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A Cooperativa Central de Pesquisa Agrícola (Coodetec), com sede em Cascavel (PR) divulgou 
os resultados do seu Concurso de Produtividade que reuniu a elite da sojicultura brasileira. Os 
resultados demonstram que, apesar da produtividade brasileira ser considerada boa e 
equivalente à de grandes produtores internacionais, ela ainda está muito longe de ter sido 
esgotada.  
 
Os dois vencedores, que testaram a campo o desempenho das novas cultivares CD 225RR e 
CD226RR, lançadas na safra 2007-2008, conseguiram mais do que o dobro da média nacional 
de produção de soja na última safra.  
 
O concurso contou com a participação de 326 produtores do Paraná, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul, sendo que cada produtor concorreu com área 
mínima de um hectare de sua propriedade, auditada pela assistência técnica e com fiscalização 
recíproca, dos próprios concorrentes.  
 
Os resultados finais apontaram Antônio Cláudio Felix Cavalheiro, de Caçapava do Sul (RS) 
como o campeão da cultivar CD 226RR. Ele colheu 103,2 sacas por hectare - equivalente a 
249,8 sacas por alqueire. O campeão da cultivar CD 225RR foi o catarinense de Campos 
Novos, Sady Dutra, que alcançou 88,9 sacas por hectare - 215,2 sacas por alqueire. Para se 
ter uma idéia, produtividade média da soja no Brasil, segundo a Conab, alcançou na última 
safra, 46,9 sacas por hectare, ou 113,6 sacas por alqueire.  
 
Segundo o presidente da central de pesquisa, Irineo da Costa Rodrigues, a cultura da soja no 
Brasil ainda tem um longo caminho até esgotar todo o potencial genético das cultivares.  
 
Marcelo Cavalheiro, que representou o pai, Antônio, na premiação, informou que plantaram a 
CD 226RR dia 3 de novembro do ano passado, com dez quilos de sementes e aplicaram 300 
quilos de adubo (2-28-20) na base e outros 200 quilos por hectare, em cobertura. Nada de 
diferente, portanto, além da forte adubação e dos tratos culturais de costume. "Era terra fértil, 
de baixada e o tempo correu bem, com chuva na hora certa", resumiu.  
 
Já o catarinense Juvenil Dutra, que representou o pai Sady, plantou a CC225RR no dia 26 de 
outubro. Também não economizou em adubo, aplicando 400 quilos por hectare (0-20-20), 
mais 100 quilos de cloreto de potássio. Chuvas pesadas, logo após o plantio, segundo ele, 
atrapalharam a germinação. Mesmo assim, os resultados superaram suas expectativas, 
rendendo-lhe o título.  
 
Segundo a Coodetec, as cultivares CD 225RR e CD226RR, aliam os benefícios da transgenia e 
de elevados níveis de produtividade à precocidade, fator de vital importância para quem 
pretende na seqüência da leguminosa, plantar a segunda safra ou chamada safrinha de milho. 
Seu plantio é recomendado nas regiões Sul do Mato Grosso do Sul, Oeste e Sul de São Paulo e 
em todas as regiões dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Indicadas 
para solos de alta fertilidade, moderadamente tolerantes à acidez do solo, são cultivares que 
aliam potencial genético excepcional, mas exigem a contrapartida do agricultor, que deve 
seguir à risca a recomendação técnica, especialmente quanto à época de semeadura, 
fertilidade do solo, densidade de plantio e tratos culturais, segundo o diretor-executivo da 
Coodetec, Ivo Marcos Carraro.  
 
A Coodetec é formada por 36 cooperativas, de seis estados brasileiros, às quais estão 
associados 175 mil agricultores.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 23 jun. 2008, Agronegócio, p. C6. 


