
plantado em diversas regiões 
do Brasil. Maracaju possui duas 
estações de monitoramento, 
tanto do solo quanto da parte 
hídrica do local, gerando infor-
mações que são transmitidas 
em tempo real para a Embrapa 
Solos e subsidiam uma cadeia 
de possíveis decisões a serem 
tomadas pelo produtor, sempre 
objetivando a sustentabilidade 
do sistema.

Alex complementou infor-
mando também que há mais de 
120 expositores já confirmados 

para a feira, com forte presença 
de empresas de máquinas e im-
plementos agrícolas, apresen-
tação de pastoreio com cães, 
comercialização de produtos 
da agricultura familiar e expo-
sição de máquinas antigas.

PROGRAMAÇÃO
Da programação do evento 
constam os seguintes temas 
principais: “Potencial de In-
tegração Lavoura-Pecuária-
Floresta”; “Fertilidade de So-
los em Sistemas Integrados”; 
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tecnologias
Showtec prioriza sistemas integrados

Pela 

MaURÍcio HUgo 

Quase tudo pronto para a rea-
lização do Showtec 2016, que 
acontece de 20 a 22 deste mês, 
em Maracaju. O tema este ano 
é “Tecnologia é o nosso negó-
cio”, e o evento tem como ob-
jetivo apresentar soluções em 
inovação, tecnologia, negócios 
e sustentabilidade voltadas ao 
produtor rural. O foco 
principal do evento 
será em sistemas 
de integração 
lavoura-pecu-
ária-floresta, 
que são a me-
lhor forma de 
combater pro-
blemas sérios vi-
vidos na agropecu-
ária de Mato Grosso 
do Sul, como a degradação 
de solos e pastagens e a perigo-
sa sucessão de soja e milho, vi-
vida hoje na grande maioria das 
áreas produtivas e que pode 
provocar sérios danos ao solo, 
favorecendo o surgimento de 
problemas graves como o dos 
nematoides. 

O evento também vai debater 
alguns temas novos, como, por 
exemplo, a apicultura e a sua 
potencialidade no Estado.

Em entrevista ao Correio Ru-

divulgação
ral, na sexta-feira (8), o diretor-
executivo da Fundação MS, 
que promove o Showtec, falou 
sobre o evento, destacando 
como assuntos principais  os 
sistemas integrados de produ-
ção, que envolvem agricultura, 
pecuária e floresta. Conforme 
explicou, os temas serão trata-
dos também em separado, ha-
vendo programação exclusiva 

para agricultura, para 
pecuária e também 

para a floresta.
A Embrapa 

(Gado de Cor-
te, Agrope-
cuária Oeste, 
Pantanal  e 
Solos) cuidará 

da parte técnica 
da programação, 

além do Senar-MS 
e do Sebrae, com o even-

to Mais Florestas e, também, a 
apresentação de unidades de-
monstrativas de recuperação 
de pastagens, do projeto Pais e 
da pecuária leiteira.

Questionado sobre o projeto 
Solo Vivo, que será desenvol-
vido durante o evento, Alex 
informou que é um projeto 
capitaneado pela Embrapa So-
los e pela Itaipu Binacional, o 
qual visa monitorar áreas com 
o sistema de plantio direto im-

“Alterações  Microclimáticas 
em ILPF”; “Manejo das Pas-
tagens”; “ILPF para Mitigação 
das Emissões de Gases de Efei-
to Estufa; Projeto Solo Vivo”; 
“Recomposição Estrutural 
do Solo no Sistema de Plan-
tio Direto”; “Posicionamento 
Estratégico dos Componen-
tes do Sistema de Produção”; 
“Irrigação Complementar em 
Sistemas de produção de Soja 
e Milho”; e “Oportunidades e 
Desafios para a Apicultura em 
Mato Grosso do Sul”.

INOVAÇÃO. Aproximadamente 120 expositores vão participar da Showtec deste ano, que discutirá também a apicultura

primeira vez a apicultura 

vai ser debatida no 

Showtec e vai ser tratada 

como uma oportunidade 

para diversificação das 

atividades do produtor 

rural


