
00

INFORMATIVO DA AGRISTAR DO BRASIL

Retrospectiva 2020: confira os destaques 
da empresa durante o ano 

Páginas 4 e 5

Alface: semeio de verão se aproxima e os 
desafios para o produtor aumentam 

          ANO 30 :: novembro :: dezembro :: 2020

Páginas 6 Página 3

  /agristardobrasil  @agristardobrasil  /agristardobrasil  /agristardobrasil

Nº 5

Linha de sementes híbridas garante ao 
cebolicultor opções para todas as regiões 

produtoras

6



02

EDITORIAL

E
stamos chegando ao 
fim de mais um ano, 
porém nunca tivemos

Marcos Vieira
Gerente de Marketing

velopes da linha Topseed
Garden. Essa campanha 
está tendo grande reper-
cussão no setor, que cres-
ceu muito com o isola-
mento social, levando as 
pessoas a plantarem em 
casa.
 Acreditamos que 
2021 será de retomada, 
mas com transformações 
em curso, com hábitos de 
consumo, da forma de vi-
ver e de informação dife-
rentes de antes da pande-
mia. As pessoas estão mais 
conectadas e em busca de 
soluções imediatas para 
suas necessidades básicas. 
O produtor, o cliente final 
e todos os participantes 
da nossa cadeia não estão 
livres destas mudanças e 
nós estamos nos preparan-
do para continuar ao lado 
atendendo as demandas 
que surgirem. 
 Nesta última edi-
ção do ano do Folha Verde 
você poderá acompanhar a 
nossa retrospectiva sobre 
2020, além de se informar 
sobre as linhas de cebola e 
alface da Topseed Premium 
e aprender mais sobre as 
pimentas, tão conhecidas 
do paladar brasileiro.
 Vamos em frente e 
com grande confiança no 
futuro. Contem conosco!

 A Agristar do Brasil completou 62 
anos em dezembro. Mais um ano com a cer-
teza de que o trabalho feito com comprome-
timento, dedicação e seriedade sempre gera 
bons frutos. Agradecemos a você por fazer 
parte da nossa história de sucesso. 

Aniversário Agristar

nada parecido com 2020. 
A crise gerada pela pan-
demia deixou todos nós 
perplexos e com grandes 
desafios. 
 Apesar de toda a 
incerteza, o mercado de 
hortifruticultura continuou 
cumprindo a sua missão de 
fornecer alimentos à po-
pulação. Na Agristar não 
foi diferente, seguimos 
trabalhando e atendendo 
a produtores, revendedo-
res e parceiros comerciais 
com produtos e serviços 
da melhor forma possível. 
Tivemos, e ainda estamos, 
com grandes dificuldades 
de produção por conta de 
diversos fatores, como o 
dólar em alta, o isolamen-
to social, a logística, o con-
sumo ainda travado, mas 
também seguimos olhando 
o futuro com otimismo. 
 Este ano nos rein-
ventamos e adaptamos a 
nossa forma de atender ao 
mercado, levando informa-
ção técnica e ajustando 
ações de Marketing dentro 
de uma nova realidade. 
Realizamos o Open Field 
Day, nosso dia de cam-
po, e o ETEC, nossa con-
venção, ambos de forma 
totalmente online, com 
recorde de participantes.  
Fizemos ainda os lançamen-
tos de novos produtos das 
linhas profissionais Topseed 
Premium e Superseed, com 
foco na comunicação digi-
tal, levando a informação 
aos produtores e reven-
dedores através das redes 
sociais e apoiando nossa 
equipe técnica na linha de 
frente. Estamos também no 
momento com uma grande 
campanha voltada para o 
segmento de jardinagem, 
divulgando os novos en-

  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:

Siga-nos
nas redes sociais!
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Linha de sementes híbridas garante ao 
cebolicultor opções para todas as regiões 

produtoras

em desenvolvimento e comer-
cialização de sementes híbridas 
de Norte a Sul do país. A linha 
oferece ao produtor variedades 
de cebolas de alta qualidade, 
adaptadas para as diferentes 
regiões do Brasil, todas testa-
das e aprovadas por quem en-
tende da cultura, o produtor 
rural. 
 Quem explica é o es-
pecialista em Bulbos e Raízes 
da Agristar do Brasil, Samuel 
Sant’Anna. “O plantio de se-
mentes híbridas de cebola trou-
xe ganhos em produtividade, 
padronização, qualidade de 
casca e pós-colheita”.  

V
oltada para o mercado 
profissional, a Topseed 
Premium é a marca líder

 Referência no desen-
volvimento de cultivares de 
alta tecnologia, com quatro 
estações experimentais e uma 
unidade voltada para pesqui-
sa, a Agristar do Brasil oferece 
ao mercado, por meio da linha 
Topseed Premium, 13 varieda-
des de cebolas. São elas: An-
drômeda, Aquarius, Buccaneer, 
Excalibur, Fernanda, Gamay, Lu-
cinda, Optima, Perfecta, Rubi, 
Serena, Sirius e Soberana.O 
portfólio amplo traz opções 
para o produtor escolher o ma-
terial correto para a sua reali-
dade, garantindo o semeio em 
diferentes épocas de cultivo.
 “Cada material possui 
características específicas que 
possibilitam uma melhor adap-

tação em determina-
da região ou época de 
semeio. Cada híbrido 
é posicionado para 
melhor se adaptar às 
condições climáticas e 
atingir excelentes ní-
veis de produtividade, 
oferecendo ao mer-
cado um produto de 
excelente qualidade”, 
explica Sant’Anna. 

 Acesse nossa matéria 
completa no site da Agristar 
do Brasil, e conheça mais 
sobre as variedades que 
temos em destaque para o 
Nordeste e para o Cerrado:

Topseed Premium possui portfólio com 13 variedades testadas e aprovadas por 
agricultores de todo o Brasil

 O lançamento do ano 
veio para corroborar todo o 
trabalho de pesquisa e desen-
volvimento dedicado à linha 
Topseed Premium, a cebola hí-
brida de coloração roxa Rubi. 
Desenvolvida para atender a 
todas as regiões produtoras do 
País, ela carrega consigo eleva-
do potencial produtivo, bulbos 
de formato arredondado e a 
principal característica é a re-
sistência à raiz rosada, uma das 
principais doenças que afetam 
a cultura. “A sua capacidade de 
adaptação, no entanto, depen-
de do respeito à sua janela ideal 
de cultivo, que tem uma época 
específica em cada região”, sa-
lienta Sant’Anna. 

Novidade do ano

O especialista em Bulbos e 
Raízes, Samuel Sant’Anna

Cebola Rubi
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MATÉRIA DE CAPA

Retrospectiva 2020: confira os
destaques da empresa durante o ano

M
esmo num cenário de desafios, o agronegócio não parou. Por isso, a Agristar do Brasil continuou 
o seu trabalho no campo de forma ininterrupta, assim como tantos produtores rurais pelo Brasil, 
focados em levar alimento às mesas dos brasileiros. Garantir a segurança de todos, funcionários, 

clientes e parceiros comerciais exigiu esforços e cuidados redobrados, tanto da equipe interna quanto 
da externa para manter a assistência aos produtores rurais. Da mesma forma, as estações experimentais, 
localizadas em São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Norte e Minas Gerais, continuaram as triagens 
em busca de materiais ideais para o sucesso das lavouras. 
 
 Acompanhe algumas das ações que ocorreram esse ano:

 Em 2020 uma nova área, com cerca de 240 mil me-
tros quadrados, foi anexada à matriz em Santo Antônio de 
Posse (SP), e possibilitou maior rotatividade de culturas e 
ainda o implemento de mais triagens anuais, além das 1500 
já realizadas. 
 Os grupos de culturas testados pela equipe de espe-
cialistas de Desenvolvimento de Produtos na unidade são: 
tomate e pimentão, cucurbitáceas, bulbos e raízes, brássicas 
e folhosas, cinturão verde e a linha industrial. As variedades 
são oriundas de diversos programas de melhoramento da 
Agristar e de empresas parceiras. 

 No mês de julho, a Agristar promoveu o Open Field Day 
Online 2020, o seu tradicional Dia de Campo. Na ocasião, fo-
ram apresentados os lançamentos e os destaques da empresa 
para o mercado de horticultura pelas linhas de alta tecnologia 
Topseed Premium e Superseed.
 Diferente dos anos anteriores, em que a empresa abriu 
as portas do campo experimental, em Santo Antônio de Posse 
(SP) para receber produtores, viveiristas, fornecedores, reven-
dedores, profissionais do setor, chefs de cozinha, do Brasil e 
exterior, este ano a Agristar levou as novidades até a casa das 
pessoas, através do Youtube e do Facebook.
 Por meio de lives, os especialistas de cada grupo de 
cultura falaram sobre os mercados dos produtos, os lança-
mentos das linhas Topseed Premium e Superseed, destacaram 
materiais que têm obtido grandes produtividades pelo Bra-
sil, além de responder perguntas feitas pelos participantes ao 
vivo.

• OPEN FIELD DAY 2020

• NOVA ÁREA

Acesse o nosso canal do 
Youtube pelo QR Code

abaixo e confira as lives do 
evento:
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 Durante a pandemia, a jardinagem e o cultivo de hor-
tas caseiras ganharam mais espaço na casa dos brasileiros 
como uma forma de se reconectar com a natureza, produzir 
seus próprios alimentos e inserir uma alimentação variada, 
livre de defensivos e transgênicos na rotina diária.
 Diante disso, a linha Topseed Garden, uma das mais 
completas do mercado, lançou a campanha “Pratique Plan-
toterapia” para apresentar os novos envelopes “Tradicional” 
e “Blue Line”, e ressaltar os benefícios que o cultivo caseiro 
tem levado a milhares de pessoas que procuram uma ati-
vidade de contato com a natureza e a alimentação saudá-
vel. Um dos seus objetivos é levar informações de plantio e 
de conhecimento sobre as diversas variedades de produtos 
que compõem a linha.

 Todos os anos a Agristar entrega ao produtor novos 
materiais, cada vez mais produtivos, resistentes e rentáveis. 
Este ano não foi diferente, foram treze variedades lançadas, 
dentre elas: a alface crespa Celina, a alface lisa Elisangela, 
a berinjela Genova, a cebola Rubi, o pepino Murayama, o 
coentro Coimbra, os tomates Durino e Monza, o agrião da 
água Teresópolis e o pimentão Raquel, todos pertencentes à 
linha de sementes Topseed Premium. Pela linha de sementes 
Superseed, a empresa lançou o manjericão Nápoles, o to-
mate Evimeria e o brócolis Atlantic. 

• PRATIQUE PLANTOTERAPIA

• ETEC 2020

• LANÇAMENTOS

 O Encontro dos Técnicos reuniu este ano, no mês de 
julho, mais de 200 técnicos de todo o Brasil e ainda da Ar-
gentina, Bolívia, Equador e Chile para treinamento sobre os 
principais produtos da empresa e os recém-lançados para 
as linhas Topseed Premium e Superseed. 
 Este ano, todo o conteúdo foi transmitido online e 
contou com treinamento dos especialistas da empresa, res-
ponsáveis por apresentar as novas variedades, seu posicio-
namento e manejo para cada região do país. O objetivo da 
capacitação é atualizar toda a equipe para melhor atender 
o produtor rural, levando assim todas as novidades em pro-
dutos e manejos que trarão maior rentabilidade e segurança 
para a lavoura. 

Acesse o site da campanha 
Pratique Plantoterapia

pelo QR Code:

Leia sobre os lançamentos
da linha Topseed Premium
no nosso site! Acesse pelo 

QR Code:

Veja as novidades
da linha de sementes
Superseed no nosso 

site! Acesse pelo
QR Code:



ma, pois é um período em que 
as chuvas provocam perdas 
e a temperatura elevada cau-
sa pendoamento precoce nas 
plantas. Pensando nisso, a linha 
de sementes Topseed Premium 
se dedicou a criar um portfólio 
que atendesse o produtor de 
alface o ano todo e para a pro-
dução em diferentes regiões do 
Brasil. 
 O especialista em brás-
sicas e folhosas da Agristar do 
Barsil, Silvio Nakagawa, ressal-
ta que um dos destaques da 
linha para o semeio no verão 
é a alface Samira, um produto 
diferenciado para o mercado 
de crespas. “Ela entrega aos 
produtores ótima performance 
nesse período, com um bom 
nível de tolerância a Fusarium, 
planta grande, com boa quan-

tidade de folhas, talo grosso e 
tolerância a ‘Tipburn’”. 
 Ele explica ainda que 
para o produtor de alfaces, ca-
racterísticas como resistência 
às principais doenças da cultu-
ra, qualidade e produtividade 
são essenciais, mas que o agri-
cultor precisa estar atento tam-
bém ao seu mercado consumi-
dor, que passa por mudanças 
constantes.
 “A indicação da melhor 
variedade para cada região é 
distinta devido ao clima e solo, 
por isso é importante consultar 
um técnico especializado antes 
de iniciar o cultivo. A escolha 
também deve ser baseada na 
cultivar que ofereça o maior nú-
mero de resistências para mini-
mizar os efeitos das doenças no 
campo para que o produtor te-
nha sucesso na lavoura”, com-
pleta Nakagawa.

O 
cultivo de alface na 
estação mais quente do 
ano pode ser um proble-
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Alface: semeio de verão se aproxima e 
os desafios para o produtor aumentam

Cultivares adaptadas a condições tropicais e tolerantes a doenças fazem a diferença

Linha completa e 
lançamentos 2020

 Dentre os materiais de-
senvolvidos pela linha de se-
mentes de alta tecnologia es-
tão as alfaces americanas Astra 
e Diva, as mimosas Imperial e 
Imperial Roxa e as recém-lan-
çadas: a crespa Celina e a lisa 
Elisangela. São variedades dife-
renciadas em cores, formatos, 
texturas e sabores para atender 
as necessidades de cada região 
do país e também oferecer exa-
tamente o que o mercado con-
sumidor busca.
 As novidades deste ano 
foram apresentadas durante 
o tradicional dia de campo da 
Agristar do Brasil, o Open Field 
Day, que foi realizado de for-
ma online. O especialista Silvio 
Nakagawa detalha que a alface 
Elisangela possui planta grande 
e volumosa, boa resistência a 
míldio, é bem tolerante a calor 
e pendoamento precoce, além 
de adaptada ao cultivo durante 
o ano todo em campo e hidro-
ponia. 
 “Já a crespa Celina tem 
bastante tolerância a calor e 
pendoamento precoce, além 
de resistência a LMV, é indica-
da para cultivo o ano todo em 
hidroponia e campo aberto”, 
completa Nakagawa.
 Acesse os QR Codes 
abaixo e confira as fichas técni-
cas dos produtos.

Alface Celina Alface Elisangela Alface Samira

Acesse o QR Code 
para conhecer 

nosso Programa de 
Melhoramento de 

Alfaces:
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ABCSEM promove
XVII Encontro de Viveiristas

Linha Topseed Premium patrocinou o evento
 Entre os dias 10 e 12 de novembro, a ABCSEM (Associação Brasileira do Comércio de Sementes e 
Mudas), realizou de forma online o XVII Encontro de Viveiristas.
 Com patrocínio da linha de sementes de alta tecnologia da Agristar do Brasil, Topseed Premium, 
o evento contou com a participação do diretor-executivo da ABCSEM, Marcelo Pacotte, do professor 
Dr. Pedro Furlani, professor e proprietário da Complant Consultoria, que falou sobre como obter mudas 
de alta qualidade através da nutrição; da Dra. Evelyn Araújo, da Conqualy consultoria em qualidade, 
que abordou informações sobre a proteção e prevenção de mudas; e do professor Sebastião
Azevedo, consultor e professor da Universidade de Lavras, que discorreu sobre mudas enxerta-
das com qualidade.  
 Os conteúdos estão disponíveis no canal da ABCSEM no Youtube. Acesse pelo QR Code: 

2º Treinamento sobre cultivo hidropônico 
de hortaliças é realizado pela Fealq/USP

Com materiais voltados para o tipo de sistema de produção, a linha de sementes 
Topseed Premium patrocinou a formação

 Durante um mês, de 10 de novembro a 10 de dezembro, a Fundação de Estudos Agrários Luiz de 
Queiroz, da Universidade de São Paulo (USP), promoveu o 2º Treinamento sobre cultivo hidropônico de 
hortaliças. 
 O curso, totalmente online, foi patrocinado pela linha de sementes de alta tecnologia Topseed 
Premium, que desenvolve hortaliças voltadas para o cultivo a campo e protegido, entre eles a hidroponia. 
 O objetivo do treinamento é gerar conhecimentos e novas informações para os profissionais do 
setor sobre toda a cadeia produtiva de hortaliças folhosas em sistema hidropônico no Brasil, cujo seg-
mento vem crescendo significativamente, pelo fato do mercado necessitar cada vez mais de produtos de 
melhor qualidade, maior vida pós-colheita e diferenciados.

Marcelo Pacotte e
 Dr. Pedro Furlani

Marcelo Pacotte e
Dra. Evelyn Araújo

Marcelo Pacotte e
Prof. Sebastião Azevedo

Conheça 
nossa linha de 
folhosas para 
hidroponia e 

campo aberto:
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relação à quantidade de tipos 
que possui e às culturas que 
representa. A linha Topseed 
Garden, da Agristar, conta com 
quase 30 variedades de pimen-
tas para o cultivo, com diferen-
tes origens, sabores, cores e in-
tensidades de ardor.
 Além do sabor marcan-
te, a pimenta se destaca tam-
bém nos benefícios que traz 

aos mais de dois bilhões de 
consumidores diários desse ali-
mento. Ela ajuda, por exemplo, 
a retardar o processo de enve-
lhecimento, reduzir as taxas de 
colesterol no organismo, entre 
muitos outros. 
 A variedade brasileira 
murupi, por exemplo, possui vi-
taminas A, B1 e B2 e auxilia no 
estímulo à produção de endor-
fina, o hormônio responsável 
pela sensação de bem-estar no 
corpo humano.

Q
uando o assunto é va-
riedade, a pimenta assu-
me a linha de frente em  

Pimenta: há oito mil anos no
paladar do ser humano

As variedades de sementes oferecidas pela Topseed Garden atendem a
todos os gostos e trazem benefícios à saude

 Saiba mais sobre a linha 
Topseed Garden de pimentas 
no nosso site:

ou pelo QR Code abaixo:

agristar.com.br/topseed-garden

Confira uma maté-
ria especial sobre 

a cultura e receitas 
deliciosas:


