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A empresa CONPLANT foi idealizada em função de demanda por treinamento profissional
para melhor uso de insumos caracterizados como nutrientes minerais, reguladores de crescimento ou
hormônios e também visando o desenvolvimento de produtos específicos para alguns segmentos
como hidroponia e fertirrigação. A missão da empresa é desenvolver e transferir tecnologia em
nutrição mineral e fisiologia das plantas cultivadas visando à sustentabilidade do agronegócio
brasileiro, a prosperidade de seus clientes e a evolução profissional de seus sócios e colaboradores.
Com início de atividades em 2004 foi organizada pelos Engenheiros Agrônomos CAMILO
LAZARO MEDINA, formado em 1986 pela ESALQ com Mestrado em Ciências pela mesma escola
em 1998 e Doutorado em Fisiologia Vegetal pela UNICAMP em 2002; ONDINO CLEANTE
BATAGLIA, formado em 1967, pela ESALQ, com Doutorado em Agronomia pela mesma escola e
PhD em Ciência do Solo, em 1980, pela Universidade da Califórnia, Davis, CA, EUA e PEDRO
ROBERTO FURLANI, formado em 1969, pela USP-ESALQ, com mestrado (1979) e doutorado
(1981) em Agronomia pela Universidade de Nebraska - EUA.
O campo de atuação envolve consultorias e assessorias produtores e profissionais da área de
produção vegetal, treinamento profissional em cursos em fisiologia e nutrição de plantas, manejo de
nutrientes em cultivo protegido, análise química e interpretação de resultados para substrato, solo e

planta, manejo de clima em estufas, fertirrigação, adubação em campo, Hidroponia e Pesquisa e
desenvolvimento de tecnologias e produtos
Dentre as tecnologias desenvolvidas e em uso destacam-se o SIMM – Sistema Integrado de
Monitoramento e Manejo da Fertilidade do Solo é um sistema já bem desenvolvido e amplamente
praticado na citricultura. O MFG – Manejo Fisiológico do Greening já praticado por muitos
produtores de citros com sucesso para manutenção da produção e convivência com a doença e o
MNCP, Manejo de Nutrientes em Cultivo Protegido consagrado como um Curso na 17ª edição.
Dos produtos desenvolvidos merecem destaque os coquetéis de micronutrientes
CONMICROS para hidroponia e fertirrigação, soluções concentradas como FLORISOL contendo
todos os nutrientes é praticamente uma solução nutritiva completa. NUTRIMUDAS, uma solução
concentrada com nutrientes promotores do desenvolvimento radicular em mudas transplantadas no
campo. FERTFLEX, uma solução concentrada rica em fósforo para adubação foliar visando
florescimento e uso em fertirrigação para formação do bulbo de raízes. MERISTE e DOMINE são os
produtos mais recentes desenvolvidos para apoiar o manejo fisiológico do greening dos citros.
Os produtos desenvolvidos pela Conplant estão chegando ao mercado graças a um acordo
comercial de parceria com a Empresa ALLPLANT Comércio e Industria de Fertilizantes Ltda. de
Barretos. A Conplant se responsabiliza pelo desenvolvimento tecnológico e de mercado e a Allplant
pela produção, registros legais e comercialização de parte dos produtos.
Adicionalmente os proprietários da Conplant a partir de 2005 fundaram a empresa
CONPLANT FERTI Comércio e Industria de Fertilizantes Ltda, responsável pela comercialização de
outra parte dos produtos da Conplant.
Os resultados já conseguidos mostram expressivo crescimento tanto em serviços como no
comércio dos produtos desenvolvidos indicando acerto nas estratégias e boas perspectivas de
consolidação da empresa no mercado.

