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EDITORIAL

A  
cebola é um dos 
alimentos mais con-
sumidos  no Brasil,

cial produtivo, bulbos de 
formato arredondado e re-
sistência à Raiz Rosada.
 Neste Folha Verde 
trazemos uma matéria 
especial sobre a linha de 
Cebolas Superseed, explo-
rando as variedades cita-
das acima, além de depoi-
mentos de produtores que 
cultivam e recomendam 
esses materiais.
 A edição traz tam-
bém como destaques o to-
mate Itaipava, da Topseed
Premium, que tem agra-
dado os agricultores por 
conta da sua firmeza e du-
rabilidade; e os repolhos 
Kirei e Atlanta, da Topseed 
Premium, em uma reporta-
gem com dicas de manejo 
e muito mais.
 Para fechar o in-
formativo, você poderá 
celebrar conosco os ani-
versários dos nossos gran-
des parceiros e distribui-
dores Dicase e Praxedes, 
que neste ano completam, 
respectivamente, 30 e 25 
anos de história. Confira 
ainda a origem das ervas 
de Provence e como vêm 
conquistando o mercado 
brasileiro. Está imperdível!
 Boa leitura.

Agristar anuncia novo 
especialista em melões

sendo a 3ª hortaliça mais 
produzida no mundo. No 
Brasil, a cebola se destaca 
como uma das olerícolas 
economicamente mais im-
portantes em valor produ-
zido e renda gerada. Uma 
alternativa que tem agra-
dado cada vez mais pro-
dutores de todo o país são 
as cebolas híbridas, que 
garantem ao cebolicutor 
maior produtividade, pa-
dronização, qualidade de 
casca e pós-colheita.
 Cada variedade 
possui uma particularida-
de que possibilita uma me-
lhor adaptação em deter-
minadas regiões ou épocas 
de semeio. Pensando em 
atender as necessidades 
do produtor, a Superseed 
oferece ao mercado sua li-
nha de cebolas que se des-
taca no cenário nacional.
 O portfólio vem se 
estruturando e traz aos 
agricultores as cebolas hí-
bridas Celebra e Montesi-
na, materiais que chamam 
a atenção por conta das 
suas características, apre-
sentando elevado poten- Siga-nos

nas redes sociais!

José Bezerra 
Dantas Neto

Novo especialista
em Melões

 A Agristar do Brasil está em constante 
busca por novos materiais que possam aten-
der as necessidades do produtor rural. Para 
ajudar nesta árdua tarefa no segmento de me-
lões, a empresa passa a contar com a experi-
ência do engenheiro agrônomo José Bezerra 
Dantas Neto, que assume o cargo de especia-
lista da área.
 Para José Bezerra, o novo cargo traz 
grandes desafios. “Focarei minha atuação na 
busca por novos materiais que possam aten-
der as necessidades do homem do campo e 
do mercado. A minha motivação é saber que 
faço parte de uma empresa que está no mer-
cado há mais de 60 anos, que preza por ino-
vações e valoriza os seus colaboradores”.

José Bezerra Dantas Neto 
é o novo especialista em Melões

 da Agristar do Brasil

Acesse o 
QR Code e
saiba mais:

  A Agristar do Brasil está no 
Facebook, no Instagram, no Youtube e no 
Linkedin. 
 Para nos encontrar basta 
pesquisar por Agristar do Brasil 
ou acessar as redes sociais pelos 
respectivos QR Codes abaixo:

Samuel Sant’Anna
Especialista em Bulbo e Raízes da Agristar
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Repolhos Kirei e Atlanta, da Topseed 
Premium, oferecem vantagens ao 

agricultor

N
este momento de pan-
demia, as pessoas passam 
mais tempo em casa e,

 Em relação a enfermi-
dades, ambos os repolhos têm 
boa tolerância à bactéria Xcc 
(Xanthomonas campestris pv. 
campestris), agente causador 
da principal doença em cultu-
ras de repolho, a podridão ne-
gra. “Pelo plantio do repolho 
estar distribuído pelo Brasil 
todo e pela mudança acentua-
da do clima de um ano para ou-
tro, os híbridos têm de suportar 
doenças foliares como o Xcc, 
que é a mais disseminada no 
País por preferir alta umidade 
e temperatura elevada”, afirma 
Nakagawa.
 Inácio Werlich é produ-
tor da variedade Atlanta há qua-
tro anos, na cidade de Águas 
Mornas (SC), e planeja aumen-
tar sua área de plantio. “O repo-
lho tem tamanho e peso ideais, 
é bem compacto e na colheita 
consigo apanhar mais unidades 
por vez. Além disso, na minha 
região há muita mudança cli-
mática e o Atlanta resiste mais 
a isso que outras variedades”.
 Também produtor do 
repolho Atlanta, José Carlos 
Weber, da cidade de Águas 
Mornas, ressalta a aceitação dos 
consumidores como um ponto 
forte da variedade. “O repolho 
é grande, compacto e apresen-
ta resistência à pinta-preta. Na 
hora da colheita, a maioria dos 
repolhos tem o tamanho pa-
drão que o mercado pede”.

consequentemente, adaptaram 
seus hábitos alimentares, já que 
passaram a fazer mais refeições 
domiciliares. Os hortifrutis fa-
zem parte desse novo cardápio 
dos brasileiros, de acordo com 
a revista HF Brasil. É aí que se 
encontra a oportunidade para 
os produtores de repolhos.
 As variedades Atlanta 
F1 e Kirei F1, da linha Topseed 
Premium, oferecem muitos be-
nefícios ao agricultor. “No cam-
po, os dois híbridos mostraram 
tolerância a mudanças climáti-
cas, amplitude de plantio, rus-
ticidade, facilidade no manejo, 
boa sanidade foliar, boa con-
servação no campo, excelen-
te pós-colheita e tolerância no 
transporte”, explica o espe-
cialista em Brássicas e Folho-
sas da Agristar do Brasil, Silvio 
Nakagawa.
 Por serem rústicos, os 
manejos dos repolhos não exi-
gem práticas muito sofisticadas 
e atendem as necessidades dos 
produtores de diferentes níveis 
tecnológicos. 
  Segundo o especialista, 
“é necessário que o produtor 
conheça o clima e o solo da re-
gião para saber os cuidados e 
controles de pragas e doenças 
a serem adotados, assim como 
o tipo de adubação adequado”.

A versatilidade dos híbridos e alta adaptação às oscilações climáticas fazem dos 
repolhos Kirei e Atlanta a melhor opção de cultivo para o ano todo

Repolho Kirei: excelente 
uniformidade e padrão 

comercial
 Se um produtor busca 
por repolhos de porte grande e 
totalmente uniformes, o híbrido 
Kirei preenche com excelência 
esses requisitos. Com folhagem 
ereta e coloração roxa, um dos 
pontos fortes do Kirei é a acei-
tação comercial.
 “O repolho Kirei se asse-
melha muito em formato com 
os repolhos verdes, pelo tama-
nho grande e cabeça globular 
achatada, podendo assim en-
trar nas mesmas caixas e ban-
dejas do repolho verde. Isso 
acaba facilitando ainda mais o 
manejo a campo e no packing 
house”, diz Silvio Nakagawa. 

Repolho Kirei

Repolho Atlanta

Acesse o QR 
Code e confira 
a reportagem 
na íntegra: 

 Confira as fichas técni-
cas do produto:

Repolho Kirei

Repolho Atlanta
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Produtores aprovam firmeza e 
durabilidade do tomate Itaipava

bido no mercado se deve a
fatores visíveis e invisíveis. Ca-
racterísticas que determinam o 
padrão de fruto, a durabilidade 
no pós-colheita e na gôndola 
dos supermercados, a capa-
cidade de armazenamento e 
transporte e a resistência a do-
enças são essenciais para que 
a aceitação de uma variedade 
seja positiva.
 Exemplo disso é o to-
mate Itaipava F1, da linha 
Topseed Premium. Recomenda-
do, principalmente, para climas 
amenos, a variedade apresenta 
como pontos fortes a resistên-
cia ao TSWV (vira-cabeça) e 
nematóides, precocidade, ta-
manho do fruto e firmeza.
 O produtor Diego
Fiorini, de Caxias do Sul (RS), 
ressalta também a coloração e 
a durabilidade como vantagens 
do Itaipava. “O tomate possui 
excelente padrão de fruto. Tam-
bém a firmeza, coloração e du-
rabilidade se destacam nessa 

A 
segurança que um pro-
duto passa ao agricultor  
de que será bem rece- 

variedade. Ele possui uma boa 
pós-colheita, aguenta a arma-
zenagem e o transporte e é mui-
to durável nos supermercados”.
 Fiorini ressalta que tra-
balha com o Itaipava há sete 
anos e nunca encontrou outro 
tomate à altura das característi-
cas da variedade híbrida para o 
sistema de plantio do produtor 
gaúcho. “O rendimento médio 
da produção nas minhas lavou-
ras é de 13 a 14 kg de frutos por 
planta e todos têm mercado e 
boa qualidade. Conseguimos 
aproveitar todos os frutos”, ex-
plica. 

Variedade da linha Topseed Premium tem aproveitamento
excelente nas lavouras

Fabio Zanotti, produtor na re-
gião de Linhares (ES), aponta 
que a principal vantagem do 
Itaipava, que compõe 90% da 
área plantada na propriedade, é 
o excelente padrão de fruto. “O 
Itaipava é a variedade que pos-
sui maior percentual de frutos 
boca 6 e 3A, por ser um fruto 
mais graúdo”.
 Zanotti ainda destaca 
o rendimento da variedade na 
lavoura. “Colhemos, em média, 
entre 370 e 380 caixas de 20 kg 
de tomates a cada mil plantas. 
Como é um produto graúdo, ele 
consegue ter um aproveitamen-
to melhor em termos de preço e 
venda no mercado”.
 A variedade apresenta 
crescimento indeterminado, é 
vigorosa e possui folhas gran-
des, proporcionando boa co-
bertura de frutos.

MATÉRIA DE CAPA

Confira a opinião de quem 
entende do assunto, acesse o 

QR Code abaixo: 
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Alta produtividade é a marca da
linha de cebolas Superseed

devido às diferenças climáti-
cas entre as regiões produto-
ras e também por necessidades 
distintas dos produtores. Com 
mais uma safra em andamen-
to, é preciso estar atento com a 
escolha de qual híbrido traba-
lhar. Cada material possui uma 
particularidade que possibilita 
sua melhor adaptação em de-
terminado local ou época de 
semeio.
 Para atender melhor 
esta demanda, a SuperSeed, 
linha de sementes de alta tec-
nologia da Agristar do Brasil, 
traz em seu portfólio as cebolas 
híbridas Montesina e Celebra. 
Ambos os materiais vêm se 
destacando no cenário nacio-
nal, pois apresentam caracte-
rísticas muito importantes aos 
produtores como, por exemplo, 
elevado potencial produtivo e 
resistência às principais doen-
ças que atacam a cultura.  
 A variedade Montesina 
ganha destaque entre os pro-
dutores de cebola, pois é adap-
tada ao cultivo nos estados de 
São Paulo, Minas Gerais, Goiás e 
Bahia, além de apresentar folha-
gem vigorosa e ser tolerante ao 
ataque de doenças. “Os bulbos 

N
o Brasil, o mercado de 
cebolas vem se segmen-
tando cada vez mais

Rendimento de produtos com padrão comercial é um dos pontos fortes
para os produtores

são de formato arredondado e 
de coloração amarela, as plan-
tas apresentam estalo uniforme 
quando maduras. Uma das prin-
cipais características que o ma-
terial possui e tem despertado 
a atenção dos produtores é o 
sistema radicular vigoroso e re-
sistente ao ataque da raiz rosa-
da (fungo que ataca o sistema 
radicular da cebola). Esta resis-
tência permite que os produto-
res realizem o cultivo de cebola 
em áreas onde a presença des-
te fungo é um limitante à pro-
dução”, enfatiza o especialista 
em Bulbos e Raízes da Agristar 
do Brasil, Samuel Sant’Anna.
 O produtor André Alves 
da Silva, de Lagoa do Agostinho 
(BA), confirma que o rendimen-
to da produção é um diferencial 
da Montesina. “É uma cebola 
muito boa. Os bulbos nascem 
rapidamente e tenho ótimo ren-
dimento de cebolas caixa 2 e 3, 
na lavoura”.
 Sant’Anna afirma que 
o stand ideal de plantio da ce-
bola Montesina é de 700 a 800 
mil plantas por hectare. O ciclo 
médio da planta é de 130 dias, 
variando de acordo com a re-
gião e as condições climáticas.  
O semeio é realizado nos meses 
de março e abril nas regiões Su-
deste e Centro-Oeste.

 Para saber mais sobre 
a variedade, assista ao vídeo 
apresentado pelo especialista e 
conheça as principais caracte-
rísticas da Cebola Montesina F1.

 A cebola híbrida Cele-
bra, que faz parte da linha de 
cebolas da Superseed, é reco-
mendada para o cultivo na re-
gião Nordeste, com semeio in-
dicado entre os meses de abril 
a julho. A variedade, além de 
apresentar resistência à raiz 
rosada, também é tolerante ao 
Fusarium e a doenças foliares. 
 “Outras importantes ca-
racterísticas deste material são 
bulbos de formato arredonda-
do e com excelente coloração 
de casca. Quando completa 
seu ciclo fisiológico, a planta 
apresenta ‘estalo’ uniforme. A 
Celebra tem elevado potencial 
produtivo e alto rendimento de 
bulbos de classificação caixa 3”, 
afirma o especialista.
 Todas essas caracterís-
ticas são importantes para o 
produtor que deseja produzir 
cebolas com qualidade.
 Acesse o QR Code e as-
sista ao vídeo:

Acesse o 
QR Code
ao lado e 
confira: 
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Agristar do Brasil celebra aniversário 
dos distribuidores Dicase e Praxedes

Empresas completam, respectivamente, 30 e 25 anos de história e comemoram a 
parceria de sucesso com a Agristar no comércio de sementes

 A Agristar do Brasil aprecia e valoriza o trabalho dos distribuidores de todo o portfólio de produtos 
no mercado e, nessa oportunidade, parabeniza o aniversário de dois dos distribuidores: a Dicase, empresa 
localizada no Espírito Santo, completou 30 anos de história, enquanto a Praxedes Minas Sementes, de Mi-
nas Gerais, celebra o 25º aniversário no ano de 2021.  

conseguimos melhorar ques-
tões como armazenamento, 
por exemplo. Assim é possível 
manter a qualidade dos produ-
tos que nos são enviados pelas 
indústrias. Com um local ade-
quado para armazenar, a mer-
cadoria permanecerá intacta”, 
pontua José Antero, diretor de 
Vendas e Compras da Dicase.
 A Dicase foca suas ativi-
dades no comércio atacadista 
de sementes, em parceria com 
a Agristar do Brasil. “Cresci e 
aprendi muito com a Agristar. 
Sou profundamente agradecido 
por essa parceria, que traz tan-
tas conquistas para nós. Hoje a 

Para mais informações sobre a 
distribuidora Dicase, acesse:

empresa é responsável por 60% 
do nosso faturamento. Por isso 
faço questão de agradecê-los 
com o meu serviço e a minha 
produção”, finaliza Antero.

Agristar do Brasil, a empresa de 
Cariacica (ES) é distribuidora 
dos produtos das linhas Topseed
Premium, Topseed e Topseed 
Garden no Espírito Santo, Sul 
da Bahia, Norte do Rio de Ja-
neiro e Leste de Minas Gerais.
 A Dicase vem apostan-
do em novas instalações para 
garantir ainda mais a qualida-
de e a segurança dos produ-
tos comercializados. “Com a 
inauguração do novo prédio, 

C
omprometimento é um 
dos principais valores do 
distribuidor Dicase. Com 

30 anos de história no mercado 
e uma sólida parceria com a 

José Antero, diretor de Ven-
das e Compras da Dicase
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Brasil. Sediada no município 
de Contagem (MG), a empre-
sa é distribuidora exclusiva dos 
produtos das linhas Topseed 
Premium, Topseed e Topseed 
Garden, nas regiões da grande 
Belo Horizonte, Leste de Minas 
Gerais, Zona da Mata, Norte de 
Minas Gerais, Jequitinhonha, 
Campos das Vertentes e Cen-
tro-Oeste Mineiro.
 Atualmente a empresa 
é comandada por Marcelo de 
Souza Barreto, filho do funda-
dor, que se tornou o gestor da 
empresa após o falecimento de 
seu pai. Marcelo conta que a 
parceria com a Agristar come-

çou muito antes do nascimento 
da Praxedes. “Meu pai iniciou na 
Agristar do Brasil como funcio-
nário e se tornou representante 
das sementes Topseed. Em se-
guida começou como distribui-
dor”, afirma.
 No ano de 2007, a 
Praxedes passou a se dedicar 
integralmente à Agristar, as-
sumindo assim a distribuição 
exclusiva das sementes nas re-
giões atendidas. “Para nós, a 
parceria é fundamental aos ne-
gócios da empresa, que busca 
aumentar o market share no 
mercado. Tenho que agrade-
cer a Agristar, pois nesses anos 
de parceria, a empresa cresceu 
muito e consequentemente to-
dos nós, distribuidores, tam-
bém”, evidencia o proprietário.

Para saber mais sobre a
 empresa Praxedes Minas 

Sementes, acesse o QR Code: 

F
undada em 1996 por Valmir 
Cardoso, a Praxedes Minas 
Sementes possui uma 

trajetória de sucesso marcada 
pela parceria com a Agristar do 

Marcelo da Souza Barreto, 
gestor da Praxedes

Viveiro Agromudas, na cidade de Caratinga 
(MG), de propriedade da Praxedes Minas

Preparo de mudas
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SELO

nha profissionais e cozinheiros 
amadores do mundo todo. A 
criação de uma chefe america-
na no campo dos temperos se 
tornou muito conhecida e utili-
zada nas cozinhas: as ervas de 
Provence.
 Julie Child, uma vetera-
na da Segunda Guerra Mundial 
que ficou famosa sendo chefe 
de cozinha, escritora e apre-
sentadora, criou as ervas de 
Provence, na década de 1970, 
depois de muitas cobranças dos 
fãs americanos por um tempe-
ro característico da França. O 
resultado foi uma mistura de 
alecrim, tomilho, orégano, man-

jerona e flores 
de lavanda, que 
confere aos 
pratos um aro-
ma de campo 
primaveril e so-
fisticação da 
culinária fran-
cesa. A mistura 
pode receber 
outras ervas 
para agregar 
sabor. 
      Além do 

A 
culinária francesa é um 
ponto de referência para 
inúmeros  chefes de cozi-

Ervas de Provence: um toque francês 
na cozinha dos brasileiros

A campanha Pratique Plantoterapia incentiva o cultivo do tempero em casa

Saiba como 
realizar o 
cultivo pelo 
QR Code: 

Confira os produtos acessando os QR Codes: 

Levístico Erva Maggi

Manjericão Lemonette 

Pimenta Habanero White 
Manjericão Toscano Folha 

de Alface

elevado nível de sofisticação 
das ervas de Provence, elas são 
benéficas para o corpo, pois, ao 
mesmo tempo em que ganham 
em sabor, conseguem diminuir 
a quantidade de sal utilizada no 
prato.

Veja mais
no nosso site, 
acesse o QR 

Code ao lado:


