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O

tomate ellen 
atrai novos produtores e conquista consumidor

empresa

competitivo mercado de to-
mate no Brasil impulsiona, 
cada vez mais, as empresas de 

sementes do ramo a investir em traba-
lhos de pesquisa e testes, para pode-
rem disponibilizar aos produtores ma-
teriais que ofereçam, em níveis cada vez 
mais altos, garantia de sucesso na pro-
dução.  

Pensando também neste aspecto, 
a Feltrin Sementes vem trabalhando, 
há cerca de dois anos, com o Toma-
te Ellen, um híbrido de crescimento 
indeterminado, com frutos pesados, 
de coloração vermelho brilhante, que 
possuem grande uniformidade entre si 
e também entre as pencas, o que pro-
porciona um descarte baixíssimo des-
de as primeiras pencas até o ponteiro. 
Além disso, o Ellen tem múltiplas re-
sistências às doenças, dentre elas, des-
tacamos o geminivírus (TYLCV), que 
tem se tornado um grande problema 
para os produtores de tomates no Bra-
sil em regiões de incidência de mos-
ca-branca.

O excelente desempenho do Ellen 
em diversas regiões do país fez com 
que produtores formadores de opinião 
e de grande importância no segmen-
to aderissem também ao plantio do hí-
brido. A exemplo disso, o experiente 
tomaticultor Hélio Koiama Floradi, em 
São Paulo (SP), iniciou o seu trabalho 
com Ellen no ano passado, e, diante da 
satisfação que obteve com o produto 

relata: “ trabalhei com 16.000 plantas 
de Ellen no primeiro cultivo e agora 
adquiri 50.000 sementes para implan-
tar a próxima lavoura no período de 
inverno”.

O Sr. Hélio, que é muito conhecido 
e há 32 anos comercializa tomates no 
CEAGESP, destacou também: “a colo-
ração do Ellen é fantástica e ele possui 
um brilho incomparável.” Outros pon-
tos a serem destacados, além dos cita-
dos, são, segundo o produtor, o pós-
colheita e o excelente enchimento 
interno dos frutos, que o tornam mais 
pesados que outros materiais concor-
rentes que estão no mercado.

No mercado de hortaliças, mais es-
pecificamente em se tratando de to-
mates, os consumidores estão cada vez 
mais exigentes, e precisam ser atraí-
dos por produtos que lhes despertem 
o impulso de compra, tendo em vista 
que a oferta é muito grande. “Ao to-
mate Ellen não falta mais nada, é um 
produto completo”, elogia o produtor 
que em breve terá lavouras em áreas 
e épocas diferentes. 

Assim, também se reconhece a 
importância do trabalho da equipe da 
Feltrin na região de São Paulo, reali-
zado pelo gerente regional Mário Be-
nelli, e as parcerias ali firmadas, sem 
esquecer o produtor, que aprovando 
o produto também colabora para que 
um grande material se torne líder de 
mercado.
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novidade: hidroponia 
em areia
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a Fazenda Santa Rita, em Pira-
cicaba (SP), está uma proprie-
dade onde se cultiva alface e 

folhosas (rúcula e chicória) no substra-
to de areia com fertirrigação no sistema 
de gotejo. Esta estufa  foi projetada por 
Luís Milner, agrônomo e dono da pro-
priedade, que viveu nove anos em Israel 
se aperfeiçoando na área de irrigação. 

Novidade

A Fazenda tem 5.000 metros quadra-
dos e  produz rúcula, chicória, alface cres-
pa e americana e tomate cereja. Todo o 
seu cultivo é feito em canaletas e/ou vale-
ta, contendo areia grossa sobre uma man-
ta de plástico. A irrigação utilizada é por 
gotejo, com fertirrigação e uso de sais. O 
próprio agrônomo ‘monta’ sua formula-
ção nutricional para reduzir os custos em 
relação às formulações  comerciais. 

Os equipamentos de irrigação são 
todos de Israel, dotados de toda a tec-
nologia local. Para o calor de Piracicaba 
nos meses de fevereiro e março, con-
seguiu obter produtividade satisfatória 
na rúcula e alface crespa em condições 
de estufa. No tomate cereja, entretan-
to, enfrentou dificuldades com a mur-
cha bacteriana, possivelmente devido a 
substrato contaminado.

Ainda neste sistema, Luís Milner lan-
ça mão de práticas da agricultura orgâ-
nica, como Dipel (TB), silicatos e, às ve-
zes, inseticidas quando a infestação de 
pragas aumenta.

Como surgiu a idéia

A idéia da hidroponia em areia sur-
giu de Israel, onde Luís Milner se espe-
cializou em irrigação localizada e ma-
nejo em substratos. Segundo ele, os 
benefícios proporcionados por essa 
técnica são produtos limpos, boa ho-
mogeneidade e maior controle nutri-
cional, já que a areia é inerte e permite 
assim maior controle sobre as plantas.

Custo

O custo desse plantio no sistema hi-
dropônico em areia é de aproximadamen-

te R$ 60,00 por m², incluindo todos os 
equipamentos (estufa, irrigação, fertirriga-
ção e o substrato). “Ainda não temos in-
formações sobre o custo-benefício des-
sa técnica, já que estamos produzindo há 
dois meses somente, mas este sistema 
permite cultivos mais rápidos, com me-
nos perdas e maior qualidade”, comenta.

Além de sua propriedade, Luís Milner 
conhece esse plantio apenas em Israel. 
A área plantada é de 1800 m². “Nós 
reutilizamos a água drenada, otimizando 
assim recursos (água, fertilizantes e 
energia) e preservamos mais os nossos 
lençóis freáticos, já que não poluímos 
com fertilizantes”, diz.•


