
Soluções Digitais Integradas
de Gerenciamento de Pragas 
Para Produtores em Estufa

O Desafio
A Biobest queria simplificar sua 
gestão integrada de pragas 
(MIP) monitorando os 
produtores em estufa. 
Procurou uma plataforma 
digital que oferecesse captura 
de dados em alta resolução 
em tempo real e análise, com 
protocolos adequados aos 
seus produtos de controle 
biológico. Ao compartilhar 
esses dados com os 
consultores da Biobest, os 
produtores podem receber 
aconselhamento personalizado 
na hora certa, mesmo sem 
visitas de campo.

A Solução
A Agritask co-desenvolveu uma 
plataforma agronômica com 
Biobest sob a marca Crop- 
Scanner. Foi pré-configurada com 
protocolos de observação de 
melhores práticas para 17 
culturas de alto valor e 
personalizado para uso em 
estufas, conforme definido pela 
Biobest. A nova plataforma 
permitiu que os produtores 
compartilhassem com segurança 
os dados com os consultores da 
Biobest, permitindo-lhes obter 
uma visão holística dos dados de 
aferição em tempo real, 
remotamente.

Os Resultados
A Agritask entregou a 
plataforma Crop-Scanner de 
acordo com as especificações 
da Biobest em um curto 
espaço de tempo. Já foi 
lançada em 6 países da Europa 
e América do Norte, com o 
plano de abranger 39 países 
até meados de 2021. O 
feedback dos produtores foi 
extremamente positivo.

Sobre a Biobest
Empresa global e pioneira em gestão sustentável de lavouras

Biobest Group NV (“Biobest”) oferece soluções de controle biológico e polinização para o mundo desde 
1987, sendo pioneira no uso de abelhas para polinizar tomates em estufa. Desde então, ela se expandiu para 
muitas outras culturas de alto valor, inovou em vários novos produtos e cresceu internacionalmente. A 
Biobest está firmemente estabelecida como um parceiro global na agricultura sustentável, com produtos 
disponíveis em mais de 70 países.
A Biobest oferece uma seleção completa de soluções naturais, como insetos benéficos, ácaros, nematóides, 
biopesticidas, abelhas, ferramentas de monitoramento e feromônios.



O Desafio
Buscando ferramentas digitais para ficar conectado com os produtores

A Biobest sempre foi além para seus produtores, entregando não apenas produtos de primeira linha, mas 
também soluções sob medida por meio de uma rede de “consultores Biobest”. Os consultores altamente 
treinados colaboram de perto com os especialistas em culturas e visitam frequentemente os produtores para 
dar conselhos personalizados. No entanto, rastrear a dinâmica de várias espécies de insetos dentro da estufa 
não é tarefa fácil. A Biobest identificou o acompanhamento digital como uma forma de os produtores 
monitorarem sistematicamente o status da estufa e automatizar muitas das análises relacionadas. Ao 
compartilhar essas informações com os consultores da Biobest, os produtores podem ficar conectados e 
receber conselhos oportunos e baseados em fatos, mesmo sem visitas de campo.
Para desenvolver uma plataforma digital que atendesse aos seus requisitos, a Biobest buscou um parceiro 
tecnológico de longo prazo com a flexibilidade de adaptar os protocolos de acompanhamento e relatórios para 
se adequar à sua gama de produtos e melhores práticas. Além disso, o parceiro precisava cumprir o complexo 
gerenciamento de acesso do usuário sem comprometer a segurança e a privacidade dos dados.
A Biobest escolheu a Agritask como parceira após examinar várias opções.

• Autorregistro e adição de estufas, incluindo 
estruturas, largura das baias, seções, layout da 
estufa, bem como outras informações, como 
tipo de cultura, safra, etc

• Pré-configuração protocolos de 
acompanhamento para as culturas escolhidas, 
que também diferem pela geografia. Exploração 
de alta resolução para pragas e insetos 
benéficos, conforme definido por localizações 
de linhas e estacas ou por números específicos 
de identificação de armadilhas/colméias

• Flexibilidade para controlar o acesso a 
relatórios, o que significa que apenas o pessoal 
designado pode relatar e visualizar dados de 
certos lotes

• Visualização e análise de dados na forma de 
tabelas, mapas ou gráficos; alertas automáticos e 
marcadores coloridos com limites definidos 
especificamente para cada cultura e geografia

• Capacidade de rastrear rotas de reconhecimento 
para cada indivíduo para controle de desempenho 
e benchmarking

• Capacidadede compartilhar as informações de 
aferição com consultores da Biobest para 
aconselhamento personalizado de MIP

• E muito mais.

A Solução
A criação do Crop-Scanner

Por vários meses, Biobest e Agritask têm colaborado para projetar e desenvolver Crop-Scanner, uma ferramenta de sistema 

para aferição de estufas e aconselhamento personalizado sobre gerenciamento integrado de pragas (IPM). O sistema 

consiste em um aplicativo móvel para acompanhamento digital e uma plataforma baseada na web para visualização e 

análise de dados. Ele pode ser usado para detectar pragas e benefícios em 17 das culturas mais comuns em estufas, 

incluindo vegetais, frutas e flores ornamentais. As telas de relatório para cada cultura são pré-configuradas com as espécies 

de insetos mais relevantes para facilidade de uso. A interface do usuário foi projetada para se adequar à estratégia de marca 

do Crop-Scanner, incluindo gráficos, exibição de logotipo, etc.

Funcionalidades do Crop-Scanner:



Os Resultados
Lançamento bem sucedido e adesão dos produtores

Crop-scanner foi lançado em meados de 2020 em 6 países da Europa e América do Norte, com a meta de 
cobrir 39 países até meados de 2021. O lançamento foi tranquilo e o feedback dos primeiros usuários foi 
altamente encorajador. Além de acompanhamento digital, os produtores podem opcionalmente adicionar 
outras funções de gerenciamento agrícola da Agritask, que fornece soluções digitais desde o pré-plantio até a 
pós-colheita, incluindo controle de qualidade e rastreabilidade.
Herman Van Mellaert, Diretor de Alianças Estratégicas da Biobest: “Vemos o aplicativo Crop-Scanner como 
fundamental para nossas estratégias digitais. Isso agrega valor aos nossos produtores e permite que nossos 
consultores os atendam melhor. A Agritask tem sido capaz de atender às nossas inúmeras necessidades, sejam 
agronômicas, técnicas ou de design. Agritask nos permite trazer a visão do Crop-Scanner à realidade em um 
curto espaço de tempo. Esperamos uma colaboração frutífera e duradoura. ”
Amit Noam, Diretor de Operações da Agritask: “É um prazer trabalhar com um líder do setor como a Biobest 
para co-criar e fornecer este produto muito especial. Apoia os produtores em suas operações diárias e, ao 
fazê-lo, facilita a prática do Manejo Integrado de Pragas. Uma maior adoção de soluções biológicas irá melhorar 
os padrões de saúde e segurança e também beneficiar o meio ambiente. ”

Fonte

Aproveite a tecnologia para o crescimento Solicite uma Demo

https://www.crop-scanner.com/
https://start.agritask.com/request-a-demo/?utm_source=website&utm_medium=website&utm_campaign=Demo%20Request%20Biobest%20case%20study

