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Expediente

Até mesmo em pe río dos de va ria ções bruscas no 

clima, as sementes de cebola Akamaru e Imperatriz apresen-

tam desempenho su pe rior. Isso ficou comprovado no “Dia de 

Campo” rea li za do na pro prie da de do produtor Maurício Apare-

cido Barsanelli, em Monte Alto, in te rior paulista.

Cinquenta e cinco pes soas, entre produtores e 

co mer cian tes de cebola, participaram do evento. Depois de 

Cultivado em todo o Brasil e adaptável aos diferen-

tes tipos de clima, o repolho é mais comumente encontrado 

nos campos dos estados das re giões Sul e Sudeste. No Para-

ná, ele responde por aproximadamente 11% do total das   áreas 

de cultivo de hortaliças, de acordo com dados da Secretaria de 

Estado da Agricultura e do Abastecimento (2012). No muníci-

pio de São José dos Pinhais, na re gião metropolitana de Curi-

tiba, o repolho Astrus Plus é o protagonista dos campos culti-

vados pelo agricultor Jair Lichenski.

No mercado brasileiro há mais de dez anos, o pro-

duto é caracterizado por plantas vigorosas, de porte médio e 

coloração verde-  escura, com ciclo entre 90 e 100 dias e boa 

sanidade. “O Astrus Plus é um repolho que se adaptou ao cli-

ma do nosso país, hoje sendo plantado 

em todo Brasil”, afirma Wil liam Mastro Jr., 

representante técnico de Vendas da Semi-

nis. “Ele responde em termos de adapta-

bilidade e produção, basta ter atenção ao 

espaçamento que se utiliza, pois isso irá 

definir o seu mercado”, acrescenta.

Cebolas Akamaru e Imperatriz 
evidenciam qualidades

Uniformidade do Astrus Plus 
conquista mercado na região sul

conferirem o desempenho dos produtos, não restou qualquer 

dúvida: “A aprovação foi unânime. Todos ficaram satisfeitos”, 

garantiu Marcos Gonçalves Gomes, engenheiro agrônomo da 

Casa Bugre São Paulo, que acompanhou a visita. 

Para Barsanelli, a Akamaru e Imperatriz são ve-

lhas conhecidas. “Nós já plantamos há umas quatro safras. 

Optamos por elas porque esperávamos muita chuva fora de 

época.” Ele também conta que, enquanto estavam no pro-

cesso de amadurecimento, a Akamaru e a Imperatriz enfren-

taram dias de alternância brusca no tempo: de chuva de ma-

sia da (140 milímetros em uma semana) a pe río dos de clima  

muito seco.

Apesar disso, o desempenho foi satisfatório, como 

revela Leo nar do Terron Ferreira, um dos sócios da Agrimon-

te. “A Akamaru se destacou pela produtividade, sanidade fo liar, 

resistência à raiz rosada e bulbo arredondado. Já a Impera-

triz sobressai pela precocidade, qualidade de bulbo e de pele.”

Há dez anos, quando trocou o produto que culti-

vava antes pelo Astrus Plus, Lichenski ficou satisfeito com os 

resultados apresentados. “São plantas muito mais resisten-

tes”, avalia o produtor. De fato, a resistência a rachadura no fi-

nal de ciclo — o que amplia o pe río do em “ponto de colheita” 

no campo — e a alta tolerância a chuvas estão entre os princi-

pais diferenciais deste produto em relação à concorrência, na 

opi nião de Mastro Jr.

Outro ponto destacado por Lichenski é o padrão 

uniforme das cabeças, que atende a uma preferência do mer-

cado. O Astrus Plus possui cabeças mé dias a grandes, com 

formato levemente achatado, com peso médio entre 1,8kg e 

2,5kg, coração pequeno e muito compacto.

“O padrão uniforme das 
cabeças do Astrus Plus atende 

a uma preferência do mercado.” 
Jair Lichenski, produtor

Marcos G. Gomes, 
da Casa Bugre SP
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Institucional

Rea li za da em 22 de setembro, a visita de agricul-

tores da re gião do Alto Tie tê ao Projeto M.A.I.S. contou com a 

presença dos produtores de tomates Henry Horita, Anderson 

Yonemura, Eduar do Tomio Mae da e Arnaldo Shiga. De acordo 

com Durval de Almeida Neto, da Hortisafra Produtos Agríco-

las, os visitantes gostaram muito da oportunidade de ver um 

cultivo protegido com formas diferentes de manejo e com va-

rie da des que ainda não co nhe ciam em sistema completamen-

te aplicável à rea li da de de suas produções.

Geo van ni Moschetta, da Casa Bugre São Pau-

lo informa que as visitas técnicas são disponibilizadas men-

salmente para produtores, técnicos, consultores, vendedores 

e em preen de do res em cultivo protegido. Nas instalações do 

Projeto, os participantes contam com informações sobre pre-

paração da área, escolha e confecção da estrutura, tratos cul-

turais e cuidados em geral. “A ideia é levar, até o final deste 

ano, outros grupos para visitar as estufas, esperando que as 

novas plantas estejam próximas da produção e os dados de 

colheita e manejo da cultura an te rior estejam consolidados”, 

informa Durval.

Além das visitas, o Projeto M.A.I.S oferece o “Curso 

de cultivo protegido”, composto por cinco módulos indepen-

dentes, com duração de oito horas cada. O objetivo é entregar 

as ferramentas básicas para fazer da produção em estufa um 

negócio lucrativo, focado na produção limpa e sustentável de 

hortaliças. Com con teú do teó ri co e prático, o curso foi elabo-

rado de maneira que técnicos, agrônomos, vendedores de in-

sumos, investidores, produtores e encarregados da produção 

em estufas possam desenvolver as com pe tên cias ne ces sá rias 

para o manejo da estufa.

O primeiro curso teve início em 6 de novembro, 

mas a programação se estende até 18 de dezembro. O Módulo 

1 faz uma abordagem ini cial, que abrange a apresentação do 

modelo de cultivo, planejamento e custos envolvidos. O Mó-

dulo 2 foi desenvolvido com o objetivo de am pliar a produti-

vidade da estufa, por isso seu con teú do faz uma abordagem 

Produtores de Mogi das Cruzes 
visitam o Projeto M.A.I.S.

mais específica do cultivo, com foco na otimização do pro-

cesso como um todo. O Módulo 3 mostra como obter uma 

operação eficaz e manter um equilíbrio a longo prazo na re-

lação solo-  água-planta. Portanto, seu con teú do se concentra 

na irrigação/nutrição das plantas. O Módulo 4 trata dos ma-

nejos apro pria dos nos tratos culturais diá rios de cada planta. 

No Módulo 5, o participante aprenderá a reconhecer as princi-

pais pragas e doen ças de tomate em estufas no Brasil.

Localizado em Campinas, o Projeto M.A.I.S (Mode-

lo Agrícola de Inovação Sustentável) foi idea li za do pela Se-

minis e via bi li za do por uma ini cia ti va conjunta da Serviceres, 

consultoria e assessoria agrícola, e a Casa Bugre São Paulo. 

Trata-  se de um espaço de treinamento com in fraes tru tu ra mo-

derna, integrada por quatro estufas, com 1.380 metros quadra-

dos cada uma, área coberta de 5.520 metros quadrados e ou-

tros 4.500 metros de área aberta.

Os interessados em participar das visitas técni-

cas ou de algum dos módulos do curso de cultivo protegido 

podem buscar mais informações sobre programação, con-

teú dos e datas. Basta entrar em contato pelo e-  mail: mark@

casabugre.com.br, telefone (19) 99945-4409 ou acessar o site 

www.projetomais.agr.br
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Rentabilidade

Capa

Com alta produtivi-

dade e resistência às 

pa to lo gias mais co-

muns no campo, as cenouras híbridas Ju lia na e EX4098 estão 

entre os materiais Seminis cultivados na cidade baiana de Irecê. 

Raul Santos, representante técnico de vendas da Seminis, con-

ta que a produção local, na re gião da bacia do rio São Francis-

co, é geo gra fi ca men te estratégica. “Irecê a única re gião produ-

tora de cenoura no Nordeste, que vem perdendo espaço devido 

a baixa tecnologia e qualidade das demais raí zes aqui produ-

zidas. A EX 4098 e Ju lia na estão chegando para mudar isso”, 

conta. As duas va rie da des são cultivadas no local desde 2014.

Os dois tipos de cenouras pos suem ciclo de 100 a 

110 dias, e são caracterizadas pelo bom formato, cor e unifor-

midade do corpo. “As principais vantagens da EX4098 e da Ju-

lia na são a excelente performance no campo, qualidade de cor, 

sabor, formato e homogeneidade e excelente classificação”, 

acrescenta Santos. Essas 

qualidades fazem com que a 

recepção dos consumidores 

seja satisfatória. “A produ-

tividade tem alcançado pa-

tamares pouco a cima da 

Integrando o port fó lio da Seminis desde 2008, a 

cebola Shinju está presente nos campos cultivados do Vale 

do Rio São Francisco, re gião Nordeste. O plantio teve início 

em 2014, em caráter experimental, e desde então as qualida-

des da va rie da de, como seu formato e coloração uniformes, 

auxiliam sua fixação no mercado local. “Desde do ano pas-

sado, tem sido estruturados campos demonstrativos de Shin-

ju na re gião, e apesar das altas temperaturas e pouca va ria ção 

de duração do dia, a cebola se adaptou muito bem aos plan tios 

entre o mês de março e o início de julho”, conta Raul Santos, 

representante técnico 

de Vendas da Seminis.

Com ciclo 

médio de 100 a 130 

dias, as plantas são 

tolerantes ao aden-

samento e de fá-

cil manejo, com 

raí zes fortes e 

Lavouras de EX4098 e Juliana em 
Irecê colocam a Bahia no 
mapa brasileiro da cenoura

Produzida em caráter experimental, 
cebola Shinju conquista 

o varejo nordestino

concorrentes, 

porém quando 

o fator em aná-

lise é a quali-

dade não há ne-

nhuma va rie da de 

que chegue per-

to”, conta Santos. 

“A produção é boa e 

a receptividade tam-

bém. Devido ao forma-

to e à coloração intensa, elas são bem recebidas. Mesmo sen-

do cenouras de verão também produzimos durante o inverno”, 

conta o produtor Matheus Oliveira, que finalizou sua primei-

ra safra de EX4098.

Todas essas qualidades têm garantido o espaço 

desses híbridos no mercado. Enquanto um hectare da cenou-

ra concorrente rende aproximadamente mil caixas de produ-

to, a Ju lia na rende 1.717, e a EX4098, 1.964 caixas. Parte des-

sa performance se deve à adaptabilidade à colheita mecânica, 

que evita o desperdício. Além disso, as modalidades foram 

desenvolvidas para resistir às principais doen ças fo lia res de 

verão, como IR - Ad, Cc, Xhc e Eh.

vigorosas. “As prin-

cipais caracterís-

ticas do produto 

são a excelente 

formação de cas-

ca, coloração, boa produtividade, formato arredondado e clas-

sificação”, resume Santos. Para o consumidor final, isso se 

traduz em bulbos arredondados, coloração amarelo-  pérola, 

sabor sua ve e média pungência. Cada unidade pesa entre 180 

e 220 gramas, o tamanho preferido do varejo. O representante 

da Seminis afirma que o volume de produção no Vale do São 

Francisco tem sido satisfatório. “A Shinju produz em torno de 

75 a 80 toneladas, atingindo mais de 60% de classificação na 

classe 3, que oferece melhor preço ao produtor”, diz.

O vigor da raiz permite melhor comportamento em 

relação à si tua ções como estresse hídrico e altos índices de 

salinidade. Além disso, o produto apresenta resistência à raiz- 

 rosada (Py re no chae ta terrestris) e à podridão basal (Fusarium 

oxysporum f. sp. cepa).

Mesmo sendo 
cenouras de verão 

também produzimos 
durante o inverno”
Matheus Oliveira, produtor

O produtor Matheus Oliveira

Shinju: bulbos com peso entre 
180 e 220 gramas
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Treinamento

Produtos & Mercados

Rea li za do em 15 de outubro, no Sítio Matsusako, 

em Ibiú na, o Treinamento de Identificação de Pragas, promo-

vido pela Seminis em parceria com o Grupo Matsusako, Se-

mentes Teixeira e Casa Bugre São Paulo, teve como objetivo 

a transferência de conhecimento sobre identificação de pra-

gas, conceitos de manejo integrado de pragas e importância 

da rotação de modos de ação de inseticidas no cultivo de fo-

lhosas e brássicas.

De acordo com Fernanda Ferraro representante de 

Desenvolvimento Tecnológico da Seminis, o treinamento foi 

desenvolvido com foco no clien te. “Primeiro entendemos qual 

era sua demanda e como po de ría mos atendê-  la entregando 

valor. Para isso buscamos um time multidisciplinar”, diz, refe-

rindo-  se aos parceiros da ini cia ti va.

Os 40 produtores participantes foram divididos 

em três grupos, cada um deles integrando estações temáti-

cas, que interagiram em diferentes momentos: Identificação 

de pragas”, com Ra fae la Martini; “Monitoramento e Contro-

le”, por Jander Rosado; e “Modo de Ação de Inseticidas”, com 

a palestrante Fernanda Ferraro.

Na opi nião de Alexandre Teixeira, pro prie tá rio da 

Sementes Teixeira, depois do treinamento mui-

tos produtores vão mudar a forma de manejar 

suas   áreas, optando por tratamentos preven-

tivos. “O ma te rial usado e as explicações dos 

palestrantes ajudaram muito no aprendiza-

do. Foi real men te uma aula sobre técnicas 

agrícolas, da qual todos participaram.”

Realizado em 10 de setembro, o Dia de Campo Abra-

top, organizado pela Associação Brasileira da Cadeia Produtiva 

de Tomate Industrial, em Cristalina (GO), contou com a partici-

pação de 120 pessoas, todos elas profissionais de indústrias ali-

mentícias, como a Heinz, Cargill, Goiás Verde, Fugini, Bonduel-

le, Oderich, Conservas Olé, Sorgatto Alimentos, entre outras.

Na ocasião a Seminis esteve presente para apre-

sentar os tomates para processamento SV6858TM, JAG8810, 

SV8840TM, SV2849TP, AP529 e AP533. De acordo com Jor-

ge Hasegawa, representante de Desenvolvimento Tecnológico 

da Seminis, o objetivo foi a divulgação de híbridos de tomate 

para processamento. “As principais empresas do setor de se-

mentes estiveram presentes neste evento, disponibilizando di-

ferentes opções tecnológicas que adequem aos seus diferen-

tes  perfis produtivos.”

Supervisor de pesquisa agrícola da Cargill Foods 

Brazil, Rafael de Rezende Sant’Ana declara que o Dia de 

Treinamento ajuda produtores de Ibiúna 
a identificar e controlar pragas

Representantes da indústria alimentícia 
participam do Dia de Campo Abratop

De acordo com Ana L. Morotti, analista de Mar ke-

ting da Seminis, esta foi uma ação-  piloto que poderá ser re-

plicada futuramente em outras culturas ou re giões. “Isso tam-

bém permitirá maior presença no campo do time Seminis e 

maior interação com nossos clien tes”, declarou. Fernanda 

Ferraro avalia que o objetivo foi plenamente alcançado, pois 

as informações compartilhadas permitirão aos produtores en-

tregar um produto de mais qualidade e renta-

bilidade devido ao melhor controle de insetos 

e pragas. “Por isso agradecemos à equipe do 

Grupo Matsusako por nos dar a oportunidade 

de trabalhar em conjunto com eles, e a todos os 

demais apoiadores, pelo suporte para que esse 

evento fosse um sucesso”, completa.

Campo Abratop obteve sucesso em sua proposta, que é apre-

sentar novos híbridos para a cadeia do tomate industrial, re-

unir técnicos, produtores e todos os participantes envolvidos 

na produção e comercialização de tomate industrial. Avalian-

do o campo onde o evento foi realizado, ele ressalta a boa sa-

nidade e o excelente potencial produtivo, que possibilitou a 

demonstração da rentabilidade dos híbridos. “Acredito que a 

seleção de linhagens mais adaptadas ao nosso país é o me-

lhor e mais rápido caminho para criação de novos híbridos 

com melhor potencial produtivo e estabilidade nas adversida-

des climáticas”, opina.

“A confraternização entre os participantes é muito 

salutar gerando uma boa rede de amizades entre os integran-

tes, já que o congresso brasileiro de tomate industrial agora é 

realizado de dois em dois anos. Este evento melhora o inter-

câmbio de informações que era realizado anualmente no con-

gresso”, acrescentou o técnico da Cargill.

“O ma te rial usado e 
as explicações dos 

palestrantes ajudaram 
muito no aprendizado.”

Alexandre Teixeira,  
pro prie tá rio da Sementes Teixeira
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Negócio

Caracterizado pelo aquecimento anômalo do Pací-

fico equatorial, o fenômeno El Niño alterna o ritmo barométri-

co da atmosfera global e causa inversão nos padrões de ven-

tos e na distribuição plu vio mé tri ca. Professores do programa 

de pós-  gra dua ção em Agronomia da Universidade Federal de 

 Goiás (UFG) – Re gio nal Jataí, Hildeu Ferreira da Assunção e 

José Hortêncio Mota, explicam que, no Brasil, este fenômeno 

se manifesta de diferentes maneiras.

Enquanto no Sul ocorrem precipitações em exces-

so, nas re giões Nordeste e Norte é esperada uma de fi ciên cia 

hídrica, situações às vezes intensas e prolongadas. Já nas re-

giões Sudeste e Centro- 

 Oeste, dependendo do 

mês, o fenômeno pode 

ser indiferente ou neutro. 

“Dian te disso, de acordo 

com a re gião em que está 

localizado sua área agríco-

la ou campo de produção, 

o produtor deve utilizar al-

guns recursos para reduzir 

as perdas, como am bien-

tes protegidos (telado, estufas, casa de vegetação, etc.) ou cul-

tivo escalonado com o uso de cobertura de solo, como o plan-

tio direto, mulching e outras técnicas de conservação e manejo 

do solo”, atestam os professores.

Segundo os especialistas, em 2015 devido ao calor 

intenso e ao atraso do pe río do das chuvas, a produção de hor-

taliças foi muito afetada. Pois a temperatura elevada acelerou 

o processo de maturação das plantas provocando desordens 

fi sio ló gi cas e in via bi li zan do par cial men te seu desenvolvimen-

to, o que resultou em perdas na produção. “Em si tua ções de 

falta de água ou estresse, as hortaliças não se desenvolvem 

adequadamente. Se há excesso, ocorre grande índice de ata-

que de pragas e doen ças, causando um dano direto que mui-

tas vezes in via bi li za a co mer cia li za ção dos produtos por falta 

de padrões  ideais.”

Nas re giões onde o fenômeno El Niño ocorre com 

efeitos negativos, a seca é o principal limitador da produ-

ção, as so cia do ao ataque de insetos pragas, principalmen-

te nas raí zes e tubérculos. Engenheiro agrônomo da Fazenda 

Agricultores sem medo do El Niño
Dinamarca, em Mossoró (RN), Ájax Dantas de Góes Filho in-

forma que, em sua re gião, o fenômeno causa seca e afeta di-

retamente a recarga dos len çóis freá ti cos, de onde é retirada a 

água para a irrigação da cultura do melão. “Além de limitar o 

volume de água, afeta também a qualidade da água e, por con-

sequência, diminui a produtividade e reflete em menor área 

plantada”, declara.

Mota informa que, independentemente da re gião, o 

agricultor deve estar preparado para tomar decisões ineren-

tes à sua atividade, bastando para isso, ter um planejamento 

de uso e manejo solo, da água e da planta. Ou seja, ele deve 

ter em mãos o zo nea men to 

edafoclimático (solo e cli-

ma) e agroe co ló gi co (cul-

tura e época de cultivo) da 

re gião, a fim de obter uma 

definição das culturas que 

po de riam ser exploradas 

naquele determinado local, 

consideradas as condições 

do solo/clima e a exigência 

do mercado consumidor.

Ájax Góes Filho informa que, como medidas pre-

ventivas, os produtores de Mossoró e re gião têm buscado 

captar água de len çóis freá ti cos mais profundos, do Arenito 

Assú, por exemplo, além de utilizar sistema de irrigação mais 

efi cien te. Também buscam investir em re giões antes não ex-

ploradas com a cultura do melão, que tenham melhor poten-

cial hídrico, e introduzem novas tec no lo gias que amenizam os 

efeitos da seca. Outra medida é utilizar adubos especiais para 

pro por cio nar melhor desenvolvimento vegetal, bem como in-

vestir no cultivo de va rie da des mais tolerantes às condições 

climáticas extremas.

De acordo com o es pe cia lis ta da UFG, a re gião Nor-

deste continua sofrendo com a baixa precipitação, o que inter-

fere diretamente na produtividade das culturas, como o melão. 

“Em si tua ções como essa, além de previsão de El Niño para o 

ano de 2016, quando estamos na iminência de um colapso hí-

drico não só para nossa atividade, mas também para a so cie-

da de como um todo, o mais importante é fazer um bom pla-

nejamento”, recomenda o agrônomo da Fazenda Dinamarca.

O gráfico mostra os efeitos do El Niño na comparação entre os meses 
de agosto de 1997 e 2015. As imagens de satélite revelam às áreas da 
superfície do oceano atingidas pelo aquecimento (em vermelho)

Área de influência do El Ninño na América do Sul, em julho de 2015
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Responsável por aproximadamente 20% do custo 

de produção total, o manejo de doen ças é fundamental na pro-

dução de cenouras. Alia da ao controle, está a busca por práti-

cas integradas, de caráter sustentável, visando à proteção do 

meio am bien te.

A pressão e tipo de patógenos que afetam as ce-

nouras va riam de acordo com a re gião e época de plantio, sen-

do mais críticos no verão. Considerando-  se o ciclo de vida 

da planta nessa época, duas das doen ças mais importantes 

são podridão de pré e pós-  emergência — sendo esta última 

conhecida popularmente como “tombamento”, cujos agen-

tes causais podem ser os do gênero Alternaria, Rhizoctonia  

e/ou Xanthomonas.

Outro tipo de doen ça que afeta as cenouras é o 

Complexo da queima das folhas, que é composto pelos pa-

tógenos: Alternaria dauci, Cercospora carotae e Xanthomonas 

campestris pv. Carotae. Embora possa ocorrer em qualquer 

época, as cenouras de inverno (tipo Nantes) mostram-  se mais 

sensíveis a esta doen ça.

Além desses, o mais crítico e de sa fia dor problema 

no cultivo das cenouras atual men te são os ne ma tói des, cujo 

controle deve ser preventivo. À medida que se caminha para o 

final do ciclo, pode-  se observar também a podridão radicular, 

que prejudica o produto principalmente na co mer cia li za ção e 

conservação pós-  colheita.

Para o controle da podridão de pré e pós- 

 emergência (fase ini cial de cultivo) recomenda-  se utilizar se-

mentes de boa qualidade, rea li zar rotação de cultura, regular 

as se mea do ras para obter adequada profundidade de plantio 

e rea li zar manejo efi cien te da água, evitando encharcamen-

tos. Estas práticas as so cia das a um controle químico adequa-

do (necessário em épocas quentes) pro por cio nam controle 

Cenouras: como controlar as principais 
pragas que afetam esse tipo de cultivo

da doen ça e garantem o bom estabelecimento do estande de 

plantas, o que permite obter uma população final adequada.

Para as doen ças fo lia res, como o Complexo da 

queima das folhas, a principal medida é utilizar híbridos de ce-

noura resistentes. Neste aspecto, a Seminis desenvolve híbri-

dos com resistência in ter me diá ria a elevada, de acordo com o 

patógeno considerado, reduzindo os riscos do agricultor nes-

sa época tão crítica de cultivo. Ju lia na e EX4098 são atual-

men te os híbridos com melhor resistência em condições chu-

vosas, pro por cio nan do segurança aos produtores de norte a 

sul do Brasil.

Em relação aos ne ma tói des, as principais es pé cies 

causadoras de danos em cenouras são: Meloidogyne incógni-

ta, M. javanica, M. arenaria e M. hapla. A rotação com gra mí-

neas, principalmente milho e sorgo, constitui-  se medida im-

portante para reduzir a população destes organismos no solo. 

Além disso, a utilização de produtos bio ló gi cos ano a ano é 

uma forma efi cien te a médio/longo prazo, auxiliando no con-

trole sem agredir o meio am bien te.

Em relação a podridão de raí zes no campo e na 

pós-  colheita, causadas principalmente por patógenos do gê-

nero Sclerotium (S. rolfsii ) e Erwinia (campo) e Pythium e Rhi-

zoctonia (principalmente pós-  colheita) recomenda-  se o ma-

nejo adequado da irrigação e canteiros bem preparados (com 

boa ae ra ção e não compactados), evitando-  se o acúmulo de 

água, bem como uma adubação equilibrada durante o ciclo 

(principalmente, o fornecimento adequado de boro e zinco) 

para pro por cio nar boa conservação e longevidade às raí zes 

na pós-  colheita — neste caso, não se aplica controle quími-

co. Além das práticas de manejo citadas, o controle bio ló gi co 

é uma ferramenta sustentável que pode auxiliar em todas as 

fases do ciclo da cultura.



É tempo de planejar a safra com cultivares  
de qualidade para qualquer época.  

Confira as indicações dos técnicos da Seminis

Alface crespa crocante SVR2005

Com excelente rendimento e pós-colheita, a alface SVR2005 possui 

folhas muito crespas e crocantes, com ótima apresentação visual e boa 

aptidão ao processamento. As plantas têm alta tolerância ao pendoamento 

precoce, Tip Burn (deficiência de cálcio) e doenças foliares.

Couve‑flor híbrida Veneza

Ideal para cultivo no verão, pois possui ótima sanidade nesse período, a couve-flor 

Veneza é caracterizada pela precocidade, com ciclo médio de 90 dias, e plantas de 

porte médio. As folhas eretas e grandes permitem boa proteção da cabeça, que tem 

diâmetro médio entre 18 e 22 cm, de coloração branca à creme claro e firme.

Abobrinha híbrida PX7051

A abobrinha PX7051 é um híbrido de alta produtividade que oferece boa 

resistência às viroses no campo. Com ciclo precoce, em média 50 a 60 dias, as 

plantas são compactas e vigorosas. Os frutos do tipo Caserta têm excelente 

formato e coloração levemente clara, com listras verde-escuras.

Cebola híbrida Campo Lindo

Com ciclo médio de 110 a 130 dias e ótima adaptabilidade, a cebola Campo Lindo é ideal 

para o cultivo em dias intermediários. Com plantas vigorosas e arquitetura ereta, apresenta 

bulbos uniformes, com pescoço fino e boa tolerância ao armazenamento, além de excelente 

classificação e alto potencial produtivo. Este híbrido tem ótima performance fitossanitária.
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