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APRESENTAÇÃO
Ciente de que fazer uma aplicação de agroquímico na lavoura é algo
que deve ocorrer com responsabilidade, principalmente quando o assunto
é manejo de resistência, a Arysta realiza, desde 2007, o Aplique Bem.
De natureza itinerante, o programa atende produtores de todo o Brasil a fim de oferecer assistência em tecnologia da aplicação em diversas culturas e tipos de pulverizadores.
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OBJETIVOS
O Aplique Bem tem como objetivo:
• Ajudar na redução de perdas na aplicação;
• Reduzir a exposição do trabalhador ao agroquímico;
• Diminuir os riscos de contaminação ao Meio Ambiente e alimentos;
• Maximizar os benefícios de uma aplicação correta e racional dos produtos.
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A EQUIPE E A BASE DO PROGRAMA
Os instrutores do Aplique Bem são preparados para treinar e dar
assistência ao produtor sobre Tecnologia de Aplicação com os chamados
“Tech Móveis”, carros devidamente equipados para o programa e inspeção de diversos tipos de pulverizadores (com exceção da aérea), feita por
meio de um check-list baseado na norma ISO 16.122/2015.
As turmas são uniformes (culturas x equipamentos de aplicação) e
formadas por cerca de 20 pessoas. O treinamento tem duração de 8 horas
(teoria e prática) e custos com instrutores, material, brindes e deslocamento
são de responsabilidade da Arysta.

As turmas são uniformes (culturas x equipamentos de aplicação) e formadas por cerca
de 20 pessoas. O treinamento tem duração de
8 horas (teoria e prática) e custos com instrutores, material, brindes e deslocamento são de
responsabilidade da Arysta.
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POR ONDE PASSOU
Com a ajuda dos consultores da Arysta LifeScience o programa já esteve em 22 estados e DF;

+ de 54 mil
pessoas
treinadas;

+ de 850
municípios
visitados;

+ de 500 + 800 mil

pulverizadores
avaliados;

km rodados.

O programa Aplique Bem também já alcançou outras fronteiras, passando pelo
México, Bolívia, Colômbia, Burkina Faso, Costa do Marfim, República do Gana,
República do Mali e Vietnã.
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REFLEXOS DO PROGRAMA
Demanda de materiais

• Bicos
• Manômetros
• EPI

Solicitação de Visitas/Treinamento
Melhoria de itens do EPI
Mudança de hábitos
Multiplicadores

RECONHECIMENTO
Desde sua criação, o Aplique Bem vem recebendo importantes prêmios,
reforçando sua importância no desempenho da agricultura brasileira.

Melhor Projeto de Boas
Práticas Agrícolas

Categoria Best Stewardship
Programme

Categoria Inovação em
Gestão Pública

Categoria Melhor Integração
Fornecedor - Produtor
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