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RESUMO – A BASF é uma empresa que visa soluções inteligentes e qualidade. O sistema de 

produção AgCelence é a marca mundial da BASF para tecnologias e sistemas que proporcionam 
plantas mais saudáveis e produtivas, as quais fazem com que o agricultor maximize o retorno sobre o 
seu investimento. Sendo assim este Projeto de Extensão Universitária visa o aumento de rendimento 
e excelência na produção de culturas anuais através da utilização desse sistema de produção. 
Pretende-se oportunizar a discussão e trocas de experiências no campo durante o desenvolvimento 
do trabalho. Serão produzidas e divulgadas informações técnicas com a ampliação do conhecimento 
na área. O projeto, que será desenvolvido na Fazenda Escola “Capão da Onça” da UEPG, irá atuar na 
formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam no Setor Agrícola. Terá duração de 
quatro anos, envolvendo as safras de inverno de 2012 até inverno de 2016. Estarão envolvidos 
pesquisadores, professores, técnicos e acadêmicos do Setor Agrícola os quais atuarão com trocas de 
conhecimentos e cooperação técnica para o desenvolvimento do trabalho. Objetivos: Aproximar os 
acadêmicos das situações reais de campo buscando alternativas para suas soluções; aprimorar a 
difusão tecnológica entre instituições de pesquisa e iniciativa privada; permitir maior interação entre 
técnicos, acadêmicos e pesquisadores locais permitindo o aumento na difusão de tecnologias. 
Metodologia: Instalação dos Sistemas de Produção; uso de unidades demonstrativas; dias de campo– 
divulgação de resultados; coleta e divulgação dos dados para os participantes do projeto–clientes. 
Clientela: Órgãos e Instituições de Pesquisa locais; produtores; professores e pesquisadores 
envolvidos com o projeto; acadêmicos da UEPG.  Resultados: participaram da safra de inverno/2012 
24 acadêmicos de Agronomia, 35 produtores Rurais (envolvidos com as culturas pesquisadas); 3 
canais de distribuição (envolvidos com a utilização dos produtos); 28 profissionais da área agrícola. 
 
 
 
PALAVRAS CHAVE – Desenvolvimento vegetal. Pequeno produtor. Difusão de tecnologia. 
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Introdução 
 
A BASF é uma empresa química que ajuda seus clientes a atingir o sucesso por meio de 

soluções inteligentes e produtos de alta qualidade. O sistema de produção AgCelence é a marca 
mundial da BASF para tecnologias e sistemas que proporcionam plantas mais saudáveis e 
produtivas além de possuírem qualidade superior, tais características fazem com que o agricultor 
maximize o retorno sobre o seu investimento. 

 
Sendo assim este Projeto de Extensão Universitária visa o aumento de rendimento e 

excelência na produção de culturas anuais através da utilização do sistema de produção AgCelence. 
Pretende-se divulgar as tecnologias de produção além de oportunizar a discussão e trocas de 
experiências no campo durante o desenvolvimento do trabalho. Serão produzidas e divulgadas 
informações técnicas com a ampliação do conhecimento na área. 

 
O projeto, que será desenvolvido na Fazenda Escola “Capão da Onça” da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa, irá atuar na formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam 
no Setor Agrícola. Terá duração de quatro anos, envolvendo as safras de inverno de 2012, verão 
2012/2013, inverno 2013, verão 2013/2014, inverno 2014, verão 2014/2015, inverno 2015, verão 
2015/2016 e inverno 2016. 

Estarão envolvidos pesquisadores, professores, técnicos e acadêmicos dentro do Setor 
Agrícola que atuarão com trocas de conhecimentos e cooperação técnica para o desenvolvimento do 
trabalho. 
 

Figura 1 – Participação de produtores, acadêmicos e profissionais da área do Projeto.  

                                         
    Visita técnica de parceiros, docentes e acadêmicos                                     Visita técnica  
     

                                                                                          
Visita técnica de acadêmicos                                                   Visita técnica de agricultores e acadêmicos 
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      Visita técnica de parceiros comercias                                          Visita técnica de produtores 
 

                                         
 Equipe responsável pela Execução do Projeto                                            Treinamento Técnico  
 
 
Objetivos 

 
O objetivo deste projeto é gerar difusão de tecnologia. Promover novas oportunidades em 

relação a participação dos acadêmicos além de gerar troca de informações entre pesquisadores, 
professores e técnicos de diferentes instituições de pesquisa e iniciativa privada. 

Aproximar os acadêmicos das situações reais de campo buscando alternativas para suas 
soluções. 

Aprimorar a difusão tecnológica entre instituições de pesquisa e iniciativa privada. 
Permitir maior interação entre técnicos, acadêmicos e pesquisadores locais estimulando o 

aumento da difusão de tecnologias. 
 

Metodologia 
 
Instalação dos Sistemas de Produção; 
Uso de unidades demonstrativas; 
Dias de Campo – divulgação de resultados; 
Coleta e Divulgação dos dados para os participantes do projeto – clientes. 
O projeto desenvolvido será avaliado qualitativamente através do público atendido. 

Quantitativamente será avaliado através do número de ensaios realizados onde haverá uma nota 
para cada resultado obtido. 

Os técnicos envolvidos desenvolverão relatórios com as avaliações quantitativas e 
qualitativas do projeto. 

Da mesma forma, os acadêmicos deverão gerar relatórios mensais onde estarão 
relacionadas quantitativamente as atividades desenvolvidas e deverão fazer uma avaliação do seu 
desempenho e da importância do projeto. 

 
Resultados 

 
Segundo Rogers (1962), em seu clássico livro Diffusion of innovations, "difusão é o 

processo pelo qual a inovação é propagada”. E continua dizendo que “o processo de difusão é a 
propagação de uma nova idéia de sua fonte de invenção ou criação para seus usuários finais ou 
adotantes”. 
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Se esse processo fosse teoricamente dividido em etapas, elas seriam: 

 Identificação do problema; 
 Elaboração da proposta, implantação de experimentos, realização de avaliações, 

analise de dados coletados e definição do melhor serviço, produto ou processo; 
 Transferência, difusão e adoção da tecnologia gerada pela pesquisa; 
 Articulação da pesquisa com extensionistas rurais, que irão selecionar os 

agricultores em nível individual e coletivo; 
 Selecionar os locais onde serão conduzidos os trabalhos de transferência de 

tecnologia 

 Instalação de unidades de observação ou de demonstração; visitas técnicas ou 
de acompanhamento; demonstração de métodos ou de resultados; excursões; 
palestras; dias especiais e dias de campo.  

 Recomendação em definitivo da tecnologia para adoção e apropriação pelo 
conjunto de usuários e beneficiários.  

Durante a implantação e condução dos trabalhos de campo, outros autores, além dos 
próprios agricultores e extensionistas, são direta ou indiretamente envolvidos e influenciam de 
forma muito positiva no processo de adoção e disseminação em massa da tecnologia. 

O projeto de difusão tecnológica em questão elabora ensaios de campo distribuídos ao 
longo de aproximadamente 10 ha de área, divididos em 15 glebas (A1- A8; B1-B7) de tamanhos 
variáveis, que abrigam culturas como soja, milho, feijão, trigo, cevada, aveia, etc.  

Participaram da safra de inverno/2012 24 acadêmicos de Agronomia, 35 produtores Rurais 
(envolvidos com as culturas pesquisadas); 3 canais de distribuição (envolvidos com a utilização dos 
produtos); 28 profissionais da área agrícola. 

É possível exemplificar o desenvolvimento de um ensaio através da tabela a seguir: 
 

Tabela 1- Dados referentes à ensaio de campo da safra de inverno/2012. 
Dados da Área:

Nome da Fazenda:  Fazenda Escola “Capão da Onça”.

Proprietário: UEPG

Proposta: “Difusão Tecnológica do Sistema Agcelence  de Produção e Manejo Cultural Relacionado ao Crescimento e Desenvolvimento Vegetal”.

Safra: Inverno

Dados do Ensaio:

Título: Fungicidas, Populações e Cultivares- Melhoradoras (com e sem N )

Quadra: B5

Cultura: Trigo

Variedade(s): OR Supera, BRS Pardela, Tbio Tibagi e OR Quartzo

Data do Plantio: 23-07-12

Data de Emergência: 31-07-12

Data de Aplicações:

A- 29-08-12

B- 11-09-12

C- 19-09-12

D- 04-10-12

E- 20-10-12

Data das Avaliações:

Controle de doenças*: 04-09-12

Data Colheita: 25-11-12  
 

Conclusões 
 
A idéia proposta por este projeto mostra-se relevante por buscar a difusão tecnológica de 

um sistema que visa o aumento de rendimento e excelência da produção. Este trabalho gerou 
conhecimento e aperfeiçoamento técnico, os quais estão alavancando maior desenvolvimento 
regional. Além disso, proporcionou aos acadêmicos a ampliação do conhecimento prático sobre 
estas novas tecnologias e promoveu uma troca de experiências entre pesquisadores e professores 
de Instituições de Pesquisa (UEPG e outras). 
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