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EDITORIAL

N

o mês de outubro
comemoramos
10
anos desde que
iniciamos as atividades de
pesquisa na nossa unidade
em Guimarânia, Minas Gerais. No início o trabalho
estava focado exclusivamente nos programas de
melhoramento
genético
tropical de cenouras, quiabos e tomates, mas durante esse período tivemos
uma mudança de localização para uma área agrícola maior e com melhor
infraestrutura, o que nos
proporcionou
continuar
com os trabalhos da pesquisa e passar a realizar
triagens para outras culturas de grande importância
para a Agristar.
Hoje temos a certeza de que a ideia que tivemos há 10 anos de ter a unidade em uma região que
nos permitisse selecionar
linhagens e produtos tropicalizados foi acertada. No
decorrer desses anos de
trabalho, a equipe de Pesquisa e Desenvolvimento
criou e selecionou produtos que hoje fazem parte
do nosso portfólio comercial, contribuindo para o
crescimento da empresa.
Confira com mais detalhes
o nosso trabalho na esta-

ção mineira neste informativo. Não perca!
Nessa edição do
Folha Verde você poderá também saber mais
sobre as principais características do tomate
Garra, o grande lançamento do ano da linha
Topseed Premium, que
chegou ao mercado para
ajudar o produtor a preservar a sua lavoura mesmo em condições adversas de plantio, como
chuvas e altas temperaturas. Temos ainda a já
conceituada no mercado abóbora Furusato, da
Superseed, com destaque
para a sua excelente capacidade de transporte para
longas distâncias.
Finalizamos o informativo com uma visão
geral do que ocorreu este
ano durante o Open Field
Day, o tradicional Dia de
Campo da Agristar do
Brasil, as variedades lançadas, os assuntos abordados e as novidades
trazidas. Assim como foi
também o Encontro dos
Técnicos, importante capacitação oferecida pela
empresa para os funcionários e as equipes dos nossos parceiros.
Boa leitura!

André Mattedi
Gerente de
Melhoramento de
Produtos da Agristar
do Brasil.
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ETEC 2021 reúne
virtualmente
profissionais da Agristar

No dia 23 de julho, a Agristar do
Brasil realizou o Encontro dos Técnicos
(ETEC) 2021. O ETEC é um evento realizado anualmente pela empresa e, pelo segundo ano consecutivo, foi apresentado
virtualmente em decorrência da pandemia
do novo coronavírus. A edição de 2021
contou com mais de 150 participantes,
entre equipe técnica das linhas Topseed
Premium, Superseed/TSV e Topseed, além
das equipes dos distribuidores.
O treinamento contou com a participação dos Especialistas da empresa: Roberto Araújo (Cinturão Verde),
Thiago Teodoro (Tomates e Pimentões),
Samuel Sant’Anna (Bulbos e Raízes), Silvio
Nakagawa (Brássicas e Folhosas) e
Rafael Zamboni (Cucurbitáceas), que falaram sobre os lançamentos em cada
segmento e seus manejos, além de tirar dúvidas dos participantes.
O objetivo do evento é promover
a atualização e a padronização das informações técnicas das linhas de produtos,
essencial para que todos estejam com os
conhecimentos nivelados para que seja levada informação de qualidade ao produtor
rural. Além disso, há a integração e a troca
de informações entre as diversas regiões
do Brasil sobre o comportamento dos materiais, que podem variar diante do tamanho do país.

Frutos graúdos, com polpa espessa
e maior peso destacam a abóbora
Furusato no mercado
Cultivar da linha Superseed gera excelente rentabilidade para o produtor

S

e um produtor busca
abóboras que possam
proporcionar maior lucratividade, devido ao seu maior
peso, a Furusato é a solução
ideal. Esta é uma cultivar híbrida da linha de produtos
Superseed da Agristar do Brasil
e ocupa posição de destaque no
mercado, tanto entre produtores quanto entre consumidores.
Além do peso, os demais destaques da abóbora
Furusato estão na rusticidade,
uniformidade, ótimo pegamento e excelente tamanho de fruto. O principal estado produtor
é Minas Gerais, porém a abóbora híbrida possui boa adaptabilidade para todo o país. “É
possível produzir no país todo.
A única diferença de se produzir em outras regiões é a questão do consumo”, afirma o especialista em Curbitáceas da
Agristar, Rafael Zamboni.
O especialista acrescenta ainda que a polpa espessa é
uma qualidade excepcional da
Furusato, pois ela gera frutos
com maior peso, o que agrega

valor ao material e, consequentemente, um melhor retorno financeiro aos produtores.
A excelente produtividade da abóbora durante todo
o ano também é uma consequência das características em
destaque desse material. “Num
manejo ideal, os produtores
conseguem produzir de dois a
três frutos por planta. A média
de produtividade nacional é de
15 toneladas por hectare”, explica Zamboni.

O produto possui excelente
firmeza e pós-colheita
lente. A planta rústica e a casca
firme permitem que a abóbora
seja transportada por extensas
distâncias e chegue ao destino
com a mesma qualidade que foi
colhida.

A polpa espessa da abóbora
Furusato agrega muito
valor ao material

Acesse o QR Code e confira
o vídeo sobre o produto:

O
pós-colheita
da
Furusato, produto resistente à
murcha de Fusarium, é exce-

Palavra de quem entende
No interior da Bahia, em João Dourado, estão os sócios
Maciel Souza Marinho e Thiago Felipe Garcia de Araújo, produtores
de abóbora Furusato. Atendidos pelo consultor Técnico da linha
Superseed/TSV, Tassio Almeida, eles falam sobre as suas impressões da cultivar.
“Quem vende a quilo gosta mesmo é de peso, de massa,
e a Furusato nos proporciona isso”. É assim que o produtor Felipe
fala sobre a sua experiência com a variedade. Ele acrescenta que
gosta de plantar a Furusato porque ela responde muito bem. “A
quantidade de folhagem é ótima, porque protege a abóbora de ser
queimada pelo sol, ao mesmo tempo ela tem uma tolerância muito
boa a doenças, um excelente pegamento de frutos, frutos muito
pesados e alto rendimento”, detalha.
Para Maciel, o que chama mais atenção na Furusato é a sua
casca lisa, padronização, excelente qualidade, bom pegamento e a
entrega em produtividade.

Produtores Thiago Felipe
Garcia e Maciel Souza Marinho
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MATÉRIA DE CAPA

Tomate Garra é solução para plantio
em condições adversas
Produto da linha Topseed Premium foi apresentado no Open Field Day 2021

O

alto índice de chuvas e as
temperaturas elevadas
do verão são desafios
que os produtores de tomate
enfrentam no dia a dia das propriedades. Considerando isso, a
Agristar do Brasil lançou o tomate Garra, produto híbrido da
linha Topseed Premium, que foi
desenvolvido com a mais alta
tecnologia após muitos testes e
estudos.
O tomate Garra foi o
grande lançamento apresentado durante o Open Field Day
2021, que é o tradicional Dia de
Campo da Agristar. “O tomate
Garra é o nosso destaque para
esse ano. É um material que
terá um futuro muito próspero no nosso portfólio de produtos”, explica o especialista
em Tomates e Pimentões da
Agristar, Thiago Teodoro.
A principal característica
do material é sua adaptação em
plantios nas épocas mais chuvosas, devido à sua excelente

sanidade e cobertura foliar. Outros pontos que também chamam a atenção, são o tamanho
dos frutos e a dupla resistência
ao Geminivirus (TYLCV) e ao
Vira-Cabeça (TSWV). “O tomate Garra tem ciclo médio de 110
dias e traz muita segurança ao
agricultor, principalmente em
condições adversas de plantio,
como período intenso de chu-

Uniformidade de
penca é destaque do
Tomate Garra

vas. Além disso, a cobertura de
folhas ajuda na proteção dos
frutos contra doenças e rachaduras”, detalha Thiago.
Outras vantagens do
tomate Garra ao produtor são
relacionadas ao bom calibre e
uniformidade de frutos na própria penca, proporcionando
alta classificação de 2A. Além
disso, os frutos possuem coloração vermelho intenso e ótima
qualidade.
A boa firmeza do tomate oferece excepcional pós-colheita, conferindo maior segurança ao agricultor no envio do
produto para as regiões mais
distantes. “Firmeza, para nós
e para os produtores, é um requisito básico, porém muito
importante, para esse tomate,
pois estamos em um país com
dimensões continentais e se
faz necessário garantir a segurança de transporte dos produtos nessas condições”, destaca
Thiago.

O tomate Garra F1 foi apresentado durante o Open Field Day 2021
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Segundo o especialista
da Agristar, os principais mercados para o plantio do tomate
Garra são as regiões Sudeste e
Centro-Oeste, devido à adaptabilidade ao clima de verão nessas áreas. “Nós sempre buscamos a qualidade pensando em
toda a cadeia, inclusive o atacadista e o consumidor final”,
completa.

Thiago Teodoro
Especialista em
Tomates e Pimentões

Exemplo da coloração vermelho intenso do tomate Garra

Acesse o QR
Code e confira
o vídeo sobre
o produto:

Cobertura foliar é fundamental para o sucesso da proposta do tomate Garra
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Unidade de Pesquisa em
Guimarânia (MG) completa 10 anos
Trabalho na tropicalização de hortaliças já gerou produtos com genética 100% nacional

A

unidade
da
Agristar
do Brasil situada em
Guimarânia (MG) está
completando 10 anos em 2021.
Concebida para ser um centro
de pesquisa e melhoramento
genético de variedades tropicais, a sua recente mudança
para um espaço maior e com
melhor infraestrutura, possibilitou a ampliação dos trabalhos
desenvolvidos.
Segundo o diretor de
desenvolvimento de produtos
Maurício Coutinho, foi construída uma nova infraestrutura,
além de um novo e moderno
sistema de irrigação e de “cages” mais eficiente e prático.
“Nosso foco de trabalho é o
melhoramento tropical de cenoura, quiabo e tomates Santa

Guimarânia (MG)
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Cruz e Saladete, com genética
100% nacional. Estes grupos de
produtos tem grande representatividade dentro do nosso potencial de mercado no Brasil e

são estratégicos para a Agristar
aumentar o seu market share
dentro dos próximos anos”.
Para o gerente de Melhoramento de Plantas, André
Mattedi, a unidade representa perfeitamente as condições
tropicais que se busca nas pesquisas: elevada luminosidade,
altas temperaturas, alta pluviosidade (chuva) e alta umidade
do ar durante diferentes épocas do ano. “Na unidade são
desenvolvidos, principalmente,
o melhoramento genético de
plantas, desde a formação de
novas linhagens, avanço de gerações, manutenção de linhagens existentes e cruzamentos
de plantas com objetivo de formar novos híbridos para serem
testados”, ressalta.

André Mattedi
Gerente de Melhoramento
de Plantas
Mattedi, que é Doutor em Genética e Melhoramento de Plantas
explica ainda que as pesquisas
realizadas na unidade têm o objetivo de criar variedades que
se adaptem em diversas regiões do país, não somente com
foco para a região. “Uma vez
que o trabalho é para formação de uma genética tropical,
podemos pensar em adaptação
para praticamente todo o Brasil
em alguma época do ano e até
mesmo para outras regiões do
mundo”.

Ele completa que os
cruzamentos são realizados a
fim de se desenvolver híbridos
que comportem todas as qualidades que o mercado exige,
como produtividade, resistências, qualidades sensoriais entre outras características. Esse é
um trabalho complexo que leva
anos até se chegar a um produto com as especificações desejadas.
Iniciamos na unidade
com o melhoramento de cenouras e quiabos, e posteriormente
com o programa de melhoramento de tomates Santa Cruz
e Saladete. Durante todos es-

ses anos temos avaliado e selecionado plantas que melhor
se adaptam às nossas condições, avançando gerações e
formando linhagens para posterior criação de híbridos. Também temos montado inúmeros
campos experimentais para selecionar produtos para outras
culturas de interesse para a região. O trabalho que a equipe
de Pesquisa e Desenvolvimento
tem feito nesses últimos anos
usando a unidade em Guimarânia tem permitido o lançamento de produtos que hoje
são sucesso em nosso portfólio
comercial.

A unidade foi concebida para ser um centro de pesquisa e
melhoramento genético de variedades tropicais, hoje dedicada
às culturas de cenoura, berinjela, quiabo e tomate tipo Santa Cruz

Cenouras de Verão AGR 123 e AGR 125:
produtos com genética 100% brasileira, lançados
pelo programa de melhoramento da Agristar
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Open Field Day Online 2021 apresentou
novidades da Agristar e lançou Tour 360º
para visitação do campo
Tradicional Dia de Campo da empresa trouxe novos produtos e
conhecimento para o setor de horticultura

A

edição de 2021 do Open
Field Day, evento realizado anualmente pela
pela Agristar do Brasil e referência para os lançamentos do
ano para sementes de horticultura foi realizada entre os dias
20 e 22 de julho. Cerca de 6 mil
pessoas de todo o País e exterior participaram ao vivo, acompanhando e interagindo com os
especialistas de cada cultura.
Uma das novidades trazidas pela empresa é o Tour
360º, que permite a visitação
virtual do campo da Estação
Experimental de Santo Antônio
de Posse (SP) preparado para
o evento. Segundo o diretor
de Desenvolvimento de Produtos, Maurício Coutinho, tanto
o evento online quanto o tour
são formas complementares de
levar informação ao produtor,
principalmente aos mais distantes e de outros países.

“Durante a pandemia,
o nosso trabalho não parou,
as estações continuaram com
quase 100% de sua capacidade,
com triagens, seleções de produtos e o resultado nós trouxemos aqui: muitos lançamentos
inovadores que, com certeza,
farão sucesso em um futuro
próximo”, detalhou Coutinho.

Conteúdo para o produtor
Os especialistas de cada cultura participaram apresentando os lançamentos, falando do seu posicionamento e manejo, e
respondendo às perguntas dos produtores que participaram ao
vivo das lives. As variedades que estiveram em destaque foram a
couve-flor Nevasca e o tomate Evimeria, pela linha Superseed e a
melancia Sun, as alfaces Frisby e Luminosa, o coentro Coimbra, a
cebola Canarana, os tomates Garra e Arezzo, pela linha Topseed
Premium.
Os gerentes comerciais, Douglas Machado (TSV/
Superseed) e Anderson Moreira (Topseed Premium), avaliam que
o evento foi um sucesso para informar o produtor sobre as novidades da Agristar e, também, fortalecer as linhas de produtos no
mercado.
Todo o evento também permanece disponível no YouTube
da Agristar dividido em culturas: Bulbos e Raízes e Cucurbitáceas, Brássicas Folhosas e Cinturão Verde e Tomates e Pimentões.
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Acesse o QR Code e
faça o Tour 3600

Assista ao evento:
Bulbos e
Raízes e
Cucurbitáceas:
Brássicas
e Folhosas
e Cinturão
Verde:
Tomates e
Pimentões:
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