MALHAS FOTOSSELETIVAS DE PROTEÇÃO E SOMBREAMENTO

TRANSFORMANDO LUZ EM PRODUTIVIDADE!

Conhecendo suas necessidades,
contribuindo para seu crescimento.

BENEFÍCIOS
Melhor controle microclimático;
Proteção mecânica contra granizos e ventos fortes;
Aumento de produtividade e qualidade;
Reduz os níveis de queima por golpe de sol
(quando comparado com telas pretas ou brancas
comuns);
Aumento de calibre;
Melhora a coloração (intensidade e uniformidade
da coloração);
Aumenta o BRIX (conteúdo de sólidos solúveis);
Pode acelerar ou retardar o florescimento e
frutificação de acordo com a Chromatinet®
utilizada;
Menor incidência de insetos vetores de viroses; e
Aumento da fertilidade de gemas.

ChromatiNet® Leno/Raschel é um tipo de malha
de sombreamento e proteção que permite o controle
do desenvolvimento vegetativo da planta,
influenciando no tamanho de folha, brotação, altura,
peso, florescimento e maturação, através da
transmissão de espectros de luz específicos resultantes
da fotoconversão (melhor qualidade de luz).
O principal objetivo da proteção de plantas com
ChromatiNet® Leno/Raschel é aumentar a eficiência
fotossintética da cultura pela modificação do espectro
de luz solar, além de minimizar os danos causados pelo
excesso de radiação solar e evitar danos causados por
granizos, pássaros, insetos e chuvas fortes.
Essa alteração do espectro de luz é proporcionada
graças a adição de aditivos especiais em combinações e
proporções que permitem aumentar a quantidade de
radiação PAR transmitida para as plantas.
QUALIDADE DE LUZ
A recepção da luz vermelha e vermelha extrema em
maior quantidade altera o metabolismo da planta
aumentando a eficiência do processo de
fotomor fogênese, desencadeando respostas
fisiológicas, tais como: precocidade de produção,
plantas mais vigorosas, frutos com maior tamanho e
diâmetro, intensificação da coloração das flores e folhas
e concentração do sabor dos frutos.
Aditivos especiais transformam sua malha em um filtro
fotoconversor, manejando os espectros da luz solar e
transformando sua luz direta em luz difusa.

TRANSMITE LUZ DIFUSA
CONTROLE DO
ESPECTRO DE LUZ
Esquema representativo da
fotoconversão da malha
ChromatiNet® Leno/Raschel
vermelha. (Alteração do espectro de luz)

QUANTIDADE DE LUZ
Em função da intensidade da radiação e necessidade de
luz do cultivo pode-se trabalhar com as
ChromatiNet® Leno / Raschel em diferentes
porcentagem de sombras.

VANTAGEM ECONÔMICA
A possibilidade do aumento de produtividade,
qualidade e precocidade da colheita em épocas
desfavoráveis ao cultivo, são fatores fundamentais
proporcionando aumento da rentabilidade.
POLIETILENO: 100% VIRGEM
Maior durabilidade e conﬁabilidade.

POTENCIALIZA A ENTRADA
DE RADIAÇÃO VERMELHA
REDUÇÃO DE PRAGAS

CURVA DE TRANSMISSÃO DA
MALHA CHROMATINET® VERMELHA.
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Transmissão

REDUÇÃO DE PRAGAS E DOENÇAS
Diminui a passagem dos raios ultravioleta reduzindo as
ocorrências de insetos, pois os mesmos são orientados
por esse espectro de radiação, ou seja, o ambiente
torna-se mais "invisível” aos insetos.
O controle microclimático (temperatura, umidade
relativa e luminosidade) pode diminuir a incidência de
doenças em algumas situações.

REDUZ A INCIDÊNCIA
DE RADIAÇÃO UV
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BENEFÍCIOS:
• Proteção contra granizo;
• Menor efeito de sombra comparado como as malhas
pretas convencionais;
• Maior produtividade (Ton/Ha);
• Maior calibre;
• Maior intensidade da cor vermelha;
• Maior quantidade da superfície do fruto com a cor
vermelha (uniformidade); e
• Menor perda por excesso de radiação (queima por sol).
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PROTEÇÃO
CONTRA GRANIZO
Combinação entre matéria-prima de
alta qualidade, tamanho dos orifícios
e espessura dos fios.
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RESISTÊNCIA
MECÂNICA
Com fios mais espessos e reforços
laterais e central.

REFORÇOS LATERAIS
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Fonte: Centro Vulcani (Israel)

Uva

Alface

A utilização de malhas de sombreamento com propriedades
de fotoconversão e difusão da luz na viticultura inﬂuencia a
ﬁsiologia das videiras, a produção e a qualidade do produto
ﬁnal, assim como também as práticas de manejo do solo, da
planta e dos produtos ﬁtossanitários.
Testes comparativos entre ChromatiNet® Leno e malhas
preta em cultivo de uvas demonstraram que o uso das
malhas fotoconversoras promoveram:
Precocidade
Produtividade
Qualidade

Preta 20%
Cachos bem formados,
com alterações na
coloração
parcialmente rosado.

Antecipação na colheita
Aumento de 20% (Kg/ha)
Coloração uniforme
Aumento de sólidos solúveis

Pérola 20%
Atraso no
desenvolvimento e
cachos mais verdes,
porém bem
compactados.

Vermelha 20%
Cachos maiores, boa
coloração e
uniformidade. Colheita
antecipada em 10 dias.

Peso Médio de cachos de Uva (g)

Alfaces Crespas crescidas sob a malha
ChromatiNet® Leno apresentaram:
• Maior desenvolvimento das plantas (peso e tamanho);
• Maior produtividade (Kg/m²);
• Qualidade do produto ﬁnal: mais sabor, melhor textura
(maciez) e coloração mais intensa;
• Melhor rendimento no processo de higienização;
• Proteção contra fatores abióticos: chuvas, ventos, altas
temperaturas, excesso de radiação solar; e fatores
bióticos: pragas e doenças;
• Redução no uso de defensivos agrícolas: menor custo de
produção e impacto ambiental; e
• Quebra da gota da chuva: diminuição da lixiviação de
nutrientes, menor compactação do solo e folhas limpas.
Pela cartilha de classiﬁcação de alface
(www.hortibrasil.org), as alfaces crescidas sob a malha
ChromatiNet® Leno ﬁcaram acima em todos os
aspectos: poucos defeitos, boa coloração e produto limpo.
Peso Médio Alface Crespa (g)
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Altura Média alface Crespa (cm)

Pérola

Campo aberto: Plantas mais
leves, em média 365g/planta.

Anti-granizo Preta 18%
ChromatiNet Leno 20%

ChromatiNet® Leno
Vermelha: Plantas mais
pesadas, em média
580g/planta.

Raschel Silver 35%

Raschel Silver 50%

Raschel Vermelha 35%

Raschel Vermelha 50%

REDUÇÃO
DE PRAGAS
E DOENÇAS

CONTROLE DE INSETOS - Diminui a G A N H O E M P R O T E Ç Ã O E
entrada de insetos nas estufas por CONTROLE DO AMBIENTE - Os
reduzir a entrada de radiação UV.
túneis garantem proteção física e
melhor controle da umidade do
ambiente protegido. Contribui na
produção da entressafra.

MUDAS DE CAFÉ - Maior
desenvolvimento da área foliar (parte
aérea) e sistema radicular (raízes);
precocidade; maior vigor.

ORQUÍDEAS - A mudança do espectro
para faixa do vermelho e vermelho
distante favorece o processo de
fotomorfogênese.
A recepção desta faixa de luz em maior
quantidade ocasiona mudança no
comportamento da planta, acelera seu
metabolismo, antecipa o
florescimento, aumenta a produção
(maior número de hastes florais e de
flores) e melhora a qualidade (hastes e
flores maiores).

ROSA (CAMPO ABERTO) - Rosas com
hastes maiores e coloração mais
intensa; Controle de microclima: menor
incidência de pragas e doenças; Menor
consumo de água e insumos; Proteção
contra chuvas e ventos fortes.

ROSAS DE CORTE - Em muitas
variedades, melhora a classificação para
o mercado consumidor (maior altura e
espessura das hastes), aumento de
produtividade (número de hastes/m²),
garante coloração mais intensa,
melhora da rentabilidade econômica.
Tomate

Pimentão

GANHO EM VIGOR- Com a maior captação de luz na faixa do vermelho e
vermelho
extremo as plantas têm maior acúmulo de açúcar, favorecendo o
HIDROPONIA - Plantas mais vigorosas;
crescimento
e desenvolvimento, resultando em precocidade e maior
Maior produtividade (kg/planta);
produtividade
(kg/ha/tempo).
Diminuição dos danos causados nos
frutos e folhas por fatores climáticos;
Produto final com qualidade superior.

O cultivo em ambiente protegido permite um melhor controle da produção, o agricultor
depende menos das condições climáticas e consegue planejar seu plantio, evitando as épocas de
menores preços no mercado.
As telas de sombreamento e filmes plásticos fabricados pela Ginegar permitem o maior
aproveitamento da área e do uso de insumos, melhoram a qualidade e a produtividade,
diminuem a sazonalidade da produção e garantem o controle mais eficiente de pragas e
doenças.
A escolha certa da porcentagem de sombreamento associada ao manejo da malha e/ou filme
plástico resultam no sucesso da produção e certeza da obtenção de um produto final com
qualidade.
A Ginegar tem um compromisso firme com a inovação e a qualidade, e atende às exigências
da ISO 9001 - BUREAU VERITAS Certification e Institute of Quality & Control (IQC).

Conhecendo suas necessidades,
contribuindo para seu crescimento.

Solicite uma visita técnica de um de nossos Engenheiros Agrônomos para orientá-lo
na construção do microclima mais adequado para seu ambiente protegido.

+55 19 3554-9800
contato@ginegar.com.br
ginegar.com.br

