FUNDAÇÃO AGRISUS
agricultura sustentável
Relatório do Evento
Processo AGRISUS Nº 1299/14

Título do Evento: XIII Dia de Campo Integração Lavoura / Pecuária
Local: Fazenda Ouro Verde
Período do evento: 14/05/14
Objetivos: Levar informação para o homem do campo
Participação esperada: 300 a 400 pessoas
Coordenadores/Instituição:
• Alberto Kazuaki Setoguchi – Engenheiro Agrônomo – Fazenda Ouro Verde

Na abertura do evento foi composta a mesa diretiva, logo em seguida,
entoamos o Hino Nacional Brasileiro e assim começamos nossos trabalhos.
Na primeira apresentação está o espaço da Fundação AGRISUS, que foi
representado pelo Eng. Agrônomo Alberto Kazuaki Setoguchi, que
apresentou a entidade ao público presente, tocou a canção Terra Plantada e
exibiu um vídeo com a fala do Fundador da Agrisus, oSr. Fernando Penteado
Cardoso e também com o atual presidente da entidade, o Professor Dr.
Antonio Roque Dechen. Foram colocados banners e distribuídos folders no
local da inscrição.
As palestras seguiram a programação sem falta de palestrante com
incremento de mais duas palestras e o público foi de 300 participantes.
Atualmente a fazenda utiliza o sistema de plantio direto devido aos dias
de campo realizados e também do projeto plantio direto da AGRISUS. Na
safra 2012/2013 a fazenda iniciou o plantio da soja e também iniciou o plantio
da safrinha, e com bons resultados continuamos com este sistema na safra
2013/2014.
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RELATÓRIO DO EVENTO
INTRODUÇÃO
O dia de campo tem por objetivo levar informação sobre integração
lavoura/pecuária através da teoria e da prática para dentro da propriedade. A
parte teórica do evento está relacionada com as palestras que foram realizadas na
parte da manhã. A parte prática está relacionada com a apresentação do
resultado da fazenda Ouro Verde sobre integração lavoura/pecuária (ILP) e no
final do evento, a visita ao campo. Na parte da tarde foi oferecido um almoço de
confraternização e de troca de informações.
Atualmente o evento tem uma grande participação de estudantes, que
procuram informações práticas e com resultados concretos, como o sistema ILP,
que vem apresentando novas tendências e novo modelo da diversificação do
setor agropecuário, na qual fornece ferramentas que podem diminuir os riscos da
agricultura e de renovação da pastagem com menor custo do que no sistema
convencional.
A fazenda Ouro Verde vem acompanhando as novas tecnologias e
tendências do setor agropecuário, onde laçou um projeto de estudo que vai além
do ILP ou mesmo integração lavoura/pecuária/floresta (ILPF) e que batizou de
Integração Lavoura/Pecuária/Fruticultura (ILPFru), onde podemos observar o
desenvolvimento e as dificuldades da implantação deste sistema e que ainda não
apresenta nenhum resultado de concreto.
Atualmente a fazenda Ouro Verde utiliza do sistema de plantio direto,
conhecimento adquirido através dos eventos e também recomendado pela
Fundação AGRISUS. A produção da safra 2.013/2.014 foi dentro do esperado,
ou seja, 115 sacas por hectares de milho e a soja de 51,8 sacas por hectares e a
safrinha o resultado só no mês de Julho. Durante o evento novamente o Sr.
Romeu Orlando vizinho da propriedade relatou que utilizou do sistema de
plantio direto e que vai colher mais o menos a mesma quantidade de milho que a
fazenda Ouro Verde.
O público foi bem heterogêneo, desta forma atingimos o objetivo e
transmitimos de forma sucinta a tecnologia aplicada no sistema ILP que é o
futuro da pecuária brasileira.
PROGRAMA DO EVENTO
Todas as palestras foram realizadas conforme a programação do evento
e com incremento de mais duas palestras.
Programação na forma digital.
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RESUMOS DAS PALESTRAS
Serão encaminhadas as apresentações dos palestrantes e algumas fotos do
evento.
PARTICIPANTES
O número de participantes foi de 300 pessoas, das quais, 234 fizeram suas
inscrições.
CONCLUSÕES
Concluímos que o objetivo do evento foi alcançado na sua íntegra,
porque tivemos um público interessado tanto na parte teórica como na parte
prática e também levamos ao conhecimento de todos, os objetivos da Fundação
AGRISUS, de uma agricultura sustentável e do apoio que ela proporciona às
instituições de pesquisa, eventos, dias de campo, etc.
A parte social do evento conseguiu arrecadar um volume de 450 kg
de alimentos e mais 550 kg foram doados pela família Setoguchi e irão atender
a mais de 200 famílias necessitadas no município de Itaberaí-GO.
Devido às reivindicações do público nos últimos eventos pedimos à
Fundação AGRISUS que continue nos apoiando, porque o sistema ILP ajuda os
agropecuaristas a mudarem o seu sistema de produção tradicional e a proposta
de estudo do sistema ILPFru está em andamento. O agropecuarista terá mais
uma ferramenta que irá auxiliar em suas receitas e assim torna a agropecuária
muito mais sustentável, por isso este apoio é fundamental para continuarmos
acreditando num futuro melhor.
O sucesso do evento certamente está relacionado com a
credibilidade, seriedade e transparência da organização que vem demonstrando
no decorrer do décimo terceiro ano consecutivo.
COMPENSAÇÕES OFERECIDAS À FUNDAÇÃO AGRISUS
Seguindo a programação foi apresentada a Fundação AGRISUS
pelo Engenheiro Agrônomo Alberto Kazuaki Setoguchi.
Os materiais foram distribuídos na inscrição.
Foram colocados os banners em locais visíveis.
A lista de presença foi digitalizada conforme o pedido.
Nos intervalos das palestras foi mencionado o nome da Fundação.
Na apresentação dos resultados da fazenda Ouro Verde foi
mencionada a parceria com a Fundação AGRISUS e a atuação da instituição no
setor agropecuário. Para o próximo ano vamos incluir na programação relatos de
experiência em outras regiões no sistema ILP, conforme acordo na aprovação
deste projeto.
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DEMOSTRAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DA FUNDAÇÃO
AGRISUS
Som para apresentações
Hotel
Rádio
Transporte para campo
Banheiro Químico
Impressos gráficos
Arte Visual / Decoração
Café da manhã e almoço (prod. Alimentício)

1.250,00
370,00
500,00
1.000,00
1.200,00
1.375,14
289,00
2.015,86

Total

8.000,00

Estamos apresentando os gastos que foram utilizados com ajuda da
AGRISUS e o restante pela fazenda Ouro Verde e seus patrocinadores que nos
ajudam todos os anos, ou seja, nossos parceiros.

Mogi Mirim, 12 de junho de 2.014.

__________________________________
Alberto Kazuaki Setoguchi
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