


Perfil dos participantes e Inscrições

Os participantes do Desafio de Máxima Produtividade de Soja
Fortgreen devem ser produtores rurais (pessoas físicas com
idade mínima de 18 anos no ato da inscrição ou pessoas
jurídicas), e devem realizar o pré-cadastro no hotsite da
campanha – o início das inscrições serão 26 de outubro de
2020 e finalizam em 30 de janeiro de 2021.

Assim que finalizar o pré-cadastro no hotsite Desafio Soja Top,
de imediato, surgirá um link que levará o candidato ao site do
CESB (Comitê Estratégico Soja Brasil). No site do CESB, o
candidato deverá cadastrar a área que participará do concurso.
O custo da inscrição no CESB é de R$100. Mas, os clientes
Fortgreen deverão colocar no campo empresa patrocinadora o
nome da Fortgreen e automaticamente, a taxa de inscrição será
gratuita. Ou seja, clientes Fortgreen são patrocinados pela
empresa e isentos dessa taxa.

*produtores do Paraguai não precisam fazer a inscrição do CESB e devem, além de

se inscrever no hotsite Desafio Soja Top, procurar um de nossos representantes.

A área a ser inscrita no Desafio Soja Top - Desafio Nacional de
Máxima Produtividade de Soja Fortgreen deverá ter no mínimo
2,5 (dois e meio) hectares e no máximo 10 (dez) hectares,
dentro de um único talhão contínuo, cultivados com a mesma
variedade e usando o mesmo sistema de produção para toda a
área inscrita. Para efeito de comprovação da produtividade,
áreas menores que 2,5 hectares serão desclassificadas. A
colheita deve ser feita em um bloco contínuo. Sendo que, o
concurso da Fortgreen é apenas para áreas não irrigadas.

Só serão considerados válidos os resultados de áreas onde são
seguidas as boas práticas agrícolas, ambientais, sociais e
trabalhistas (ver itens 2 e 4 do regulamento completo do
CESB);

Além disso, para participar o produtor deverá usar na área a
ser auditada, no mínimo, o seguinte portfólio da Fortgreen:

Regras para inscrição da área 



1 produto Fortgreen para tratamento de semente (caso o
produtor já tenha plantado a área, e não usou TS da Fortgreen,
poderá substituir por mais uma aplicação de Bioestimulante na
fase vegetativa inicial da soja)

2 produtos Fortgreen na fase vegetativa da soja

2 produtos Fortgreen na fase reprodutiva da soja

1 Adjuvante Fortgreen em pelo menos 3 aplicações durante o
ciclo

A comprovação do uso dos produtos deverá ser realizada,
seguindo as normas e protocolos para atender a auditoria do
CESB.

*produtos da linha IONIC são considerados para a Campanha

*no mínimo o produtor terá que fazer 8 aplicações de produto Fortgreen

*o prêmio é pessoal e intransferível

*nos resguardamos ao direito de corrigir eventuais erros de digitação

**sobre o custo da auditoria: produções acima de 90sa/ha terão o custo da 

auditoria patrocinado pelo próprio CESB. Produções entre 85 a 89,9 sc/ha terão o 

custo da auditoria patrocinado pela Fortgreen. Produtores que forem auditados e 

produzirem menos de 84,99sc/ha deverão pagar pela auditoria. Ou seja, o produtor 

só deve acionar a auditoria caso tenha certeza que obterá altas produtividades.

*todo participante, que tem sua taxa de inscrição patrocinada pela Fortgreen, 

permiti a divulgação de dados pessoais e uso de imagem para fins de publicidade e 

propaganda.



• Serão considerados vencedores do Desafio de Soja Top –
Fortgreen, os sojicultores que seguirem os requisitos/ regras da 
campanha Desafio Soja Top (e que respeitarem as normas do 
CESB para categoria soja não irrigada o e forem auditados por 
esse órgão) e que obtiverem máxima produtividade usando os 
produtos Fortgreen, ou seja serão os campeões de 
produtividade Fortgreen. Serão premiados 7 produtores com 
maior produtividade em sc/ha de soja . Sendo 1 ganhador para 
cada região descrita abaixo:

1 ganhador de máxima produtividade no Rio Grande do Sul 

1 ganhador de máxima produtividade no Paraná e Santa Catarina 
(ou seja, produtores desses 2 estados competem entre si)

1 ganhador de máxima produtividade em São Paulo e Minas Gerais 
(ou seja, produtores desses 2 estados competem entre si)

1 ganhador de máxima produtividade em Goiás e Mato Grosso do 
Sul

1 ganhador de máxima produtividade no Mato Grosso e Rondônia 
(ou seja, produtores desses 2 estados competem entre si)

1 ganhador de máxima produtividade na Bahia, Tocantins, 
Maranhão, Pará e Piauí (ou seja, produtores desses 5 estados 
competem entre si)

1 ganhador de máxima produtividade no Paraguai 

*os vencedores serão divulgados em julho/ agosto de 2021, sempre aguardando os 

resultados das auditorias do CESB

*os ganhadores, só poderão receber o prêmio, caso possuam: visto americano válido com 

no mínimo 6 meses válido, passaporte com no mínimo 6 meses válido e apresentem os 

documentos solicitados pela Fortgreen com no mínimo 2 meses de antecedência a 

viagem.

Devido a causa maior algumas regras e prêmios podem ser alterados pela Fortgreen 

(exemplo: guerras civis, pandemia, atentados terroristas, desastres ambientais...)

Sobre os Prêmios e Ganhadores


