
O
s crescentes problemas com
os pesticidas químicos e as
demandas dos consumidores
têm obrigado, nos últimos
anos, as autoridades e os
agricultores a experimenta-

rem produtos novos e mais seguros,
no sentido de conseguir criar uma
agricultura sustentável. Em inúmeros
países, grupos de consumidores estão
pressionando para a eliminação total
de resíduos químicos na cadeia ali-
mentar. Esta tendência vem ao encon-
tro da nova geração de pesticidas bio-
lógicos, que está se mostrando não
apenas efetiva, mas está atendendo
também às exigências do mercado.

Pesticidas biológicos são justamen-
te o foco de atuação da Agrogreen,
empresa israelense especializada no
desenvolvimento, produção e venda de
produtos ecologicamente corretos.
Segundo Orna Pollach, executiva-chefe
da Agrogreen, "esses pesticidas
baseiam-se na ocorrência natural de
microorganismos que atuam em har-
monia com a natureza para controlar
as pragas. Usados de maneira correta e
nas plantações de grãos adequadas,
eles conseguem a mesma eficiência dos
pesticidas químicos, sem os mesmos
danos. Eles são uma alternativa viável".

Pertencente ao Grupo Minrav
desde 1997, quando foi comprada da
norte-americana Ecogen, a companhia
vem acumulando experiência nas
áreas agrícolas e de biotecnologia para
produção sustentável de grãos, redu-



zindo os resíduos nocivos dos agrotó-
xicos e contribuindo para a preserva-
ção do meio ambiente. Por serem não-
tóxicos e não-patogênicos, os produ-
tos de sua linha podem substituir ou
reduzir de maneira significativa o uso
de pesticidas químicos, sendo aplicá-
veis tanto para a agricultura conven-
cional quanto para a orgânica.

As principais linhas de pesticidas
da Agrogreen são os bionematecidas e
os biofungicidas. "Os nematóides fito-
patogênicos (tipos de parasitas) cus-
tam bilhões de dólares em prejuízo aos
fazendeiros, que gastam também
milhões de dólares anualmente em
pesticidas químicos para reduzir esses
danos. A situação não é muito melhor
com os fungos que atacam os cultivos
durante e após o plantio, prejudicando
de tal maneira a produção, que é pre-
ciso também investir fortunas para
remediar a situação, nem sempre com
grande sucesso", explica Pollack.

Qual a solução para essa situação
tão complexa? A resposta passa pela
modificação desse círculo no trata-
mento das pragas e na recuperação
mais rápida do solo, ao mesmo tempo
em que se mantém o valor comercial

do produto final. A tecnologia presen-
te nos produtos com o selo Agrogreen
já foi testada em campos agrícolas em
Israel, na Itália, Turquia, Grécia e nos
Estados Unidos. A principal vantagem
da Agrogreen em relação aos concor-
rentes é que a empresa possui linhas
diferenciadas para a agricultura con-
vencional e para a orgânica. "Ainda
que os nossos produtos sejam ecologi-
camente corretos, as exigências do
setor orgânico são específicas. Foi
pensando nesse segmento que resolve-
mos investir em linhas especiais", res-
salta a executiva-chefe.

"Inicialmente os agricultores tinham
receio de utilizar agentes de controle
biológico por causa do curto prazo de
validade e também por ter dúvidas em
relação à sua eficiência. No entanto,
com os investimentos contínuos em
pesquisa, foram desenvolvidos produ-
tos inovadores que superam tais desa-
fios. Atualmente, o prazo de validade
para determinadas linhas ultrapassa
um ano e os resultados nos campos
também se mantêm por longo tempo",
ressalta Mordechai Keren-Zur, cientis-
ta-chefe da Agrogreen. Produtos como
os pesticidas biológicos BioNem,

BioSafe e Shemer, com o selo da
empresa, estão mostrando na prática
que podem ser mais efetivos do que os
químicos, ao mesmo tempo em que
possuem vantagens do ponto de vista
ambiental, entre as quais, a não-con-
taminação do solo.

Os nematecidas biológicos Bio-
Nem-WP e sua versão para a agricul-
tura orgânica - BioSafe - reduzem sig-
nificativamente as populações nema-
tóides e as pragas do solo, enquanto
estimulam o aumento da produção.
Podem ser usados contra diferentes
tipos de nematóides em uma ampla
gama de grãos. Em Israel, os bionema-
tecidas já foram registrados para uso
também em cultivos de pepinos,
beringelas, pimentões, tomates, amên-
doas, pêssegos, damascos, azeitonas,
ameixas, romãs, ervas e alho.

O biofungicida Shemer previhe o
surgimento de uma ampla gama de
parasitas, como Aspergillus, Botrytis,
Penicillium e Rhizopus. É adequado
para aplicação nas plantações e tam-
bém no período pós-colheita. Já rece-
beu autorização e registro para uso em
pêssegos, cítricos, uvas, damascos,
pimentões, morangos e batatas-doce,



sendo grande parte da produção desta
última exportada para a Europa. "O
Shemer está sendo utilizado também
por indústrias que trabalham com
armazenamento de alimentos, pois
pode ser aplicado diretamente nos pro-
dutos estocados, evitando a contamina-
ção pós-colheita", ressalta Keren-Zur.

A Agrogreen mantém centros de
pesquisa, desenvolvimento e produção
no Parque Científico e Tecnológico

Minrav, em Ashdod. O Grupo Minrav
atua em diversas áreas, que incluem
construção, tratamento de água, enge-
nharia e produtos plásticos, além da
agrobiotecnologia. Para distribuir seus
produtos no mercado internacional, a
Agrogreen está trabalhando com mul-
tinacionais do setor, além de também
produzir pesticidas de acordo com for-
mulações específicas.
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