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Pensando no futuro,
desenvolvendo soluções no presente.
A Ginegar é uma empresa de origem israelense
fundamentalmente agrícola, fundada em 1969 e que
atua mundialmente em mais de 85 países.
Caracteriza-se pela busca incessante por
tecnologias voltadas à produção de alimentos em
Ambiente Protegido, e também segmentos de
produtos para maximizar produtividade em campo
aberto.
A missão e visão da Ginegar são desenvolver
soluções sustentáveis, de alta durabilidade e
confiabilidade, que solucionem ou minimizem
problemas ou adversidades climáticas,
assegurando ao seu cliente a possibilidade de
incrementar produção, qualidade e rendimento
financeiro.
Temos o compromisso forte em entender o
negócio de nosso cliente, suas necessidades, suas
limitações, as oportunidades de mercado e
assessorá-lo para a construção de um projeto de
Ambiente Protegido adequado à sua realidade com
o melhor custo-benefício técnico e econômico.
Nossa equipe de profissionais de pesquisa,
desenvolvimento e comercial é constituída por
profissionais preparados ao entendimento macro
da cadeia produtiva e no entendimento da produção
agrícola e tem como objetivo entender as limitações
climáticas do local, o tipo de estrutura, as
necessidades fisiológicas e climáticas do cultivo
para propor modelos de cultivos e soluções que
agreguem maiores rentabilidades ao empresário
rural.
Estudos recentes demonstram que deveremos
estar preparados para alimentar 9.5 bilhões de
pessoas até 2050. Ou seja, em 30 anos deveremos
ter saltos de produtividade que sejam equivalentes
ao total produzido nos últimos 10 mil anos. O déficit
mundial em terras aráveis, de água e mudanças
climáticas aceleradas tornam a produção de
alimentos em Ambiente Protegido um caminho sem
volta.

últimos 5 anos, com investimentos em novas extrusoras, teares, automação, controle e
profissionais capacitados. Temos um forte compromisso com a qualidade e, por isso
trabalhamos com matérias-primas, aditivos, componentes e máquinas de última geração para
assegurar confiabilidade e relacionamentos de longo prazo com nossos clientes.
No início de 2019 tivemos a mudança de CEO da Ginegar Brasil e o Sr. Eugênio Brunheroto
assume o comando com o intuito na continuidade de crescimento no mercado brasileiro
mediante a busca de alianças estratégicas com fornecedores de matérias-primas e aditivos
locais, mantendo o padrão de qualidade internacional, investimentos em novos teares e
extrusoras bem como a instalação de novo parque fabril para a produção de tecnologias para o
mercado de cereais, silagem e revestimento de reservatórios de maneira geral.
Temos como objetivo no Brasil, ser a empresa líder no segmento agrícola especializada em
ambiente protegido, em performance, pesquisa e desenvolvimento, mediante o
reconhecimento sólido e ético de toda a cadeia produtiva, destacando-se por colaboradores
preparados, motivados e comprometidos com a satisfação de nossos clientes, com a criação
de vantagens competitivas que agreguem valor e gerem lucro aos distribuidores e
consumidores.
Assim, acreditamos que estamos contribuindo para o crescimento de uma agricultura
sustentável, para o melhor conforto e saúde do ser humano, criando laços fortes e duradouros
com seus clientes, através da criação de soluções de melhorias de ambientes protegidos,
aplicação e manejo de tecnologias adequadas.
A Ginegar tem o compromisso firme com a inovação e a qualidade, e atende às exigências da
ISO 9001-BUREAU VERITAS Certification e Institute of Quality & Control (IQC).

No Brasil, a Ginegar, nos últimos anos, está
modernizando e aumentando o seu parque
industrial na cidade de Leme no interior do estado
de São Paulo. O tamanho da fábrica dobrou nos
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TECNOLOGIAS
GINEGAR

Confiança e segurança
à produção agrícola

A Ginegar é uma das principais fabricantes no mundo de tecnologias em filmes plásticos e
telas de sombreamento, e se caracteriza pela preocupação em desenvolver soluções aos mais
diversos cultivos e climas para a produção em Ambiente Protegido. A tomada de decisão dos
tipos de materiais a serem utilizados deve ser embasada no microclima local e nas culturas em
produção. A Ginegar tem um corpo técnico especializado na orientação do empresário rural
para a escolha das soluções técnicas e econômicas mais adequadas à cultura e às
necessidades de cada fase de desenvolvimento e período do ano.
A produção agrícola em ambiente protegido foi desenvolvida para aumentar a produtividade
e tornar os cultivos menos vulneráveis às variações climáticas, intempéries da natureza,
insetos e doenças. Com a evolução do cultivo em ambiente protegido, a Ginegar, empresa
especializada em tecnologias para o agronegócio, anualmente desenvolve inovações em telas e
filmes plásticos com longa durabilidade, com excelente custo-benefício e capazes de resolver
ou minimizar problemas no processo produtivo, a fim de maximizar a produtividade e qualidade
dos cultivos e, por consequência, melhorar os lucros dos seus clientes.
A produção em ambiente protegido, desde que construído e manejado de forma adequada,
possibilita a criação de um microclima favorável ao cultivo, proporcionando o controle das
variáveis climáticas. As altas temperaturas, granizos, chuvas em excesso, ventos fortes e
elevada radiação solar são alguns fatores de maior risco em causar danos à produção agrícola,
pois favorece o aparecimento de doenças e distúrbios fisiológicos que resultam em quebra de
produção ou perdas de qualidade dos produtos gerados. A redução nas oscilações climáticas
resulta em ganhos de eficiência produtiva, estimados em até 40%, além de reduzir o efeito da
sazonalidade, permitindo a oferta de produtos em épocas desfavoráveis ao cultivo tradicional,
possibilitando preços mais elevados ao produtor. Portanto, o manejo da luz, temperatura,

umidade relativa e CO2 são fundamentais dentro da
produção em Ambiente Protegido. A Ginegar oferece
aos empresários agrícolas as tecnologias mais
avançadas do mundo, promovendo condições
ambientais ideais para a máxima expressão do
potencial das cultivares com maior eficiência no
aproveitamento de água e nutrientes.
O nosso contínuo investimento em pesquisa e
desenvolvimento garante ao produtor agrícola
brasileiro a segurança em adquirir tecnologias
comprovadamente eficientes aos seus cultivos,
promovendo maiores rendas ao produtor rural. Para
demonstrar ao produtor os benefícios dos produtos
tecnológicos, a Ginegar apresenta pesquisas em
conjunto com produtores das mais diversas regiões
e cultivos, instituições de pesquisas e universidades,
das quais os resultados estão comprovados nas
páginas seguintes através de depoimentos, gráficos,
fotos e textos explicando a aplicação de cada
produto na produção de flores, frutas e hortaliças.
Dr. Gilberto Rostirolla Batista de Souza
Coordenador de Pesquisa e Desenvolvimento
Ginegar Brasil
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A TELA SOMBRINET COM A TECNOLOGIA
DE FIOS QUE NÃO DESFIA,
COMBINADA COM A QUALIDADE DE LUZ
DE ALTA PRODUTIVIDADE.
Texto

reforços laterais e central! Essa caracterís ca é graças a mais moderna tecnologia
aliada a exper se de nossos engenheiros e está disponível nas malhas com 30% e 50%
de sombreamento na cor preta. A linha CHROMATINET® MONO VERMELHA, além das
caracterís cas da linha SOMBRINET, tem adi vos que modiﬁca o espectro da luz com
fotoconversão na faixa do vermelho e vermelho-distante, preponderantes para ganho
de produ vidade, qualidade e rentabilidade (Figura 1).
O Nosso con nuo inves mento em pesquisa e desenvolvimento garante ao produtor
agrícola brasileiro a segurança em adquirir tecnologias comprovadamente eﬁcientes
aos seus cul vos, promovendo maiores rendas ao produtor rural.

Dr. Gilberto Ros rolla Ba sta de Souza
Coordenador de Pesquisa e Desenvolvimento
Ginegar Brasil

O cul vo protegido de hortaliças pode ser
feito em casas-de-vegetação ou em telados, de
acordo com a climá ca prevalecente na região.
Em áreas mais quentes e/ou menos chuvosas,
podem ser cul vadas em estruturas com telas
para a proteção contra granizos e ventos mais
fortes. Combinado ao efeito de proteção, a
linha de telas CHROMATINET® possui adi vos
especiais em combinações e proporções que
permitem aumentar a quan dade de radiação
PAR transmi da para as plantas na forma
difusa.
As CHROMATINET® já são um sucesso entre
os produtores de hortaliças de folhas e frutos,
tais quais alface, acelga, brócolis, couve folha,
couve-ﬂor, espinafre, repolho, rúcula, pepino,
pimentão, tomate, entre outras. São três pos
de telas CHROMATINET®, a Raschel, a Leno e a
M o n o . A C H R O M AT I N E T ® R a s c h e l é
confeccionada em ﬁtas e a Leno em ﬁos. A
primeira promove maior difusão de luz,
permite maior ven lação, tem maior eﬁciência
na saída de ar quente, é mais leve e mais
maleável e é indicada para o interior de estufas
e para telados. As CHROMATINET® Leno e
Mono, além dos bene cios das telas Raschel,
têm maior resistência mecânica e, portanto,
são indicadas para sombreamento externo e
laterais de estufas e para projetos de telados.

Tabela 1. Dados produ vos do desenvolvimento de alface crespa cul vada
sob telado com CHROMATINET® MONO VERMELHA com 30% de sombreamento.
Alface Crespa cul vada sob
CHROMATINET® MONO VERMELHA 30%
Peso (g) Nº Folhas Altura (cm) Comp. Raiz (cm)
316,45

32,59

22,81

Ciclo

g/dia

g/folha

Nº Folhas/dia

33 dias

9,59

15,32

1,60

Figura 1. Desempenho de alface crespa cul vada em sistema
hidropônico sob telado com CHROMATINET® MONO VERMELHA.

A fotoconversão realizada pelas telas
CHROMATINET® promove melhoria na
qualidade da radiação solar, resultando em
maior produ vidade com produtos agrícolas
com maior qualidade de prateleira. O
comprimento de onda de luz vermelha e
vermelha-distante es mula o ﬁtocromo,
responsável pela germinação de sementes,
alongamento do caule, expansão das folhas,
desenvolvimento do sistema radicular, síntese
de antocianina e carotenoides, aumento do
grau BRIX em frutos, maior coloração de ﬂores,
etc.
Este ano, a Ginegar lançou a inovadora linha
de telas SOMBRINET. Essa linha de telas tecidas
em ﬁos de monoﬁlamento apresenta como
diferencial uma trama que não desﬁa e com
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20,65

Ganho de peso
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ESPERANDO POR VOCÊ

REFORÇOS LATERAIS
E CENTRAL
POLIETILENO 100% VIRGEM
E MONO-ORIENTADO
Maior flexibilidade na aplicação e acabamento
ALTA RESISTÊNCIA CONTRA
RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA

ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA
Trama especial, não desfia

5 ANOS

GARANTIA

VERMELHA 30%
TELA FOTOCONVERSORA PARA
SOMBREAMENTO E PROTEÇÃO

10 ANOS

10 ANOS

GARANTIA

PRETA 30%

GARANTIA

PRETA 50%

TELA DE SOMBREAMENTO E PROTEÇÃO

Especificações
Larguras:
Comprimentos:

1,5m / 3m / 4m / 4,5m / 5,2m - Todas sem emendas (costuras)
50m / 100m / 250m / 500m
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ALUMINET® 50%
NA PRODUÇÃO DE ROSAS EM ESTUFA

O resultado no aumento de produ vidade se deve ao efeito da tela
termorreﬂetora tanto para redução de temperatura durante o dia,
quanto manutenção do calor durante a noite, mantendo a
temperatura média ideal de 25°C para a roseira.
3000

DADOS GERAIS
Cidade: A baia/SP
Cultura/variedade: Rosa vermelha / Samourai
Idade da planta: 3 anos
Área do teste: 4 canteiros com 28 metros cada para ALUMINET®
50% e área idên ca para a sem tela (total para de 154m² para cada
ambiente em avaliação).
Período de avaliação: Janeiro a Dezembro de 2018.
As rosas são plantas sensíveis às altas temperaturas, que podem
promover botões ﬂorais menores, aumento de incidência de
doenças e menor produ vidade. A tela termorreﬂetora
ALUMINET® promove maior controle das temperaturas de acordo
com o manejo adotado. Em dias quentes, a tela deve ser estendida
durante o dia para barrar a entrada de calor e aumentar a difusão
de luz solar no ambiente. Em dias frios, deve-se estender a tela no
ﬁnal do dia e recolhê-la no início da manhã para barrar a saída de
calor e, assim, manter a temperatura do ambiente em produção.
Neste sen do, para trazer os melhores resultados ao produtor
rural, realizamos este trabalho de pesquisa para avaliar a
produ vidade e qualidade das hastes de rosa cul vadas sob o
ALUMINET® 50%, instalado com sistema móvel no interior de
estufas plás cas cobertas com ﬁlme difusor comparado com área
sem a tela.
RESULTADOS
As plantas cul vadas na área sob o ALUMINET® apresentaram um
aumento de 11,4% no número de hastes durante o ano de 2018,
com 20.929 hastes de rosas colhidas nesta área. Em ambiente sem
a tela a produção foi de 18.782 hastes colhidas no mesmo período.
(Figura 1). As plantas foram avaliadas durante um ano para garan r
os resultados durante os quatro períodos do ano.

2500

Número de Rosas

MAIOR PRODUTIVIDADE
MELHOR QUALIDADE DE HASTES

Produção mensal de Rosas em 2018

2000
1500
1000
500
0

Filme Difusor + ALUMINET® 50%

Filme Difusor

Figura 2. Número de hastes de rosas colhidas mensalmente de 690 plantas em
2018, produzidas sob ambiente com ﬁlme difusor e tela termorreﬂetora
ALUMINET® móvel com 50% de sombreamento em comparação com ambiente
com ﬁlme difusor.

Além do aumento na produção, os resultados mostraram alto
padrão de qualidade das hastes de rosa produzidas sob a tela
ALUMINET® 50%.
O padrão de qualidade para rosas de corte do sistema Veiling
Holambra, descreve que para a haste ser enquadrada no padrão 70,
ela deve ter de 65 a 75cm de comprimento. Porém, os padrões de
50 a 80 devem ter no mínimo 5mm de diâmetro de haste, caso
contrário a classiﬁcação cai para o padrão 40 com o mínimo de
4mm de diâmetro. Neste caso, pelo comprimento das hastes
produzidas, em ambos ambientes poderiam receber a classiﬁcação
do padrão 70. Contudo, as rosas produzidas nas áreas sem a tela
termorreﬂetora não apresentaram o diâmetro mínimo exigido de
5mm e, assim sendo, a classiﬁcação pode cair para o padrão 40 com
menor valor de mercado.
Sob o ALUMINET® as hastes apresentaram o comprimento médio
de 67,5cm e, também, o diâmetro de hastes superior a 5mm.
Recebendo a classiﬁcação de padrão 70.

Total de Rosas colhidas em 2018
22.000

20.929

20.000

18.782

18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
Filme Difusor + ALUMINET® 50%

Filme Difusor

Figura 1. Número total de hastes de rosas colhidas de 690 plantas em 2018,
produzidas sob ambiente com ﬁlme difusor e tela termorreﬂetora ALUMINET®
móvel com 50% de sombreamento em comparação com ambiente com ﬁlme
difusor.

06

Junho 2019 - Ginegar Soluções & Resultados

Figura 3. Análise da qualidade das hastes e botões de rosas vermelhas cv.
Samourai cul vadas em ambiente com ﬁlme difusor e tela termorreﬂetora
ALUMINET® móvel com 50% de sombreamento em comparação com ambiente
com ﬁlme difusor.

ANÁLISE ECONÔMICA
Cultura/Variedade: Rosa Vermelha Samourai
Área (m²): 1.000
N° Plantas/1.000m²: 4.480
Preço médio de venda de hastes de rosa de corte em 05/2019 no Ceasa SP: R$ 1,00.

JOÃO HENRIQUE SCHUMAIKEL
Agrícola Leal
Curi ba/PR

DEPOIMENTOS
Sem tela (Cobertura)

ALUMINET® 50%
Nº de hastes em 154m²/ano: 20.929

Nº de hastes em 154m²/ano: 18.782

Nº de hastes em 1.000m²/ano: 135.903

Nº de hastes em 1.000m²/ano: 121.961

Valor de hastes: R$ 1,00

Valor de hastes: R$ 1,00

Valor pago pelas hastes: R$ 135.903,00

Valor pago pelas hastes: R$ 121.961,00

DIFERENÇA NO PREÇO PAGO PELAS HASTES: R$ 13.942,00
PREÇO DE VENDA MÉDIO DO ALUMINET® 50% - R$ 10,25/m²
INVESTIMENTO COM O ALUMINET® 50% - R$ 10.250,00
Tempo de garan a da tela termorreﬂetora ALUMINET® dentro da estufa - 5 anos.

Sou proprietário da empresa Agrícola Leal, na cidade de Curi ba, Paraná, a sede de
nossa empresa ﬁca na Ceasa de Curi ba, onde atendemos todos da região
metropolitana, já importamos plás cos há quatro anos e também trabalhamos com
telas.
Atendemos tanto empresas quanto produtores rurais e o grande diferencial da
Ginegar para o nosso negócio é a alta qualidade, performance e a durabilidade dos
produtos.
Trazendo para nossos clientes maior ganho de produção, mais segurança nas suas
estruturas.
Agradecemos a Ginegar e esperamos que possamos con nuar essa parceria, trazendo
para nossos clientes a modernidade e a inovação.

PORTANTO, A DIFERENÇA NO PREÇO DA TELA PAGA-SE NO PRIMEIRO
ANO DE PRODUÇÃO CONSIDERANDO A DIFERENÇA DE PRODUTIVIDADE.

O preço u lizado para realizar a análise econômica foi baseado
numa média anual e apenas pela quan dade de hastes produzidas.
O valor das hastes vendidas ao longo do ano ﬂutua de acordo com o
período e classiﬁcação de qualidade das hastes e botões.
CONCLUSÕES
De acordo com os resultados, o ALUMINET® se mostrou superior
ao ambiente sem tela para controle microclimá co no cul vo de
rosa, pois proporcionou um aumento de 11,4% na produção de
hastes e um aumento da qualidade das hastes.
O retorno de inves mento para instalar a tela termorreﬂetora
ALUMINET® ocorre com um ano de produção com os ganhos que se
obtêm em produ vidade e qualidade das hastes.

EDSON DA S. SOUZA
Produtor Rural
Manaus/AM

DEPOIMENTOS
Hoje trabalhamos 100% com produtos Ginegar: Plás co Av Blue, Malhas Aluminet,
Chroma net Vermelha e Op net.
O que nos levou a u lizar esses produtos foram as vantagens que eles oferecem, como
plás cos com an vírus, telas que ajudam a diminuir o uso de defensivos e telas que
diminuem mais de 50% a incidência de insetos.
A nossa região é muito quente e, se não vermos o plás co Av Blue e a Malha
Aluminet, não conseguimos produzir o pimentão colorido.

AGROALDO ANTÔNIO MATIELLO
Maxiaço - Fabricante de Estufas Agrícolas
Bento Gonçalves/RS

DEPOIMENTOS

GABRIEL DE CAMPOS BARBIERI
Produtor Rural
Jataí/GO

Quero evidenciar nossa sa sfação em poder trabalhar com os produtos GINEGAR.
Primeiro por ter uma equipe comprome da em sempre entregar o melhor segundo
por ser uma empresa séria e com valores sólidos; e, terceiro porque a MAXIAÇO sente
segurança em trabalhar com a GINEGAR, pois além de produtos de excelência, conta
com uma equipe que está sempre pronta para esclarecer e nos informar sobre seus
produtos.

DEPOIMENTOS
Trabalho com produtos da Ginegar desde 2012, quando iniciei a hidroponia. São
produtos que vêm facilitando e inovando, seja no custo ou no manejo. No meu caso, o
plás co Suncover® Av Blue eliminou a necessidade de outros sombreamentos com tela
para rúcula e coentro, e a tela Chroma net® Leno possibilitou que eu produzisse alface
de muita qualidade sem necessidade de estufas com estruturas metálicas,
barateando assim o custo de implantação.

LUIZ ROBERTO MUNTINI
Hidroplan
Erechim/RS

DEPOIMENTOS
A Hidroplan é uma revenda autorizada da Ginegar em Erechim e região do Alto
Uruguai no RS. A qualidade, durabilidade e eﬁciência da Ginegar nos dão muita
conﬁabilidade em oferecer a mais alta tecnologia em ﬁlmes agrícolas para os nossos
clientes: Quem tem Ginegar tem segurança e qualidade nas suas culturas protegidas.

JULIÃO FERREIRA SOARES
Produtor Rural
Guaraciaba do Norte/CE

DEPOIMENTOS
Em nossa propriedade temos ¼ de ha e mais ¼ sendo implantado, totalizando 0,5 ha
de estufa para produção de mudas de hortaliças, e estamos ampliando exatamente
devido a parceria com a Ginegar, pois nos oferta produtos de alta qualidade,
proporcionando uma maior eﬁciência no controle de pragas, culminando numa maior
qualidade do produto ﬁnal.
Também temos a área des nada para produção de tomate, onde u lizamos há mais
de quatorze anos cul vo protegido, u lizando a tela An granizo para controle de
broca do tomate, prá ca esta que nos possibilitou um ganho real em produ vidade,
pois antes da tela se produzia, mas não se colhia devido o grande percentual de perda
por conta da broca em nossos cul vos.
Essa inovação deu tão certo que já realizamos vários eventos com o intuito de difundir
ainda mais a u lização desta ferramenta que a GINEGAR vem nos oferecendo ao
longo dos anos, assim, consolidando ainda mais esta parceria sólida entre GINEGAR e
ESTUFA TIMBAÚBA.
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CHROMATINET® LENO AMARELA 20%
NA PRODUÇÃO DE UVA NIAGARA

+55%

DE AUMENTO NA
PRODUTIVIDADE

O cul vo protegido permite a proteção das plantas contra
variações climá cas. As telas an granizo promovem barreiras
sicas contra o ataque de pássaros, contra danos por granizo e
reduz a velocidade dos ventos (PEDRO JÚNIOR, 2011).
A CHROMATINET® Leno Amarela é uma inovação em telas
fotoconversoras. Esta tela apresenta melhor qualidade de radiação
para a fotossíntese com aumento de radiação vermelha e
vermelha-distante, resultando em maior produ vidade. Ela
também apresenta alta difusão de luz, que reduz o efeito de
sombra entre folhas e permite, assim, maior entrada de luz nas
folhas. Além disso, ela promove maior quan dade de radiação
verde e amarela, responsáveis para os insetos ﬁtófagos
iden ﬁcarem o alimento. No caso do ambiente com a tela
CHROMATINET® Leno Amarela 20%, o inseto é atraído para a tela,
que irá promover um ambiente desagradável e não palatável ao
inseto, e assim ele irá buscar outro ambiente para se alimentar.
DADOS GERAIS
Cidade: Porto Feliz/SP
Cultura/variedade: Uva – variedade Niagara
Idade da planta: 3-4 anos
Data de instalação da tela: outubro/2018
Data da colheita: janeiro/2019
Espaçamento entre linhas: 2,50m
Espaçamento entre plantas: 1,20m
Estruturas no Sistema em Y
Área do teste: 630m² de tela CHROMATINET® Leno Amarela 20%
sendo a mesma área equivalente considerada testemunha com tela
An granizo Preta, ambas com 20% de sombreamento (Figura 1).

RESULTADOS
A produ vidade da videira sob a CHROMATINET® Leno Amarela foi
55,64% maior em quilos por planta quando comparadas com
plantas cul vadas sob tela preta. (Figura 1).
A tela CHROMATINET® Leno amarela promoveu também maior
número de cachos por planta em comparação com a tela preta. A
produ vidade foi de 13,31% mais cachos por planta para a tela
amarela (Figura 2).
Produ vidade Uva Niagara
25,00

24,17 a
21,33 a

20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

6,35 a
4,08 b
Tela Preta

Chroma net® Leno
Amarela 20%

Peso Total / planta (Kg)

Tela Preta

Chroma net® Leno
Amarela 20%
Nº Cachos / Planta

Figura 2. Produção de cachos de uvas (Kg) e número de cachos por planta,
conduzidas no sistema Y em cul vo protegido por CHROMATINET® Leno amarela
20% em comparação com a tela preta 20%.

O peso dos cachos apresentou maiores resultados nas uvas
cul vadas sob o telado com a CHROMATINET® Leno amarela
(259g), com incremento de 37,04% de peso por cacho em relação a
tela preta (189g). Esse ganho produ vo está relacionado com a
maior eﬁciência fotossinté ca das plantas sob a tela que promove a
fotoconversão da radiação em vermelho e vermelho-distante,
resultando em maior eﬁciência do ﬁtocromo, pigmento
responsável pela fotomorfogênese, a qual promove aumento do
vigor de planta e calibre de frutos (Figuras 3 e 4 A).
Para o teor de sólidos solúveis, não houve diferença entre as uvas
cul vadas nas telas preta e amarela (Figura 4 B).

Tela preta 20%

Figura 1. Imagem da área experimental. Tela CHROMATINET® Leno Amarela com
20% de sombreamento à esquerda e tela Preta com 20% de sombreamento à
direita.
Tela preta 20%

OBJETIVO
Avaliar a produ vidade e qualidade de cachos de uva niagara
cul vados sob a tela fotoconversora CHROMATINET® Leno
amarela em comparação com a tela preta, ambas com 20% de
sombreamento.
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Figura 3. Cachos de uvas produzidos por planta em cul vo protegido por
CHROMATINET® Leno Amarela 20% (à esquerda) em comparação com a tela
preta 20% (à direita).

Peso do cacho da Uva Niagara
KG
0,300
0,259 a

0,250
0,200

Grau BRIX da Uva Niagara
BRIX°
14,0

13,1 a

10,0

0,189 b

0,150

8,0

0,100

6,0
2,0
Tela Preta

Chroma net® Leno
Amarela 20%

0,0

Tela Preta

Chroma net® Leno
Amarela 20%

Figura 4. Caracterização dos cachos de uva em A – Peso (Kg) e B – Teor de Sólidos
Solúveis (°Brix), colhidos de videiras conduzidas em sistema Y sob tela
CHROMATINET® Leno amarela 20% em comparação com a tela preta 20%.

A cobertura com tela se faz necessária frente aos prejuízos
causados por granizo, pássaros, abelhas, etc., porém é necessário
adequar o manejo realizado como poda, aplicação de indutor,
adubação, irrigação e defensivos ao sistema de acordo com o po
de tecnologia aplicada às telas de proteção, com o obje vo de
planejar a fase de colheita ao período de maior demanda desta
fruta.
ANÁLISE ECONÔMICA
Cultura/Variedade: Uva Niagara
Área (m²): 1.000
Espaçamento entre Plantas: 1,20m
Espaçamento entre Linhas: 2,50m
Nº Plantas/1.000m²: 333
Preço médio de Venda da Uva de mesa no Ceasa de São Paulo (R$/Kg): R$ 5,00
Tela Preta
Produção/Planta (Kg): 4,08
Produção anual (Kg/1.000m²): 1.358,64

Eu vinha analisando há tempos um novo plás co para meu cul vo. Então, fui para São
Paulo buscar tecnologia.
Encontrei o plás co Suncover® Av Blue da Ginegar. É um inves mento um pouco
maior, mas graças a Deus é uma solução para a região toda, o resultado é garan do. O
desempenho é fantás co, você sente a diferença na temperatura e na qualidade do
pimentão. Deu certo e está dando certo, estou obtendo retorno.
Sem dúvidas eu aconselho os clientes a usarem o plás co Suncover® Av Blue na região.
Tenho sete estufas e cinco delas já estão com esse material. Nas outras duas estufas já
estou providenciando a aplicação do plás co da Ginegar.

TIAGO MARQUES CARVALHO
Produtor Rural
Ibicoara/BA (Chapada Diaman na)

DEPOIMENTOS
Faço uso dos produtos da Ginegar há três anos em área de morango protegido.
Fizemos algumas comparações na propriedade com plás cos de outros fabricantes e
vemos um resultado muito superior no cul vo onde estava protegido com os
plás cos da Ginegar.
A par r daí, decidimos iniciar o cul vo protegido de Tomate Grape em uma área de
2.600m², u lizando toda a tecnologia da Ginegar. Os resultados que estamos obtendo
são excelentes, com boas produ vidades e um ambiente muito bom.

Telado com CHROMATINET®
Leno Amarela
Produção/Planta (Kg): 6,35
Produção anual (Kg/1.000m²): 2.114,55

Diferença na Produção Anual entre as telas para 1.000m² (Kg/ano): 755,91
Rendimento (R$ por planta): R$ 20,40
Total R$ em 1.000m²: R$ 6.793,20

ALOISIO POLLMEIER
Produtor Rural
Manaus/AM

DEPOIMENTOS

4,0

0,050
0,000

13,5 a

12,0

Rendimento (R$ por planta): R$ 31,75
Total R$ em 1.000m²: R$ 10.572,75

Diferença no ganho pela venda anual: R$ 3.779,55
Preço médio da tela CHROMATINET® Leno amarela (R$/m²): R$ 5,41
Inves mento em 1.000m²: R$ 5.410,00
Retorno de inves mento: com o incremento de ganho anual de R$ 3.779,55 reais,
paga-se o inves mento na tela CHROMATINET® Leno Amarela
no segundo ano de produção.

CONCLUSÕES
De acordo com os resultados, o cul vo de uva Niagara sob tela
CHROMATINET® Leno Amarela demonstrou resultado produ vo
superior frente ao cul vo sob tela preta, pois proporcionou um
aumento de produ vidade de 55,64% (igual a 7.559,10Kg/ha).
O inves mento para instalar 1 ha da CHROMATINET® Leno amarela
é de R$ 54.100,00, e este valor se paga no segundo ano de
produção com os ganhos que se obtêm a mais em produ vidade.

ROZIRON LOUZEIRA
Produtor Rural
Ceilândia/DF

DEPOIMENTOS
Atuo na produção de Bromélias há mais de 20 anos, sendo que há 7 anos tenho
produção própria. Trabalho com a Ginegar desde então e é somente com a Ginegar
que obtenho uma qualidade única na coloração das ﬂores e folhas da cultura.
Já testei outros materiais e nunca ob ve os mesmos resultados, sem falar na
durabilidade que até hoje está em perfeito estado de conservação. A Ginegar é uma
empresa com comprome mento e seriedade com cliente.

GUSTAVO LUIZ MAY
Metal Prime Industria e Comércio
Erval Grande/RS

DEPOIMENTOS
A Ginegar oferece as melhores e mais eﬁcientes soluções para cul vo protegido,
gerando conﬁança e credibilidade entre fabricante e o produtor, além de assegurar
qualidades técnicas e aumentar a produ vidade das culturas.

JAIR FÁBIO PEREIRA
Produtor Rural
Pouso Alegre/MG
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
PEDRO JÚNIOR, M. J; HERNANDES, J. L.; ROLIM, G. S. Sistema de condução em Y com e sem cobertura
plás ca: microclima, produção, qualidade do cacho e ocorrência de doenças fúngicas na videira
'Niagara Rosada'. Rev. Bragan a, v. 70, n. 1, p.228-233, 2011.

DEPOIMENTOS
Sou produtor de morango e possuo uma estufa com 2.500m². U lizo os produtos
Ginegar, pois se destacam pela qualidade e durabilidade.
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EXPERIMENTO COM CHROMATINET®
LENO VERMELHA 20% NA PRODUÇÃO
DE COUVE-FLOR

28%
+ peso

12%
+ diâmetro

MAIOR
PRODUTIVIDADE

A couve-ﬂor é classiﬁcada em Brassica oleracea var. botry s,
pertencendo à família Brassicaceae, sendo uma fonte de
an oxidantes com potencial an carcinogênico (Nunes, 2009). As
Brassicas ocupam posição de grande importância na dieta humana,
sendo fonte de vitaminas, cálcio, ferro, proteínas e magnésio
(Carvalho e Nakagawa, 2000). A couve-ﬂor é altamente consumida
pela população brasileira, viabilizando seu uso como alimento
minimamente processado (Carnelossi et al., 2002).
A couve-ﬂor se desenvolve melhor em temperaturas mais amenas
(16 a 22°C). Porém, variações térmicas podem induzir o
ﬂorescimento prematuro em cul vares de verão que podem
prejudicar a produção (Filgueira, 2000).
Este trabalho de pesquisa foi realizado em parceria com produtor
de hortaliças e na região de Biri ba Mirim, SP. No período de
análise foram realizadas avaliações dos índices produ vos de
couve-ﬂor produzida sob telado com CHROMATINET® Leno
Vermelha.
DADOS GERAIS
Cidade: Biri ba Mirim/SP
Cultura/variedade: Couve-ﬂor (Bromus)
Área de plan o: telado com CHROMATINET® Leno vermelha 20%
de 15x30m, sendo a mesma área equivalente considerada
testemunha no campo aberto (Figura 1). Em ambos os ambientes
as hortaliças foram cul vadas sobre mulch preto.
Adubação de cobertura: 4 aplicações de 20-05-15
Tratamentos: CHROMATINET® Leno vermelha 20% e campo
aberto (testemunha)
Data de transplante: 02/05/2017
Data de colheita: 16/07/2017
Espaçamento: 60x40cm.

OBJETIVO
Avaliar a produ vidade, antecipação de ciclo e qualidade de
plantas Couve-ﬂor cul vadas sob a tela fotoconversora
CHROMATINET® Leno Vermelha 20%.
RESULTADOS
As plantas de couve-ﬂor cul vadas sob a tela CHROMATINET® Leno
vermelha 20% apresentaram maior peso e diâmetro da
inﬂorescência comparado com o campo aberto (sem tela). O peso
das plantas foi 28% superior sob a CHROMATINET®, com média de
667g por planta, contra 521g das plantas do campo. Já o diâmetro
aumentou em 2cm, de 14 para 16cm para as plantas do telado, o
que representou 12,67% de aumento. (Figuras 2 e 3)
A - Peso (g)
800,0
700,0
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0

B - Diâmetro (cm)
20,0

667 a

16 a
521 b

14,2 b

15,0
10,0
5,0

Chroma net®
Leno vermelha
20%

Campo aberto

0,0

Chroma net®
Leno vermelha
20%

Campo aberto

Figura 2. Resultados de A - produ vidade (g/planta) e B - tamanho da
inﬂorescência (cm) de couve-ﬂor cul vadas sob tela Chroma net® Leno
vermelha 20% em comparação com cul vo em campo aberto.

O aumento no peso das inﬂorescências representou um maior
rendimento na comercialização devido ao menor número de
plantas por caixa, resultando em maior retorno na comercialização
das hortaliças.

Campo aberto

FILMES PLÁSTICOS
PARA COBERTURA DE SOLO
RESISTÊNCIA CONTRA
RAIOS ULTRAVIOLETA

Figura 1. Imagem da área experimental durante o ciclo das hortaliças
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MULCH PRETO/PRETO
Embossado

MULCH BRANCO/PRETO
Embossado

CONFECCIONADO
EM 5 CAMADAS

MULCH PRATA/PRETO
Embossado

ANÁLISE ECONÔMICA
Área: 1.000m²
Espaçamento: 60x40 cm
Estande: 4.160 plantas/1000m²
Preço médio de venda da couve-ﬂor no CEAGESP de São Paulo-SP:
R$ 28,93/cx com 8 Kg em 05/06/2019
Campo aberto

Telado Chroma net® Leno vermelha 20%
Produção: 4.160 plantas/ciclo

Produção: 4.160 plantas/ciclo

Peso por planta: 667g

Peso por planta: 521g

Nº de plantas por caixa: 12 unidades

Nº de plantas por caixa: 15,3 unidades

Nº de caixas por ciclo: 347 unidades

Nº de caixas por ciclo: 271 unidades

DIFERENÇA NO RENDIMENTO POR CICLO: 76 caixas
Rendimento por ciclo: R$ 10.038,71

EDUARDO AILLAPAN
HORTIBRAZ - Consultor de Vendas
Brasília/DF

DEPOIMENTOS
Começamos a trabalhar com a Ginegar em 2017, já que nós, como revenda agrícola,
precisamos fornecer insumos de qualidade para o sucesso das lavouras dos nossos
clientes. E a Ginegar nos dá a oportunidade de chegar com um produto diferenciado
com maior qualidade e durabilidade em campo. Hoje, somos importadores diretos dos
produtos Ginegar.
Estamos focados em clientes que querem se proﬁssionalizar cada vez mais, produzir
mais e com maior qualidade.
Trabalhamos com a tecnologia de cul vo protegido em túnel alto para Morango e
Tomate, onde o Mulch e Plás co de Cobertura se adaptam perfeitamente aos
requerimentos, tanto da cultura, como do produtor.

Rendimento por ciclo: R$ 7.840,03

DIFERENÇA NO RENDIMENTO BRUTO RECEBIDO
PELO PRODUTOR POR CICLO: R$ 2.198,68
PREÇO DE VENDA MÉDIO DA CHROMATINET® LENO VERMELHA 20% - R$ 4,93
INVESTIMENTO DA CHROMATINET LENO/1.000m² - R$ 4.930,00
VALOR DA ESTRUTURA + MÃO DE OBRA + CHROMATINET® - R$ 15,00/m²
VALOR DO INVESTIMENTO/1.000 m² - R$ 15.000,00

MARIZA C. E. MARTINS
Comercial Agrícola Sumaré
Rio do Sul/SC

DEPOIMENTOS
PORTANTO, COM A DIFERENÇA NO RENDIMENTO BRUTO ANUAL,
PAGA-SE A CHROMATINET® LENO VERMELHA 20% + ESTRUTURA COM 7 CICLOS
DE CULTIVO DE COUVE-FLOR, CONSIDERANDO UMA ÁREA DE 1.000m²
NA REGIÃO DE BIRITIBA MIRIM-SP

CONCLUSÕES
De acordo com os resultados, a CHROMATINET® Leno vermelha
20% se mostrou muito vantajosa frente ao cul vo em campo
aberto, pois proporcionou um aumento no peso (28%) e diâmetro
(12,67%) das plantas. O aumento na produ vidade proporcionou
maior rendimento na comercialização, pois são colocadas menos
plantas por caixa, o que aumentou o rendimento bruto por ciclo
recebido pelo produtor em R$ 2.169,75. Com isso se paga o
inves mento com a construção do telado (estrutura +
CHROMATINET® Leno + mão de obra) com 7 ciclos de produção
com couve-ﬂor.
REVISÂO BIBLIOGRÁFICA
CARNELOSSI, M. A. G.; SILVA, E. D. E. O.; CAMPOS, R.; SOARES, N. F. F.; MINIM, V. P. R.; PUSCHMANN, R.
Conservação de folhas de couve minimamente processadas. Revista Brasileira de Produção
Agroindustriais, v.4, p.149-155, 2002. CARVALHO, N. M.; NAKAGAWA, J. Semente: ciência, tecnologia
e produção. 4 ed. Jabo cabal: Funep, 2000. FILGUEIRA, F. A. R. 2000. Novo manual de olericultura.
Viçosa: UFV. 420p. HUSSAR, G. J.; PARADELA, A. L.; SERRA, W.; JONAS, T. C.; GOMES, J. P. R. Efeito do
uso do eﬂuente de reator anaeróbio compar mentado na fer rrigação da couve. Revista
Ecossistema, v.29, p.65-72, 2004. NUNES, T. C. F. Avaliação dos efeitos da radiação gama em vegetais
da espécie Brassica oleracea minimamente processados. Dissertação – IPEN - Autarquia associada à
Universidade de São Paulo, 2009.

A nossa história com a Ginegar começou em 2017 e apesar da nossa a vidade ter se
iniciado há menos de 3 anos, o resultado tem sido muito sa sfatório.
A empresa dá um excelente respaldo para nós e os produtos são de excelente
qualidade. Isso vem garan ndo a sa sfação dos nossos clientes.
Até o presente momento as nossas vendas vêm aumentando e não vemos nenhum
problema com a qualidade da mercadoria, tão pouco reclamações de nossos clientes.
A sa sfação está total e nos sen mos privilegiados em trabalhar com uma empresa
tão idônea quanto a Ginegar.

IRAMAR BENIGNO ALBERT JÚNIOR
Proplanta Agro Comercial Ltda
Recife/PE

DEPOIMENTOS
Conheci a tela Chroma net® Leno Vermelha 20% na Hor tec de anos anteriores no
stand da Ginegar e vi um produto muito promissor devido as suas caracterís cas
técnicas e que precisava introduzir em meu mercado de hortaliças no Nordeste.
Hoje, vemos muitos clientes usando a tela Chroma net® e sa sfeitos com os
resultados visíveis. Em tomate, conseguimos reduzir signiﬁca vamente os custos, em
função do impedimento da entrada da mariposa da Broca Pequena, principal praga
da cultura. Em alfaces e outras folhosas também são ní dos os resultados no
crescimento e precocidade das plantas, em função do conforto proporcionado às
plantas.
Agora, estamos introduzindo a Chroma net® Leno Vermelha com 30% de
sombreamento e será um sucesso também.

JEFFERSON RIBEIRO
Produtor e Engenheiro Agrônomo
Muitos Capões/RS
Tutoramento e condução de plantas
Amarração em árvores frutíferas
FIXAÇÃO DE PLÁSTICOS
EM MINI TÚNEIS

AMARRAÇÃO DE MASSARIAS

CORES
VARIADAS

DEPOIMENTOS
Eu recomendo a tela Chroma net Pérola da Ginegar, porque é um produto que, dentre
as telas que estão disponíveis no mercado, tem a menor redução da luminosidade, que
é o que eu busco, e difusão de luz.
Pra camente não há frutos queimados pelo sol, além de uma série de fatores como
melhoramento e padronização das cores dos frutos. E outra questão interessante é em
relação às pragas: Mariposas, como grapholita, e outras de importância na macieira,
ﬁcam bastante re das em cima da tela. Não tenho feito um estudo técnico para
quan ﬁcar, mas consequentemente ajudou a reduzir os danos causados pela praga.
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EXPERIMENTO COM CHROMATINET®
LENO VERMELHA 20% NA PRODUÇÃO
DE ALFACE AMERICANA
As hortaliças folhosas apresentam grande quan dade de produtos
disponíveis e a alface é uma das folhosas mais consumidas em todo
o mundo. Devido à baixa resistência ao transporte e bastante
perecível, sua produção se concentra próximo aos grandes centros
consumidores (QUEIROGA et al., 2001).
Alface (Lactuca sa va L.) é o 18º produto mais comercializado na
CEAGESP, com a variedade americana par cipando com 41,2% das
vendas entre as variedades crespa, lisa e romana. É um produto que
apresenta sazonalidade, com baixa disponibilidade nos meses de
junho e julho. (CEAGESP, 2018).
A alface americana é classiﬁcada em três categorias pela CEAGESP,
sendo as classes “primeira”, “especial” e “extra”. Cada classe é
deﬁnida pela massa de cada planta, sendo a classe primeira com
massa menor que 450 gramas, a especial com massa entre 450 e
600 gramas e a classe extra de plantas classiﬁcadas com massa
superior a 600 gramas (HORTIESCOLHA, 2017).
O cul vo protegido de hortaliças pode ser feito em casas-devegetação ou em telados, de acordo com a climá ca prevalecente
na região. Nas regiões mais frias ou muito chuvosas, podem ser
cul vadas em estufas, que possuem maior aprisionamento de calor
e servem como efeito “guarda-chuva” (HENZ e SUINAGA, 2009). Em
áreas mais quentes e/ou menos chuvosas, podem ser cul vadas em
estruturas com telas, como as telas fotoconversoras
CHROMATINET®. Em síntese, as telas CHROMATINET® conferem
proteção sica à cultura instalada de granizos e ventos mais fortes e
alteram o espectro de radiação para comprimentos de ondas que
incrementam a eﬁciência fotossinté ca, ou seja, promovem maior
qualidade da radiação solar. No caso da tela CHROMATINET® Leno
Vermelha, ocorre o aumento da quan dade da luz na faixa entre o
vermelho e vermelho-distante, resultando em aumento no
desenvolvimento das plantas.
Este trabalho de pesquisa foi realizado em parceria com produtor de
hortaliças e na região de Biri ba Mirim, SP. No período de análise,
foram realizadas avaliações dos índices produ vos de alface
americana Laurel da Agristar produzida sob telado com
CHROMATINET® Leno Vermelha.
DADOS GERAIS
Cidade: Biri ba Mirim/SP
Cultura/variedade: Alface Americana - variedade Laurel (Agristar).
Data de Semeadura: 25/12/2017
Data de transplante: 01/02/2018
Data de colheita: 07/03/2018
Área de plan o: Telado com CHROMATINET® Leno vermelha 20% de
15x30m, sendo a mesma área equivalente considerada testemunha
no campo aberto (Figura 1). Em ambos os ambientes as hortaliças
foram cul vadas sobre mulch preto no espaçamento de 40x40cm.
Adubação: Haruo 30g por cova.
Tratamentos: CHROMATINET® Leno vermelha 20% e campo
aberto (testemunha).

RESULTADOS
O peso por planta foi superior para as plantas cul vadas sob a tela
CHROMATINET® vermelha com 20% de sombreamento (353,33g),
o que representou um peso médio 14,22% superior ao das plantas
cul vadas em campo aberto (309,33g) (Figura 1). Este resultado se
deve ao es mulo do ﬁtocromo devido à fotoconversão da luz
proporcionado pela tela fotoconversora CHROMATINET®
vermelha, a qual aumenta a quan dade de luz na faixa entre
vermelho e vermelho-distante.

Figura 1. Imagem da área experimental na data da colheita.

Alface Laurel

Peso (g)
400,00

353,33 a

350,00
309,33 b
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00

Campo Aberto

Figura 2. Os resultados do peso (g) da “cabeça“ das plantas de alface americana
Laurel (B) cul vadas em campo comparadas ao cul vo sob tela fotoconversora
CHROMATINET® Leno Vermelha de 20% de sombreamento.

O diâmetro médio das plantas de alface americana cul vadas sob o
telado apresentaram aproximadamente 2,8cm a mais do que
quando cul vadas em campo. Isso provavelmente ocorreu devido
a u lização da reserva de energia pela planta para o crescimento
das folhas, resultando em plantas mais pesadas (Figura 3).
Alface Laurel

Diâmetro (cm)
25,00
20,00

A
19,27 b

A
22,00 a
B
17,67 B
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B
20,53 A

15,00
10,00
5,00
0,00

OBJETIVO
Avaliar a produ vidade, antecipação de ciclo e qualidade de
plantas de alface americana cul vadas sob a tela fotoconversora
CHROMATINET® Leno vermelha.

Chroma net®
Leno Vermelha 20%

Campo Aberto

Chroma net®
Leno Vermelha 20%

Figura 3. O gráﬁco acima representa os resultados de dois diâmetros (cm),
medidos transversais entre si (I e II), da cabeça das plantas de alface americana
Laurel cul vadas em campo comparadas ao cul vo sob tela fotoconversora
CHROMATINET® Leno Vermelha de 20% de sombreamento.

A altura média das plantas sob o telado não apresentou diferenças
entre os ambientes de produção.
Alface Laurel

Altura (cm)
25,00

20,53 a

20,93 a

20,00
15,00

Cultura/Variedade: Alface Americana variedade Laurel (Agristar)
Área (m²): 1.000
Espaçamento entre Plantas: 0,4m
Espaçamento entre Linhas: 0,4m
N° Plantas/1.000m²: 6.250
Preço médio de Venda CEAGESP (R$ / Caixa com 10kg): R$ 16,69
Campo Aberto
Ciclo (dias): 35
Nº Ciclos/ano: 10,40
Peso/Planta (g): 309,33
Produção/Ciclo (Kg/1000m²): 1.933,31
Produção anual (Kg/1000m²): 20.106,42

10,00
5,00
0,00

ANÁLISE ECONÔMICA

Campo Aberto

Chroma net®
Leno Vermelha 20%

Figura 4. Os gráﬁcos acima representam os resultados da altura (cm) da cabeça
das plantas de alface americana Laurel cul vadas em campo comparadas ao
cul vo sob tela fotoconversora CHROMATINET® Leno Vermelha de 20% de
sombreamento.

Os resultados ob dos são reﬂexos da precocidade de colheita pelo
produtor devido a necessidade de posicionamento do produto no
mercado local daquele momento. Por isso as plantas não a ngiram
o padrão comercial extra e não foi possível detectar o número de
dias de antecipação de colheita. Porém foi possível perceber que,
para um mesmo período, as plantas cul vadas sob tela
CHROMATINET® Leno Vermelha apresentaram maior massa, o que
é um indica vo de a ngir o referido padrão comercial em menor
tempo de cul vo. Com isso, os resultados do efeito da
fotoconversão da radiação solar em ondas do comprimento
vermelho a vermelho-distante que es mulam o ﬁtocromo,
promovem as respostas de desenvolvimento em elongação do
caule, expansão das folhas, diferenciação do tecido vascular, etc.,
exempliﬁcada neste trabalho pelo maior peso e diâmetro das
plantas (Figura 5).

Campo aberto

Figura 5. Plantas colhidas de alface americana variedade Laurel (Agristar)
provindas de cul vo sob tela CHROMATINET® Leno vermelha 20% (à direita) e
em campo aberto (à esquerda).

Telado CHROMATINET®
Leno Vermelha 20%
Ciclo (dias): 35
Nº Ciclos/ano: 10,40
Peso/Planta (g): 353,33
Produção/Ciclo (Kg/1000m²): 2.208,31
Produção anual (Kg/1000m²): 22.966,42

Diferença na Produção Anual entre Campo aberto
e Área Protegida (Kg/1000m².ano): 2.860,00
R$ por ciclo em 1000m²: R$ 3.226,69
R$ por ano em 1000m²: R$ 33.557,62

R$ por ciclo em 1000m²: R$ 3.685,67
R$ por ano em 1000m²: R$ 38.330,96

DIFERENÇA NO GANHO PELA VENDA ANUAL: R$ 4.773,34
Preço médio da tela CHROMATINET® Leno vermelha (R$/m²): R$ 4,93
Inves metno em 1.000m²: R$ 4.930,00
Valor da estrutura, mão de obra, tela (R$/m²): R$ 15,00
Valor total do inves mento es mado para 1.000m²: R$ 15.000,00
Retorno de inves mento: com o incremento de ganho, paga-se o inves mento
na tela CHROMATINET® Leno Vermelha com 11 ciclos de produção e, caso seja
necessário a instalação inicial de toda a estrutura, paga-se com 3,2 anos
de produção.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A aplicação da tela CHROMATINET® Leno Vermelha promove
proteção contra granizos, chuvas fortes e reduz a velocidade dos
ventos. Esses fatores climá cos podem causar danos graves às
plantas cul vadas sem a cobertura pela tela e chegar a perdas de
até 100% da produção.
A tela CHROMATINET® Leno Vermelha melhora a qualidade de luz
no ambiente protegido por realizar alta difusão e fotoconversão
dos raios solares. O efeito da difusão reduz o efeito de sombra e as
plantas se desenvolvem uniformemente na estrutura. A
fotoconversão, com o incremento de radiação vermelha e
vermelha-distante aumenta a eﬁciência fotossinté ca das plantas,
resultando em maiores produ vidades.
CONCLUSÕES
De acordo com os resultados, a CHROMATINET® Leno Vermelha se
mostrou muito vantajosa frente ao cul vo em campo aberto, pois
proporcionou um aumento no peso (14,22%) e diâmetro (15,13%)
das plantas.
O inves mento para instalar 1000m² da CHROMATINET® Leno
Vermelha é de R$ 20.000,00 (estrutura + CHROMATINET® Leno +
mão de obra) e este valor se paga em 3,2 anos de produção de
alface americana Laurel com os ganhos que se obtém em maior
produ vidade.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. Alface americana. Disponível
em: h p://www.ceagesp.gov.br/produtos/alface-americana/ ; Acesso em maio de 2018. HENZ, G. P.;
SUINAGA, F. Tipos de Alface Cul vados no Brasil. Comunicado Técnico 75. ISSN 1414-9850, EMBRAPA
HORTALIÇAS, 2009. HORTIESCOLHA, 2017. Lactuca sa va L. Disponível em:
h p://www.hor escolha.com.br/hor pedia/produto/alface ; Acesso em maio de 2018.
QUEIROGA, R. C. F.; BEZERRA NETO, F.; NEGREIROS, M. Z.; OLIVEIRA, A. P.; AZEVEDO, C. M. S. B.
Produção de alface em função de cul vares e pos de tela de sombreamento nas condições de
Mossoró. Hor cultura Brasileira, v.19, n.3, p.192-196, 2001.
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EXPERIMENTO COM CHROMATINET®
LENO VERMELHA 20% NA PRODUÇÃO
DE ESPINAFRE

+54%

DE AUMENTO
NO PESO

O espinafre é classiﬁcado em Tetragonia expansa, pertencendo à
família Aizoáceas. A planta herbácea, rastejante, apresenta folhas
verde-escuras e menores, em relação ao espinafre verdadeiro
(Spinacia oleracea - origem europeia). A planta é anual, não
exigindo frio para o ﬂorescimento (Filgueira, 2000).
A Tela CHROMATINET® Leno Vermelha promove a fotoconversão
da radiação solar, promovendo aumento da radiação vermelha e
vermelha-distante. A recepção dessa luz altera o metabolismo da
planta aumentando a eﬁciência do processo de fotomorfogênese,
desencadeando respostas ﬁsiológicas, tais como: precocidade de
produção, plantas mais vigorosas, com maior tamanho e diâmetro,
intensiﬁcação da coloração das ﬂores e folhas. Adi vos especiais
transformam sua tela em um ﬁltro fotoconversor, alterando os
espectros da luz solar e transformando sua luz direta em luz difusa.
Este trabalho de pesquisa foi realizado em parceria com produtor
de hortaliças e na região de Biri ba Mirim, SP. No período de
análise foram realizadas avaliações dos índices produ vos de
espinafre produzido sob telado com CHROMATINET® Leno
Vermelha.
DADOS GERAIS
Cidade: Biri ba Mirim/SP
Cultura/variedade: espinafre Nova Zelândia
Área de plan o: telado com CHROMATINET® Leno vermelha 20%
de 15x30m, sendo a mesma área equivalente considerada
testemunha no campo aberto (Figura 1). Em ambos os ambientes
as hortaliças foram cul vadas sobre mulch preto.
Adubação de cobertura: 4 aplicações de 20-05-15
Espaçamento: 40x20cm
Tratamentos: CHROMATINET® Leno vermelha 20% e campo
aberto (testemunha)
Data de transplante: 02/05/2017
Data de colheita: 16/07/2017

OBJETIVO
Avaliar a produ vidade e qualidade de plantas de espinafre
cul vadas sob a tela fotoconversora CHROMATINET® Leno
vermelha.
RESULTADOS
As plantas de espinafre cul vadas sob a tela CHROMATINET® Leno
vermelha apresentaram maior peso e diâmetro das folhas
comparado com o campo aberto (sem tela). O peso das plantas
aumentou em 54,23% quando cul vada sob a tela, com peso médio
de 628,5 g contra 407,5g no campo. A altura das plantas também
aumentou de 40,15 para 47,5cm, o que representa 18,31% a mais
no telado comparado com o campo aberto (Figura 2).
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Figura 2. Resultados de A - produ vidade (g/planta) e B - comprimento (cm) de
espinafre cul vado sob tela CHROMATINET® Leno vermelha 20% em
comparação com cul vo em campo aberto.

O maior desenvolvimento vegeta vo se deve ao efeito de
fotoconversão e o incremento em luz na faixa do vermelhovermelho distante, es mulando a fotomorfogênese. O maior
desenvolvimento vegeta vo resultou em maior número de caules e
folhas, demonstrado na foto abaixo (Figura 3).
Segundo o responsável pela área, com as plantas produzidas sob a
tela é possível formar dois maços para vender, enquanto as plantas
do campo aberto formam apenas um maço. Com isso, o produtor
obtém maior retorno ﬁnanceiro, uma vez que o espinafre é
comercializado por maços de aproximadamente 500g ( po
especial).

Figura 3. Plantas de espinafre Nova Zelândia cul vadas sob a tela
CHROMATINET® Leno vermelha 20% (à direita) e no campo aberto (à esquerda).
Figura 1. Imagem da área experimental durante o ciclo das hortaliças
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ANÁLISE ECONÔMICA
Área: 1.000m²
Espaçamento: 20x40cm
Estande: 12.500 plantas/1000m²
Preço médio de venda no espinafre no CEAGESP de São Paulo-SP:
R$ 26,88/cx com 6Kg (maços de 500g) em 05/06/2019
Campo aberto

Telado Chroma net® Leno vermelha 20%
Produção: 12.500 plantas/ciclo

Produção: 12.500 plantas/ciclo

Peso por planta: 628,5g

Peso por planta: 407,5g

Nº de maços por ciclo: 15.712,5

Nº de maços por ciclo: 10.187,5

Nº de maços por caixa: 12 unidades

Nº de plantas por caixa: 12 unidades

Nº de caixas por ciclo: 1309 unidades

Nº de caixas por ciclo: 849 unidades

DIFERENÇA NO RENDIMENTO POR CICLO: 460 caixas
Rendimento por ciclo: R$ 35.185,92

Rendimento por ciclo: R$ 22.821,12

DIFERENÇA NO RENDIMENTO BRUTO RECEBIDO
PELO PRODUTOR POR CICLO: R$ 12.364,80
PREÇO DE VENDA MÉDIO DA CHROMATINET® LENO VERMELHA 20% - R$ 4,93
INVESTIMENTO DA CHROMATINET® LENO/1.000m² - R$ 4.930,00
VALOR DA ESTRUTURA + MÃO DE OBRA + CHROMATINET® - R$ 15,00/m²
VALOR DO INVESTIMENTO/1.000m² - R$ 15.000,00
PORTANTO, COM A DIFERENÇA NO RENDIMENTO BRUTO ANUAL, PAGA-SE
A CHROMATINET® LENO VERMELHA 20% + ESTRUTURA COM 2 CICLOS
DE CULTIVO DE ESPINAFRE, CONSIDERANDO UMA ÁREA DE 1.000m²
NA REGIÃO DE BIRITIBA MIRIM/SP

CONCLUSÕES
De acordo com os resultados, a CHROMATINET® Leno vermelha
20% se mostrou muito vantajosa frente ao cul vo em campo
aberto, pois proporcionou um aumento no peso de 54,23% e na
altura de 17%. O aumento na produ vidade proporciona maior
rendimento na comercialização, pois com as plantas provenientes
do telado são formados dois maços enquanto do campo apenas um
maço. Com isso, houve um aumentou no rendimento bruto por
ciclo recebido pelo produtor de R$ 12.364,80, e se paga o
inves mento com a construção do telado (estrutura +
CHROMATINET® Leno + mão de obra) com 2 ciclos de espinafre.

FELIPE BOCH
Metalurgica Açopema Ltda
Garibaldi/RS

DEPOIMENTOS
Há cinco anos optamos por u lizar produtos Ginegar como forma de agregar
qualidade e inovação nos nossos produtos e serviços. Hoje estamos convictos que foi
uma decisão acertada, pois o respaldo de nossos clientes com relatos de sa sfação
sobre o que foi adquirido, principalmente vendo que contribuímos para que seus
projetos e produtos a ngissem as metas desejadas, nos faz, cada vez mais, ter a
certeza em con nuar essa parceria.

REINALDO JOSÉ PEREIRA
Produtor Rural
Pouso Alegre/MG

DEPOIMENTOS
Comecei a plantar morango suspenso em 2014 e em busca do melhor plás co para
trabalhar adquiri os produtos da Ginegar, que atualmente atende todas as nossas
necessidades no mercado.

JUNIOR TONIAL
Tonial Mudas
Estação/RS

DEPOIMENTOS
Nosso viveiro u liza Filmes Plás cos e Tela Aluminet da GINEGAR .
Observamos como principais diferenciais a qualidade de luz e a redução da
temperatura interna das estufas. Consequentemente, houve melhor aproveitamento
dos recursos hídricos, resultados superiores quanto a sanidade de plantas e maior
rapidez no desenvolvimento das mudas, o que nos permite produzir mudas de maior
qualidade.

CRISTIAN CANEZ ARNOLD
Sindicato dos Trabalhadores Agric. Familiares
Pelotas/RS

DEPOIMENTOS

Malhas anti-insetos que combinam bloqueio físico com o bloqueio óptico. Permitem
mais ventilação e ao mesmo tempo mais eficiência no controle da entrada de insetos em
estufas e viveiros. Altamente eficiente no controle de tripés, mosca branca, pulgões e
psilídeos. Redução drástica no uso de produtos químicos (inseticidas).

Os clientes de nossa loja estão gostando do Mulch da Ginegar devido a sua qualidade
na resistência e durabilidade na lavoura, sem contar os bene cios do produto para a
planta, quando comparado com o plás co preto.

JOSÉ VOLTER LAURINDO DE CASTILHOS
Produtor Rural
Condenda/PR

25 Mesh

40 Mesh

50 Mesh

DEPOIMENTOS
Nossa principal a vidade e fru cultura, produção, armazenagem, embalagem e
venda.
Há três anos decidimos inves r em um projeto para cul var tomate em estufas.
Fizemos uma série de avaliações no mercado, procuramos vários produtos e
chegamos a conclusão que a Ginegar é a empresa que melhor nos atende.
Estamos há dois anos com os produtos Ginegar e tem nos surpreendido bastante com
os resultados, a durabilidade do material.
Inclusive vamos ampliar nossas a vidades neste ano e a nossa opção será Ginegar.
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EXPERIMENTO COM CHROMATINET®
LENO VERMELHA 20% NA PRODUÇÃO
DE REPOLHO

+52%

DE AUMENTO
NO TAMANHO

O repolho é classiﬁcado em Brassica oleracea var. capitata,
pertencendo à família Brassicaceae (Nunes, 2009). A planta
herbácea apresenta folhas arredondadas e cerosas, havendo
superposição das folhas centrais, formando uma “cabeça”
compacta (Filgueira, 2000).
A Tela CHROMATINET® Leno Vermelha promove a fotoconversão
da radiação solar, promovendo aumento da radiação vermelha e
vermelha-distante. A recepção dessa luz altera o metabolismo da
planta aumentando a eﬁciência do processo de fotomorfogênese,
desencadeando respostas ﬁsiológicas, tais como: precocidade de
produção, plantas mais vigorosas com maior tamanho e diâmetro,
intensiﬁcação da coloração das ﬂores e folhas. Adi vos especiais
transformam sua tela em um ﬁltro fotoconversor, alterando os
espectros da luz solar e transformando sua luz direta em luz difusa.
Este trabalho de pesquisa foi realizado em parceria com produtor
de hortaliças e na região de Biri ba Mirim, SP. No período de
análise foram realizadas avaliações dos índices produ vos de
repolhos produzidos sob telado com CHROMATINET® Leno
Vemelha.
DADOS GERAIS
Cidade: Biri ba Mirim/SP
Cultura/variedade: Repolho
Área de plan o: Telado com CHROMATINET® Leno vermelha 20%
de 15x30m, sendo a mesma área equivalente considerada
testemunha no campo aberto (Figura 1). Em ambos os ambientes
as hortaliças foram cul vadas sobre mulch preto.
Adubação de cobertura: 4 aplicações de 20-05-15
Tratamentos: CHROMATINET® Leno vermelha 20% e campo
aberto (testemunha)
Data de transplante: 02/05/2017
Data de colheita: 16/07/2017
Espaçamento: 60x40cm.
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Figura 2. Resultados de A - produ vidade (g/planta) e B - tamanho do diâmetro
(cm) de repolhos cul vados sob tela CHROMATINET® Leno vermelha 20% em
comparação com cul vo em campo aberto.

As plantas de repolho apresentaram maior desenvolvimento da
cabeça quando cul vadas sob a CHROMATINET® Leno vermelha
20%. O peso médio sob CHROMATINET® foi de 759g, enquanto no
campo aberto foi 498g, o que representou um aumento de 52,41%.
As cabeças também apresentaram um aumento no tamanho,
representado pelo diâmetro. O cul vo sob CHROMATINET®
resultou em tamanho médio de 16cm, superior às plantas em
campo aberto, que ﬁcaram com tamanho médio de 14cm.
ANÁLISE ECONÔMICA
Área: 1.000m²
Espaçamento: 60x40cm
Estande: 4.160 plantas/1000m²
Preço médio de venda do repolho no CEAGESP de São Paulo-SP:
R$ 28,25/cx com 8Kg em 05/06/2019
Telado Chroma net® Leno vermelha 20%

Campo aberto

Produção: 4.160 plantas/ciclo

Produção: 4.160 plantas/ciclo

Peso por planta: 759g

Peso por planta: 498g

Produção por ciclo: 3.157,44Kg

Produção por ciclo: 2.071,68Kg

Rendimento bruto/ciclo: R$ 11.149,71

Rendimento bruto/ciclo: R$ 7.315,62

DIFERENÇA NO RENDIMENTO BRUTO POR CICLO: R$ 3.834,09
PREÇO DE VENDA MÉDIO DA CHROMATINET® LENO VERMELHA 20% - R$ 4,93
INVESTIMENTO DA CHROMATINET® LENO/1.000m² - R$ 4.930,00
VALOR DA ESTRUTURA + MÃO DE OBRA CHROMATINET® - R$ 15,00/m²
VALOR DO INVESTIMENTO/1.000 m² - R$ 15.000,00
PORTANTO, COM A DIFERENÇA NO RENDIMENTO BRUTO ANUAL,
PAGA-SE A CHROMATINET® LENO VERMELHA 20% + ESTRUTURA APÓS 4 CICLOS
DE CULTIVO DE REPOLHO, CONSIDERANDO UMA ÁREA DE 1.000m2
NA REGIÃO DE BIRITIBA MIRIM-SP

CONCLUSÕES
De acordo com os resultados, o cul vo de repolho sob a
CHROMATINET® Leno vermelha 20% se mostrou muito vantajosa
frente ao cul vo em campo aberto, pois aumentou o tamanho da
cabeça em peso (52,41%) e no diâmetro (14,29%). De acordo com o
site da Ceagesp de São Paulo, esta hortaliça é comercializada por
quilo, com isso o incremento em produ vidade representou maior
retorno ao produtor, o que foi demonstrado através da análise
econômica. O aumento no rendimento bruto por ciclo recebido
pelo produtor foi de R$ 3.834,09. Com isso se paga o inves mento
com a construção do telado (estrutura + CHROMATINET® Leno +
mão de obra) após 4 ciclos.
Campo aberto

Figura 1. Plantas de Repolho cul vadas sob a tela CHROMATINET® Leno
vermelha 20% (à esquerda) e no campo aberto (à direita).
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REVISÂO BIBLIOGRÁFICA
FILGUEIRA, F. A. R. 2000. Novo manual de olericultura. Viçosa: UFV. 420p. NUNES, T. C. F. Avaliação
dos efeitos da radiação gama em vegetais da espécie Brassica oleracea minimamente processados.
Dissertação – IPEN - Autarquia associada à Universidade de São Paulo, 2009.

Uma gama completa de
soluções para o cultivo
em ambiente protegido
(Estufas e Telados)

!

IOSHIRARO HAMAOKA - Familia Hamaoka
Produtor Rural
Goianápolis/GO

DEPOIMENTOS
Somos produtores de Morango Semi-Hidropônico há 3 anos. Iniciamos o cul vo
u lizando Filme Difusor, mas observando novas tecnologias e em busca de diminuição
de temperatura, encontramos o Filme Suncover® Av Blue, da Ginegar. Constatamos
que realmente existe uma diminuição de temperatura, além da melhor qualidade dos
frutos, melhor produ vidade e diminuição de incidência de pragas. Recomendamos o
uso do Suncover® Av Blue para a cultura do morango, principalmente em regiões
quentes como o estado de Goiás.

JOSÉ LOPES DE SOUSA FILHO
Produtor Rural
Manaus/AM

SUNCOVER

DEPOIMENTOS

SUNCOVER
AV DIFF 75%

Falavam tão bem dos produtos Ginegar que ve curiosidade em u lizá-los.
Tenho uma estufa com plás co transparente, porém, esse plás co só protege contra a
chuva, não tem outro bene cio e o pimentão não se desenvolve.
Já o efeito do plás co Av Blue da Ginegar é totalmente diferente, pretendo completar
todas as estufas com esse plás co, pois não conheço nada melhor e estou muito
sa sfeito com ele. O custo parece alto, mas o retorno é imediato.

SUNTHERM
DIFUSO

FELIPE GUILHERME DE ALMEIDA
Produtor Rural
Bom Repouso/MG

DEPOIMENTOS

Vinecover

U lizamos o ﬁlme Suncover® Av Blue da Ginegar desde 2014. Notamos o diferencial da
temperatura do ambiente interno, vemos uma melhora no tamanho do fruto, menos
abortamento de ﬂor e menos incidência de oídio e mofo.
A tendência é colocar o Suncover® Av Blue em todas as estufas que vamos montar.

®

Conector
c/ Ponte

Conector
“8" Aberto

Conector
Agulha
LONAS DE ALTA DURABILIDADE

BLACK COVER

CONECTORES

ENÉAS FIALHO DE ARAÚJO
Agrocenter Comercial de Hor fru granjeiros Eirele
Campina Grande/PB

DEPOIMENTOS

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

Visando atender o cliente com os melhores produtos que o mercado oferece, ﬁzemos a
escolha pela Ginegar, e os clientes vêm se mostrando muito sa sfeitos devido à alta
qualidade dos produtos, obtendo um ó mo resultado de retorno do inves mento.

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

JAIR NILSEN / JAQUELINE NILSEN
Agronilsen Agropecuária
Águas Mornas/SC

DEPOIMENTOS
Buscamos parceria com a Ginegar pela qualidade dos produtos. Os próprios clientes
solicitam a marca Ginegar.
A Ginegar se destaca perante as demais empresas pela sua eﬁciência e eﬁcácia, por
intermédio de uma assistência técnica qualiﬁcada e presente sempre que pedimos e
com produtos da mais alta qualidade.
Os principais produtos trabalhados pela Agronilsen são os ﬁlmes e as telas.
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EXPERIMENTO COM CHROMATINET®
LENO VERMELHA 20% NA PRODUÇÃO
DE ACELGA

+55%

DE AUMENTO
NO PESO

A couve-chinesa é classiﬁcada em Brassica pekinensis,
pertencendo à família Brassicaceae, também conhecida como
acelga (Nunes, 2009). As folhas, espessas, se fecham formando
uma “cabeça” compacta, globular-alongada (Filgueira, 2000).
A acelga se desenvolve melhor em temperaturas mais amenas (16 a
22°C). Porém, há híbridos que apresentam maior tolerância ao
calor (Filgueira, 2000).
A Tela CHROMATINET® Leno é um po de tela de sombreamento e
proteção que permite o controle do desenvolvimento vegeta vo
da planta, inﬂuenciando no tamanho de folha, brotação, altura e
peso, através da transmissão de espectros de luz especíﬁcos
resultantes da fotoconversão (melhor qualidade de luz). O principal
obje vo da proteção de plantas com CHROMATINET® Leno é
aumentar a eﬁciência fotossinté ca 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 adi vos especiais em
combinações e proporções que permitem aumentar a quan dade
de radiação PAR transmi da para as plantas.
Este trabalho de pesquisa foi realizado em parceria com produtor
de hortaliças e na região de Biri ba Mirim, SP. No período de
análise foram realizadas avaliações dos índices produ vos de
couve-chinesa produzida sob telado com CHROMATINET® Leno
Vermelha.

Campo aberto

Figura 1. Plantas cul vadas sob a tela CHROMATINET® Leno vermelha 20% (à
esquerda) e no campo aberto (à direita). (B) Detalhe da planta de acelga
produzida em campo aberto que apresentou maior incidência de lagarta.
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Figura 2. Resultados de A - produ vidade (g/planta) e B - tamanho da “cabeça”
(cm) de acelga cul vadas sob tela CHROMATINET® Leno vermelha 20% em
comparação com cul vo em campo aberto.

ANÁLISE ECONÔMICA
Área: 1.000m²
Espaçamento: 30x40cm
Estande: 8.300 plantas/1000m²
Preço médio de venda da acelga no CEAGESP de São Paulo-SP:
R$ 10,30/cx com 8Kg em 05/06/2019
Telado Chroma net® Leno vermelha 20%

Campo aberto

Ciclo: 56 dias – 6,5 ciclos/ano

Ciclo: 63 dias – 5,8 ciclos/ano

Produção: 8.300 plantas/ciclo

Produção: 8.300 plantas/ciclo

Produção anual: 53.950 plantas (6,5 ciclos) Produção anual: 48.140 plantas (5,8 ciclos)

DADOS GERAIS
Cidade: Biri ba Mirim/SP
Cultura/variedade: Acelga (couve-chinesa)
Área de plan o: telado com CHROMATINET® Leno vermelha 20%
de 15x300m, sendo a mesma área equivalente considerada
testemunha no campo aberto (Figura 1). Em ambos os ambientes
as hortaliças foram cul vadas sobre mulch preto.
Adubação de cobertura: 4 aplicações de 20-05-15
Tratamentos: CHROMATINET® Leno vermelha 20% e campo
aberto (testemunha)
Data de transplante: 02/05/2017
Data de colheita: 26/06/2017 (telado) e 03/07/2017 (campo)
Espaçamento: 30x40cm.
As plantas produzidas sob o telado com a CHROMATINET® Leno
vermelha 20% apresentaram um aumento de peso de 55,7%
(1.020g) em comparação com aquelas cul vadas no campo aberto
(655g). Essa diferença se deve, além do aumento no
desenvolvimento das plantas, à melhora na qualidade da luz pela
fotoconversão da CHROMATINET®, como também pela menor
incidência de pragas e doenças sob o telado. Com isso, foi
necessário re rar menos folhas externas das plantas sob
CHROMATINET® atacadas por lagarta comparado com as plantas
do campo aberto (Figuras 1 e 2). Já a altura das plantas não
apresentou diferença entre os dois ambientes.
18

Junho 2019 - Ginegar Soluções & Resultados

Peso por planta: 1020g

Peso por planta: 655g

Produção por ano: 55.029Kg

Produção por ano: 31.532Kg

Rendimento bruto anual: R$ 70.849,84

Rendimento bruto anual: R$ 40.597,45

DIFERENÇA NO RENDIMENTO BRUTO ANUAL: R$ 30.252,39
PREÇO DE VENDA MÉDIO DA CHROMATINET® LENO VERMELHA 20% - R$ 4,93
INVESTIMENTO DA CHROMATINET® LENO/1.000m² - R$ 4.930,00
VALOR DA ESTRUTURA MÃO DE OBRA + CHROMATINET® - R$ 15,00/m²
VALOR DO INVESTIMENTO/1.000 m² - R$ 15.000,00
PORTANTO, COM A DIFERENÇA NO RENDIMENTO BRUTO ANUAL,
PAGA-SE A CHROMATINET® LENO VERMELHA 20% + ESTRUTURA
EM 4 CICLOS DE PRODUÇÃO DE ACELGA, CONSIDERANDO
UMA ÁREA DE 1.000m2 NA REGIÃO DE BIRITIBA MIRIM-SP

CONCLUSÕES
De acordo com os resultados, a CHROMATINET® Leno vermelha
20% se mostrou muito vantajosa frente ao cul vo em campo
aberto, pois proporcionou um aumento de 55,7% no peso das
plantas, além do menor ataque de lagarta sob o telado. Com isso,
houve uma melhora na comercialização e renda recebida pelo
produtor em R$ 30.252,39, pagando-se o inves mento com a
construção do telado (estrutura + CHROMATINET® + mão de obra)
após 4 ciclos de produção da acelga.
REVISÂO BIBLIOGRÁFICA: FILGUEIRA, F. A. R. 2000. Novo manual de olericultura. Viçosa:
UFV. 420p. NUNES, T. C. F. Avaliação dos efeitos da radiação gama em vegetais da espécie
Brassica oleracea minimamente processados. Dissertação – IPEN - Autarquia associada à
Universidade de São Paulo, 2009.

VOCÊ NO CONTROLE!

Combinada
ChromatiNet®, 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). Aumenta 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.
Usada para sombreamento de frutas e hortaliças, também pode ser
usada em regiões de baixa luminosidade.

FOTOCONVERSÃO

POLIETILENO 100%
VIRGEM E
MONO-ORIENTADO

PROTEÇÃO CONTRA
GRANIZO

Maior flexibilidade na
aplicação e acabamento

Leno Vermelha
FS 14%

Leno Amarela
FS 14%

(Leno)

RESISTÊNCIA
AOS RAIOS
ULTRAVIOLETAS

Leno Vermelha
20%

RESISTÊNCIA
MECÂNICA

Leno Amarela
20%

MALHAS DE ALTA PERFORMANCE ALUMINIZADA
Aluminet®, malha aluminizada termorrefletora de alta performance e
qualidade.
No verão, diminui a entrada de radiação infravermelha (CALOR) para
dentro do ambiente, podendo reduzir em até 20% a temperatura no
interior da estufa comparado ao ambiente externo através de um manejo
correto. No inverno, garante armazenamento de calor de radiação no
interior da estufa, diminuindo a saída das ondas térmicas obtidas ao longo
do dia, resultando em temperaturas mais altas e menores oscilações
térmicas, o que proporciona economia de energia para os produtores que
trabalham com aquecimento dos ambientes. Resultando em um
microclima equilibrado.
Capaz de refletir e redirecionar a luz solar em sua malha de alumínio
retorcida, aumenta a captação de luz pelas plantas através do efeito da
difusão de luz, 15% a 20% em média, resultando ganho em fotossíntese.
A malha é coberta com aditivos antioxidantes e resistentes aos raios
ultravioleta (UV), proporcionando maior durabilidade e longevidade.

Leno Pérola
FS 14%

Mono Vermelha
30%

Raschel Vermelha
35%

Raschel Pérola
30%

Raschel Silver
35%

Raschel Silver
50%

Raschel Vermelha
50%

Porcentagem
de sombra
22-24%

Transmissão
de luz difusa
94-95%

Acúmulo
de energia
43%

Aluminet® IC 50

46-48%

74-75%

55%

Aluminet® IC 60

59-61%

60-61%

60%

Aluminet® IC 70

73-75%

45-46%

70%

Aluminet® IC 100

98-99,5%

0%

75%

Aluminet® I 50

49-53%

65%

20%

Aluminet® I 60

62-64%

55%

36%

Aluminet® I 70

70-74%

45%

45%

Aluminet® O 35

30-35%

79%

15%

Aluminet® O 50

50-55%

60%

20%

Aluminet® O 65

63-68%

44%

40%

Aluminet® O 80

78-83%

32%

55%

Aluminet® IC Clear

Medidas

Largura:
Até 8m
sem costura
Acima de 8m
com costura
Comprimento:
50m
100m
250m
500m
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A Ginegar investe em pesquisa, desenvolvimento
e testes para criar produtos com qualidade e
eficiência, porque entende que eles são muito
mais que proteção para o cultivo protegido.
Quando o produto possui qualidade e
eficiência, nos sentimos confiantes.
É para isto que a Ginegar desenvolve soluções
para os mais diversos tipos de projetos de
ambientes cobertos para a agricultura,
entregando confiança e satisfação.

Solicite uma visita técnica de um de nossos
Engenheiros Agrônomos para orientá-lo na
construção do microclima mais adequado
para seu ambiente protegido.
Visite nosso site e conheça
nossa gama de soluções para
sombreamento e proteção!

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

