficaz.
A Plataforma Climate Fieldview materializa a
componente de agricultura digital dentro da Bayer, a
somar à biotecnologia assim como todas as outras
soluções de herbicidas, fungicidas e inseticidas (…) para a
máxima rentabilidade da exploração agrícola.
Reinaldo Pereira, Marketing Activation da Bayer, reforça
que a Plataforma Climate Fieldview está a ter uma
aceitação cada vez maior dentro do mundo agrícola até
porque, o que se espera em relação ao futuro é que o
agricultor não consiga prescindir deste tipo de
ferramentas que o auxiliará na tomada de decisões,
“permitindo-lhe aumentar a eficácia da sua exploração
de forma mais sustentável”.

»
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Por enquanto a Plataforma “Climate
Fieldview Prime” é uma oferta a todos os
clientes que assinem o compromisso “Semente Segura”. Em complemento, até final
do ano, está previsto para Portugal outro
tipo plataforma, mais completa, que incluirá mapas de rendimento, e mapas de densidade variável, tornando a informação mais
rica, possibilitando uma imagem cada vez
mais nítida do seu campo – “Climate
Fieldview Plus”.

“Os nossos produtos possuem
características técnicas
diferenciadoras, através das
quais fazemos a melhor recomendação para cada caso - este
é objetivo da equipa da Bayer,
agora juntamente com a equipa
da Dekalb, numa só equipa”

Reinaldo Pereira, Marketing Activation da Bayer

Novas variedades de milho
anteveem boas produções
NOVAS VARIEDADES
DKC6492 – Ciclo 600
Mil ho que fundamentalmente vem dar resposta ao
Cephalosporium. Além disso também parece ter boa
aptidão em relação ao Fusarium e sanitariamente
apresenta-se um híbrido bastante bom.
DKC6092 - Ciclo 500
Mil ho com aptidões para consumo humano (gritz,
indústria cervejeira …). Equilibrado sanitariamente, já
se procurava há alguns anos.
DKC4974 – Ciclo 300
Milho com muito boa performance neste segmento.

José Luís Amaro, Manager para o Milho

José Luís Amaro há muitos anos que trabalha com
milho e dá a cara pela marca Dekalb, dentro da nova
Bayer. Integrada nesta nova estrutura, a estratégia
desenrola-se como até aqui, com a recomendação de
densidades em função da textura do solo e do respetivo
potencial, assim como vai ser dada continuidade aos
ensaios e a alguns campos de sementeiras variáveis, com
“prescrição de sementeira”, com um claro foco na
agricultura de precisão e aposta contínua nas
plataformas digitais.
Para a próxima campanha foram preparadas algumas
novidades, nomeadamente o DKC6492; DKC6092 e
DKC4974. Em pré-lançamento está o DKC6808 (ver caixa).
Questionado sobre as novidades e expectativas em
relação a esta cultura, José Luís Amaro refere que nada
podemos fazer em relação aos preços, por isso, o desafio
é que se produzam mais quilos por hectare. “Assim a
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PRÉ-LANÇAMENTO
DKC6808 – Ciclo 600
Acredita-se que se trata de um blockbuster produtivo
que superou todas as expectativas. Este ano será posto
a “rodar” , havendo por parte dos mel horadores a
informação de que é muito tolerante ao Cephalosporium.

cultura do mil ho torna-se mais interessante e
apetecível para os agricultores e nós cá estamos para
dar o nosso apoio”.
O Manager para o Milho vai mais longe e explica que
cada saco de mil ho que a Dekal b transaciona é
acompanhado com uma recomendação alargada, que
agora também já chega aos fitofarmacêuticos.
Já sobre a fusão entre a Bayer e a Monsanto José Luís
Amaro é da opinião que está a correr bem e faz a analogia
com dois rios que vão confluir num só.

Face à sua vasta experiência na cultura do
mil ho, Jorge Matias, agora no novo
departamento Market Development da
Bayer, assume que a cultura evoluiu bastante
tecnologicamente nos últimos anos, em
direção a uma agricultura de precisão, e está
hoje num patamar mais sustentável, a nível
ambiental e económico.
Sobre as preocupações dos agricultores a
nível fitossanitário, é de referir que a repetição
da cultura nas mesmas parcelas faz com que
ocorra uma seleção de flora, acabando por
ficarem com um banco de sementes muito
concentrado em duas ou três infestantes
difíceis de controlar, o que torna a situação
cada vez mais complicada para os herbicidas.
Para Jorge Matias esta é uma situação que
poderia eventualmente ser minimizada com
rotações culturais, mas não é tarefa fácil, pois
o agricultor tem normalmente a sua dinâmica
agrícola alinhada com determinadas culturas.
“O tipo de solo, os sistemas de rega, entre
ou tras variáveis, também fazem toda a
diferença na escol ha da mel hor solução
herbicida para cada caso”.
Perspetiva-se que 2020 venha a revelar-se
uma boa campanha de mil ho, com a
reposição que tem vindo a ocorrer das
reservas de água. No entanto a dinâmica dos
preços do mil ho é sempre uma questão
pertinente, para os produtores e para toda a
fileira ligada à cultura, pois para além das
reservas de água é normalmente o fator que
desencadeia as principais oscilações da área
semeada de ano para ano.
Na reunião de lançamento da cultura do
milho para a campanha 2020, Jorge Matias
fez um resumo da gama de fitofarmacêuticos

Jorge Matias integra o novo departamento Market Development da Bayer

“A crescente
adesão dos
agricultores às
nossas soluções
deve-se
principalmente
à qualidade dos
nossos produtos
e à nossa atitude
profissional”,
conclui.

Bayer, principalmente herbicidas. Segundo
explica, trata-se de uma gama que tem vindo
a ser consolidada há vários anos, com
produtos bem conhecidos e com provas
dadas. Diz que os herbicidas com
caraterísticas mais residuais são aqueles que
normalmente os agricultores mais preferem
e onde se posiciona o Adengo (em pré e pósemergência precoce). Mas, quem não faz este
tipo de utilização, pode no entanto utilizar
os pós-emergentes precoces, como o
Monsoon, ou o mais recente na gama, o
Capreno. São herbicidas com características
foliares e residuais, para aplicar por volta das
3 a 5 folhas do milho, e que permitem fazer
um trabalho bastante completo.
Em situações de sementeiras mais tardias,
ou por exemplo quando não há rega por
aspersão, existem outras soluções na gama
Bayer com caraterísticas mais foliares, menos
dependentes da humidade, como o Laudis e
o Option – “também bastante completas ou
que podem ser utilizadas para correção das
infestantes que possam ter passado aos préemergentes”.
Em termos de inseticidas, destaca-se o
versátil Decis, que possibilita um rápido
controlo por contacto e ingestão das roscas
e eventualmente das lagartas, em situação
de média-baixa pressão. Pois para situações
mais complicadas dispõe de uma solução
mais específica e potente, o Coragen.

A Reunião
contou com
o habitual
momento de
entrega dos
Prémios de
Produção
Dekalb.
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