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O presidente da Associação Brasileira dos Produtores 
de Algodão (Abrapa), Haroldo Cunha, participou, no 
dias 2 e 3 de outubro, da Annual Trade Conference 
and Dinner promovida pela Internacional Cotton 
Association (ICA), em Liverpool, no Reino Unido. 
O encontro reúne os maiores e mais importantes 
produtores, compradores, industriais e representantes 
da cadeia produtiva do algodão do mundo e, 
tradicionalmente, é encerrado na noite de sexta-
feira, com um jantar de gala, nesta edição, realizado 
no St. George’s Hall, onde o presidente da Abrapa 
ocupou lugar na mesa de honra dos presidentes de 
associações de países produtores de algodão.

Neste ano, foram temas das palestras apresentadas a 
situação do algodão chinês, as perspectivas de oferta 
e demanda na Índia, os fretes internacionais de con-
tâineres, as perspectivas do setor varejista e a dinâ-
mica internacional do mercado. Outra novidade foi 
a reunião entre o Conselho de Ética do Algodão do 
Brasil e a Committee for International Co-operation 
between Cotton Associations (CICCA), durante a 
qual, as entidades trocaram experiências sobre a éti-
ca no mercado, cumprimento de contratos e media-
ções. A atuação do Conselho brasileiro foi elogiada 
como uma ação pró-ativa em relação a preservação 
da boa imagem que o algodão brasileiro vem cons-
truindo no mercado externo.

Ampa apresenta 
projetos na feira
“Ciência para vida”

Termina colheita de 
algodão em Goiás Ampasul lança 

Campanha “Todos 
juntos para evitar o 
desperdício”

Campanha de promoção do algodão brasileiro e comemoração 
dos 10 anos da Abrapa é lançada no Jantar Anual da ICA - Liverpool

Campanha de promoção internacional do algodão brasileiro

Haroldo Cunha representa a Abrapa no evento

4

5 6 6

5Abapa reforça marketing 
internacional em Liverpool

Acopar e Iapar realizam 
reunião de trabalho 
sobre algodão adensado

A Abrapa aproveitou o evento para lançar a sua 
campanha internacional de promoção do algodão 
brasileiro e comemoração dos 10 anos da Associação. 
Com o slogan “Pure Brazilian 
Cotton, in fashion, in worldwide” 
(Puro algodão brasileiro, tá na 
moda, tá no mundo), a Associação 
presenteou os participantes com 
uma nécessaire 100% algodão 
colorido, evidenciando que o 
algodão brasileiro está cada vez 
mais presente no dia-a-dia das 
pessoas. Além disso, divulgou 
a campanha através de folder 
promocional que traz gráficos 
das características intrínsecas da 
pluma, desde tipo, micronaire, 
passando pela resistência, comprimento, uniformidade 
e fibras curtas. Foram destacadas também informações 
como a área produzida, nossos maiores compradores 

e a preocupação sócio-ambiental dos produtores 
brasileiros. O material conta ainda com um vídeo 
institucional de 4 minutos que evidencia a qualidade 

do algodão brasileiro e o trajeto 
da pluma desde a lavoura até o 
produto final.    
“A escolha do local para o 
lançamento foi estratégica. 
Afinal, o Jantar da ICA, como é 
conhecido o encontro anual, reúne 
os representantes mundiais dos 
maiores importadores do setor, 
o que os torna multiplicadores 
das informações passadas pela 
Abrapa”, afirma o presidente da 
Associação, Haroldo Cunha. Além 
disso, é o primeiro de três grandes 

eventos internacionais do setor, pois logo em seguida 
temos o ITMF e o ICAC, nos quais a Abrapa também 
estará presente. 
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A edição 104 do Jornal da Abrapa é quase comemorativa. Quase, porque ainda não completamos dez anos, mas já 
dissemos ao mundo o que é o algodão brasileiro e temos motivos para comemorar, como mostra a nossa matéria 
de capa. Durante a Internacional Cotton Association (ICA) Annual Trade Conference and Dinner, em Liverpool, no 
Reino Unido, lançamos a campanha de promoção do algodão brasileiro e comemoração dos 10 anos da Abrapa.
Na página 3, mais uma boa notícia para o setor. No último dia 18 de setembro, a Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança (CTNBio) aprovou, em Brasília, a liberação comercial de uma nova variedade de algodão transgênico.
Na página 4 estão as informações sobre a sala de negociações que a Abrapa montou para receber os traders em 
Liverpool e até a página 6, nossas associadas brindam-nos com as novidades em seus estados. Já na página 7, o 
Gerente Nacional de Marketing – Algodão da Syngenta, Fábio Fontes, traça um inteligente panorama do setor 
algodoeiro no Brasil e no mundo.

Uma ótima leitura para todos!

Haroldo Cunha, presidente da Abrapa.

1º a 3 de setembro 

• 2ª Reunião do Grupo de Trabalho Regional – Brasil - Better Cotton Initiative (BCI), em Brasília.

abrapa em ação

Ações do mês de setembro

2 de setembro 

• O presidente da Abrapa, Haroldo Cunha, reuniu-se com o Secretário de Políticas Agrícolas do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Edilson Guimarães, na sede do Ministério, em Brasília, para 
tratar de comercialização.

12 de setembro 

• O presidente da Abrapa, participou da reunião do Departamento de Agronegócio (DEAGRO) da Fiesp, 
na pauta, reforma tributária.

10 de setembro 

• O presidente da Abrapa, Haroldo Cunha, reuniu-se com o presidente da Conab, Wagner Rossi, para 
conversar sobre o Pepro.

15 de setembro 

• Reunião entre a Diretoria e Conselho Consultivo da Abrapa para tratar do desenvolvimento dos trabalhos 
propostos para o Biênio.

• Assembléia Geral Extraordinária, cuja pauta foi comercialização da safra 2007/08, encaminhamento dos 
projetos e atividades desenvolvidas pelos  grupos de trabalho. 

• Reunião entre a Diretoria da Abrapa e a Syngenta para tratar do projeto de expansão do algodão brasileiro.

18 de setembro 

• Aprovação do Algodão RR (Roundup Ready) na CTNBio.
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A Comissão Técnica 

Nacional de Biossegu-

rança (CTNBio) aprovou 

no dia 18 de setembro, 

em Brasília, a liberação 

comercial de uma nova 

variedade de algodão 

transgênico. Trata-se 

do algodão Roundup 

Ready, da Monsanto, 

tolerante ao herbicida 

glifosato. O produto 

recebeu 16 votos fa-

voráveis dos membros 

da CTNBio, reunidos em plenária dentro da 116ª 

Reunião Ordinária do órgão vinculado ao Minis-

tério da Ciência e Tecnologia. 

O presidente da Associação Brasileira dos 

Produtores de Algodão (Abrapa), Haroldo 

Cunha, afi rmou que a aprovação, embora com 

atraso, demonstra que as entidades regulatórias 

trabalham para recuperar o tempo perdido 

pelo Brasil com relação ao cultivo de variedades 

geneticamente modifi cadas. “Temos que correr 

para equipararmos nossa tecnologia à usada por 

países que são grandes produtores mundiais e 

nossos grandes competidores”, destacou. Cunha 

lembrou, ainda, que esta variedade de algodão 

transgênico está aprovada nos Estados Unidos, 

desde 1995 e na Argentina, desde 1999. 

Segundo o presidente da Abrapa, para os produto-

res de algodão, essa segunda variedade transgêni-

ca, agora aprovada pela CTNBio, veio em uma boa 

hora. “Para nós, essa aprovação era vital”, comen-

ta. De acordo com Haroldo Cunha, os produtores 

de algodão passam por um momento delicado 

porque estão pressio-

nados pela tributação, 

juros altos, convivência 

com forte concorrência 

internacional nas expor-

tações e condições pre-

cárias para o escoamen-

to da produção.   

O presidente da Abrapa, 

que há um ano liderou 

uma comitiva de produ-

tores para conhecer o 

exemplo do plantio de 

algodão transgênico na 

Índia, acrescentou que essas aprovações de algo-

dão transgênico no Brasil deveriam ser mais ace-

leradas, em benefício da produção e do aumento 

de produtividade do algodão brasileiro. “A Índia, 

que passou a plantar algodão transgênico Bt em 

2002, deixou de ser o terceiro maior importador 

para ser o segundo maior produtor e exportador 

mundial, em apenas cinco anos. Nesse período, a 

média de produtividade anual do algodão indiano 

aumentou de 308 kg/ha para 515 kg/ha”, relatou 

Haroldo Cunha. “Reivindicamos agora a avaliação 

de novas variedades transgênicas, já disponíveis 

para nossos competidores internacionais”, disse 

o presidente da Abrapa. 

“Nesta safra, para uma produtividade média 

de 300 arrobas por hectare, o produtor precisa 

de nada menos que 250 arrobas para pagar os 

custos de produção. Temos que ampliar a nossa 

produtividade o mais rapidamente possível para 

podermos enfrentar isto”, ressaltou Cunha, 

lembrando que para se tornarem competitivos, os 

produtores nacionais precisam ter acesso a novas 

ferramentas tecnológicas.

O coordenador geral, Jairon Nascimento, e o 
presidente da CTNBio, Walter Colli, participam  da 

reunião que aprovou o Algodão RR

Thiago Mendonça

notícias da Abrapa

CTNBio aprova mais um evento 
de algodão geneticamente modificado
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notícias da Abrapa

Alinhada com sua política de marketing internacional 

e benchmark, a Associação Baiana dos Produtores de 

Algodão (Abapa) participou no dia 3 de outubro de 

um dos mais importantes eventos da cotonicultura 

mundial, o Internacional Cotton Association Annual 

Trade Conference and Dinner. Todos os anos, o 

tradicional evento reúne na cidade inglesa de Liverpool 

produtores, compradores, industriais e representantes 

de todos os demais elos da cadeia produtiva do 

algodão no mundo. A comitiva baiana, composta de 

sete membros, realizou a visita técnica entre os dias 

28 de setembro e 4 de outubro, e incluiu no roteiro 

uma série de visitas a traders na Suíça.

Para o presidente da Abapa, João Carlos Jacobsen, as 

missões internacionais são de extrema importância, 

não apenas porque criam oportunidade de 

relacionamento e reforçam o nome do estado da 

Bahia no cenário internacional, mas, também, porque 

abrem os horizontes do produtor, contribuindo para o 

aperfeiçoamento individual. 

“Esta experiência de conhecer o mercado e a 

dimensão deste grande negócio que é o algodão é 

muito marcante para o produtor. O contato com 

os clientes internacionais e suas exigências reforça 

no cotonicultor a importância de conceitos como 

Haroldo Cunha pontua que a estratégia de marketing 

internacional desenvolvida pela Associação durante 

o Annual Trade Conference and Dinner também teve 

como foco os traders que atuam no Brasil. Repetindo o 

sucesso do ano passado, a Abrapa organizou uma sala 

de negociações durante o evento, 

na qual recebeu representantes 

da Dreyfus, Noble, Cargil, Weil 

Brothers, Reinhart, Dunavant, Oto 

Statlander, Volcot, Olam e Plexus 

que apresentaram sua impressão 

sobre esta safra e a evolução do 

algodão brasileiro durante estes dez 

anos de atuação da Associação. 

qualidade, cumprimento de contratos, ética, dentre 

muitos outros. Para a Abapa, é um investimento que 

retorna para toda a cadeia da cotonicultura baiana”, 

afi rma Jacobsen. 

Participaram da comitiva, a vice-presidente da Abapa, 

Isabel da Cunha, o presidente do Fundeagro, Ezelino 

Carvalho, e os produtores Dirlene Pinheiro, Osvaldo 

Hanisch, Alessandra Zanotto,  Celestino Zanella e 

Jaci Daminiani.

Expedição tecnológica

Conhecer as novas tecnologias em variedades e 

insumos para o algodão foi o objetivo da missão 

internacional promovida pela Abapa, Fundeagro e 

Fundação Bahia aos Estados Unidos no fi nal do mês 

de setembro. Durante 10 dias, os representantes da 

entidade de pesquisa do Oeste da Bahia, Igor Lyra, 

diretor executivo, e Murilo Barros, pesquisador, 

percorreram diversas universidades e empresas 

do Vale do Mississipi e Texas. O grupo, que incluiu 

representantes da Embrapa, conferiu o que há de 

mais moderno em tecnologia para a cotonicultura e 

que pode, com as devidas adaptações, ser adotado 

no Oeste da Bahia.

Abapa reforça marketing internacional em Liverpool

Sala de Negociações da Abrapa - Liverpool

Segundo Cunha, o saldo das reuniões com os players 

que atuam no mercado brasileiro foi extremamente 

positivo, pois as reuniões informais abriram a 

possibilidade de troca de dados sobre pontos críticos 

como a situação dos portos brasileiros e os novos 

rumos do mercado diante da 

crise fi nanceira. Estiveram na 

pauta também temas como o 

cumprimento dos contratos, a 

qualidade do algodão produzido 

nesta safra, novas alternativas de 

escoamento do algodão, destinos 

da exportação, conquista de 

novos mercados entre outros. 
Abrapa recebe trades em Liverpool
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A Associação 
Mato-grossense 
dos Produto-
res de Algodão 
(Ampa) apre-
sentou, na feira 
“Ciência para a 
vida” (VI Exposi-
ção de Tecnolo-
gia Agropecuá-

ria), no mês de setembro, em Brasília, projetos sobre 
Avaliação e utilização de germoplasma de algodão 
e a Reação de genótipos de algodoeiro a doenças 
e nematóides, além de ações da entidade na área 
social. O evento, que tem como objetivo mostrar 
para a sociedade o que instituições de pesquisa têm 
feito para melhorar a vida no campo e na cidade, 
foi organizado pela Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), para comemorar os 35 
anos da instituição e dez anos de feira.
Segundo o diretor executivo do Instituto Mato-
grossense do Algodão (IMA), Álvaro Salles, a 
coleção de germoplasma da entidade conta, 
atualmente, com cerca de 1000 acessos adquiridos 
por meio de coletas e doações da United States 
Department of Agriculture (USDA), Fundação 
Mato Grosso e Cirrad. Na avaliação de Salles, 

o objetivo do projeto é permitir inicialmente a 
correta descrição e caracterização desses acessos 
para posteriormente iniciar trabalhos de expansão 
da base genética da coleção de germoplasma de 
algodoeiro alotetraplóide. 
Quanto ao estudo sobre genótipos de algodoeiro a 
doenças e nematóides, o IMA apresenta a reação de 
cultivares de algodoeiro mais plantadas no estado 
de Mato Grosso, destacando as doenças mancha 
de ramularia, doença azul, ramulose, mancha-
angular, murcha de fusarium, Meloidogyne 
incognita e Rotylenchulus reniformis.  
A intenção do instituto, segundo Álvaro Salles, é dar 
suporte em fi topatologia (isolamento, multiplicação 
de inóculo, inoculação) em programas de 
melhoramento e pré-melhoramento com atividades 
em Mato Grosso. Outro objetivo do IMA é obter 
informações por meio de formulações de produtos 
químicos e número de aplicações para proporcionar 
o controle mais efi ciente da mancha de ramularia e 
ramulose associado ao controle genético. 
Os projetos da Ampa/IMA foram expostos no 
estande da Secretaria de Planejamento (Seplan) de 
Mato Grosso. A feira foi realizada entre os dias 20 
e 28 de setembro, na sede da Embrapa, no Parque 
Estação Biológica, em Brasília.

associação

Ampa apresenta projetos na feira “Ciência para vida”

Ampa participa de feira de 
ciências, em Brasília

A Associação dos Cotoniculturos Paranaenses 

(Acopar) e  o Instituto Agronômico do Paraná 

(Iapar) realizaram no últi-

mo dia 22 de agosto, em 

Londrina, no Paraná, uma 

reunião de trabalho sobre 

algodão adensado. Estive-

ram presentes produtores, 

consultores, agrônomos de 

cooperativas, pesquisadores 

e empresas ligadas ao setor.

O objetivo foi discutir as-

pectos positivos e possíveis 

entraves desse modelo pro-

dutivo, como arranjos espaciais, cultivares, pro-

dutividade, ciclo, redução de custos, difi culdades 

de manejo, qualidade de 

fi bra, mercado, tipos de co-

lhedeiras, entre outros. Na 

ocasião, também estiveram 

presentes representantes de 

vários estados brasileiros, 

inclusive onde há plantios 

comerciais, e do Paraguai, 

onde o plantio adensado do 

algodoeiro obtém grande 

sucesso e está em franco 

crescimento.

Acopar e Iapar realizam reunião 
de trabalho sobre algodão adensado

Reunião de trabalho da Acopar em Londrina
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Ampasul Lança Campanha 
“Todos Juntos Para Evitar o Desperdício”

Os integrantes da Associação Sul Mato-grossense 
dos Produtores de Algodão (Ampasul) reuniram-se 
para manifestar a preocupação quanto à perda de 
algodão em caroço ocorrida às margens das rodovias 
durante o transporte dos fardões da lavoura até 
as algodoeiras. Foram sugeridas 
algumas ações com o objetivo de 
evitar o desperdício, a contaminação 
ambiental e a proliferação de pragas 
e doenças. Para isso, foi lançada a 
campanha “Todos juntos para evitar 
o desperdício”. O enlonamento do 
fardo por completo, procedimento 
de limpeza na prancha dos 
caminhões e transmódulo, cuidado 
no carregamento e no transporte 
evitando a quebra dos fardões, são 
alguns pontos abordados.
A campanha também mostra conseqüências 
provocadas pelo transporte inadequado, tais como: 
perda do algodão em caroço, germinação após o início 
das chuvas, desenvolvimento vegetativo das plantas de 
algodão, as plantas tigüeras tornam-se hospedeiras do 

bicudo, difícil controle e elevado custo para arranquio 
e destruição da planta, além de provocar mais gastos 
com aplicação de defensivos para controle do bicudo, 
perda de “qualidade” da pluma (poeira, umidade e 
impurezas), perda na “quantidade” pelo desperdício 

e comprometimento da imagem do 
Algodão dos Chapadões - UNIFIBRA. 
Como sugestões de melhorias estão 
o enlonamento total do fardão; lim-
peza dos caminhões na algodoeira 
após cada descarga; conscientiza-
ção do caminhoneiro, da algodoeira 
e do produtor rural para a susten-
tabilidade do negócio. Além disso, 
a campanha traz também sugestão 
para confecção das big-lonas utili-
zadas no transporte de fertilizante, 
para isto é utilizado em média 14 

big-bag com no mínimo a quantidade de big-lonas 
equivalente a 10% dos fardões que serão produ-
zidos durante a safra. As medidas padrões para a 
confecção da big-lona são de: 10m (cumprimento) 
X 2,50m (altura) X 2,50m (largura). 

Campanha para evitar desperdício 
durante o transporte

Termina colheita de algodão em Goiás

Acabou a colheita de algodão da safra 2007/08 em 
Goiás. Como era previsto pela Associação Goiana 
de Produtores de Algodão (Agopa) foram colhidos 
288,600 mil toneladas de 
algodão em caroço no estado. A 
produtividade alcançou até 300 
arrobas de algodão em caroço/ha 
em algumas regiões. A estimativa 
anterior era de até 260 arrobas por 
hectare.  
Segundo o presidente da Agopa, 
Marcelo Swart, tudo ocorreu dentro 
do previsto. “Tivemos alguns 
problemas climáticos no início 
deste ano agrícola, o que alterou 
nosso calendário de trabalho, mas 
graças ao trabalho da Associação 
junto aos órgãos competentes conseguimos modifi car 
nosso cronograma”, diz.  
Este ano, o produtor de algodão de Goiás teve mais 
tempo para fi nalizar a colheita. Isso porque, atendendo 
a pedidos do setor, a Agrodefesa, agência que normatiza 
o plantio do algodão naquele estado, estendeu o prazo 

da colheita. O produtor teve até o dia 5 de setembro 
para terminar de colher. Até a safra passada, a data da 
colheita era, no máximo, até 15 de agosto e, 15 dias 

depois, os restos culturais deviam 
ser destruídos.
 O setor solicitou essa mudança 
devido aos níveis muito baixos da 
temperatura durante todo o ciclo, o 
que estendeu o cultivo do algodão e 
que, por sua vez, modifi cou todo o 
calendário. O presidente da Agopa 
garante que essa modifi cação não 
alterou os índices de produtividade 
esperados. “Para nossa surpresa 
até ultrapassamos as previsões que 
projetamos no início da safra”, 
comemora.  

Este ano, em Goiás, foram cultivados 74 mil hectares 
de algodão. A Agopa agora se prepara para projetar os 
números e planejamento para próxima safra que terá 
início no fi m de 2008. Acesse o site www.promoalgo.
com.br e saiba tudo que acontece no setor em Goiás, 
no Brasil e no mundo.

Bom resultado na colheita 
de algodão em GO
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entrevista

Engenheiro Agrônomo, Fábio Fontes é profi ssional da Syngenta há oito anos, 
já atuou na área comercial, na de sementes e, hoje, atua na área de marketing, 
ocupando a função de Gerente Nacional de Marketing – Algodão, na qual 
desenvolve seu trabalho com empenho e qualidade para o setor.

Jornal da Abrapa: O que representa a Cultura do Algodão 
para a Syngenta?
Fábio Fontes: O algodão está entre as quatro principais 
culturas da Syngenta Brasil. Nos próximos cinco anos, 
estimamos que a cultura continuará ocupando essa posição 
de destaque, o que levará a empresa a continuar com 
investimentos em pesquisas, tecnologias e serviços de alto 
valor agregado para o algodão. Devido ao seu dinamismo 
e complexidade, o algodão sempre exigiu de nós uma 
dedicação intensa em inovação. Muitos programas e 
serviços “dentro e fora da porteira” foram criados e 
desenvolvidos para atender as necessidades constantes dos 
cotonicultores, programas esses que são continuamente 
renovados e adequados diante das diversas mudanças 
no setor. Certamente continuaremos nessa jornada de 
inovação em algodão, com o objetivo sempre de atender 
as reais necessidades da cotonicultura brasileira.

JA: Qual a avaliação da Syngenta, como uma das líderes do 
setor, do cenário mundial do algodão?
FF: Estamos vivendo uma nova era da agricultura mundial. 
A necessidade de produção de alimentos será cada vez 
maior, principalmente devido a fatores como aumento 
de pessoas no mundo, o aumento da renda populacional 
e a produção de energia a partir de produtos agrícolas. 
Esses fatores também impactarão diretamente na oferta 
e demanda mundial por fi bras naturais, o que poderá 
proporcionar um cenário promissor e positivo ao setor 
mundial de algodão.

JA: Como o Brasil pode fazer para se destacar neste mercado 
altamente competitivo?
FF: Sem dúvida, a cotonicultura brasileira avançou muito 
nos últimos cinco anos. A abertura do mercado externo, 
aliada ao empreendedorismo do cotonicultor brasileiro e 
à integração da cadeia produtiva e comercial, está sendo 
fundamental para o sucesso do algodão brasileiro. A busca 
constante pelo incremento de produtividade e qualidade de 
pluma, aliada às atenções ambientais e sociais de produção, 
será o caminho de destaque do Brasil. Nos últimos anos, 
o avanço na questão produtividade por área plantada foi 
acelerado: em 10 anos a produção (kg pluma/ha) mais do 
que duplicou. Quanto à qualidade de pluma, hoje o Brasil 
já é reconhecido mundialmente, e está conquistando cada 
vez mais espaço no cenário internacional. Porém, ainda 
há muito que evoluir. A qualidade de produção deve ser a 
meta constante aqui no Brasil.

JA: Como uma empresa de excelência, quais as principais 
ações da Syngenta para o setor do Algodão?
FF: Nós da Syngenta temos como objetivo trazer para 
vida o potencial das plantas por meio de tecnologias que 

aumentam a produtividade e qualidade de produção, 
sempre com respeito ao meio ambiente. Hoje, no mundo 
todo, mais de quatro bilhões de toneladas de algodão são 
produzidos com tecnologia Syngenta. É o equivalente à 
produção de 20 bilhões de camisetas todos os dias. 
Nossa tecnologia e ações em algodão são sustentadas por 
três fatores: um amplo, seguro e o mais moderno portfólio 
de produtos do mercado; serviços de alto valor agregado; e 
acesso a clientes de maneira diferenciada e personalizada.

JA: Quais as próximas novidades da Syngenta para os 
produtores de algodão no Brasil e no mundo?
FF: A safra 2008/2009 será muito especial para a Syngenta, 
pois estamos trazendo ao mercado brasileiro três grandes 
inovações em produtos. São três novos aliados para o 
produtor. O primeiro deles é o Avicta completo. Trata-
se de uma revolução em tratamento de sementes, pois 
oferece proteção à planta “por todos os lados”: proteção 
contra nematóides, contra pragas iniciais e doenças de 
solo.  Outra revolução é o Bion, um composto químico que 
ativa o sistema natural de defesa da planta, tornando-a 
mais resistente às adversidades climáticas, como secas 
prolongadas e excesso de chuvas, que geram perdas 
devido à podridão de maçãs no baixeiro da planta. Bion 
age como um verdadeiro “protetor solar” em dias de 
sol e um “guarda-chuvas” em dias chuvosos. Por fi m, 
temos Chess, um moderno inseticida, altamente efi caz no 
controle simultâneo de mosca branca e pulgão, com alta 
seletividade aos inimigos naturais da planta.
Essas três tecnologias vão além da proteção contra pragas 
e doenças. Elas protegem o potencial produtivo da plantas, 
proporcionando maior produtividade e retorno sobre o 
investimento ao produtor.
Além de inovações em portfólio, temos inovações 
ligadas a serviços de alto valor agregado, com vários 
projetos em andamento, que serão lançados em um 
futuro bem próximo.

JA: Por fi m, uma mensagem da empresa para que os 
produtores consigam atingir suas metas.
FF: Além de desejar o sucesso da cotonicultura brasileira, 
nós da Syngenta temos como objetivo contribuir para 
alcançá-lo. Entendemos que a jornada é longa, passando 
pela constante busca por produtividade e qualidade da 
pluma, com constante atenção aos fatores ambientais e 
sociais de produção. Porém a história mostra a todos a 
capacidade que o Brasil tem de vencer jornadas.
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Você não tem controle sobre o clima.

Por isso, para suportar as adversidades

climáticas, só existe uma alternativa:

Bion. Só ele dá um fôlego extra para

sua lavoura em períodos de seca ou 

de muita chuva enquanto o fungicida

não chega para controlar as doenças.

Um lançamento da Syngenta, Bion deve

ser usado em conjunto com outros

cuidados que você já tem com sua

lavoura. Use Bion. Reduza seus riscos 

e garanta o máximo de produtividade.

Chegou Bion.
O único produto 
que funciona 
como guarda-chuva 
nos dias de chuva 
e protetor solar
nos dias de sol.
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Ativa a autodefesa da planta.

Restrição do uso de Bion no Estado do Paraná.


