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Sakata apresenta
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Sakata Sum Day apresenta novos
produtos altamente adaptados
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lançamentos do
Sakata Sum Day
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Inovação e superação

EDITORIAL

Boa leitura a todos!

Acontece
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Paulo Koch, Diretor de Marketing 

O Sakata Sum Day foi mais uma prova da incrível 
capacidade de inovação e superação que todos nós 
temos quando nos dedicamos e, também, mobiliza-
mos pessoas em prol de um projeto ou obje�vo em 
comum. Para realizar mais este evento inédito e 
pioneiro promovido pela empresa, foram des�nadas 
muitas horas de trabalho intenso envolvendo nossos 
colaboradores e também as equipes de nossos 
parceiros, resultando em mais um grande sucesso. 

O Sum Day completa, junto com o Win Day, realizado 
em 2015, um ciclo de eventos promovidos pela 
companhia, com várias empresas parceiras, que teve 
como obje�vo dar maior visibilidade ao trabalho de 
pesquisa e desenvolvimento de produtos em 
hor�cultura, especialmente adaptados para os 
diferentes períodos do ano e �pos de cul�vos. 

Além disso, os dois eventos foram muito propícios 
também para reforçar o estreitamento dos laços 
com nossos clientes e distribuidores, mantendo-os 
ainda mais próximos da empresa. Ambas as 
oportunidades foram de extrema importância para 
comunicar ao setor os diferenciais compe��vos da 
companhia e sua evolução con�nua para atender as 
novas demandas de mercado que surgem a todo 
momento.

Norteada por seu princípio de constante inovação, a 
Sakata já está preparando novidades para o ano de 
2017 que se aproxima, com a finalidade de oferecer 
os melhores produtos e soluções sem deixar de 
manter a tradição e a confiabilidade de sua marca. 
Contaremos novamente com a união de todos para a 
conquista de mais resultados posi�vos neste futuro 
próximo, que já nos aguarda.

CAPA

Sakata Sum Day apresenta novos
produtos altamente adaptados

Os dias mais quentes e também os mais chuvosos do ano chegaram e, com eles, os 
desafios na lavoura. Pensando neste cenário, a Sakata idealizou mais um evento 
inovador com foco especialmente em solanáceas e cucurbitáceas: o Sakata Sum 
Day. A empresa apresentou, no mês de novembro, durante quatro dias, mais de 80 
variedades, sendo 12 lançamentos a campo, fruto dos intensos trabalhos e 
inves�mentos em Pesquisa. 

O evento aconteceu em uma área de 1Ha, na Estação Experimental da Sakata, 
localizada em Bragança Paulista (SP). No campo, foram expostas sete espécies de 
hortaliças: tomate, pimentão, pepino, abóbora, abobrinha, quiabo e berinjela. Ao 
todo, mais de 1.300 produtores, distribuidores e demais profissionais do setor 
es�veram presentes no local durante toda a programação do evento.

Empresa realizou evento com as mais novas opções
de hortaliças para cultivo sob condições tropicais
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Novidades para o Verão

Durante o Sum Day, a dinâmica de visitação à campo foi realizada de 
forma livre, para que os par�cipantes pudessem ter um atendimen-
to ainda mais personalizado, de acordo com seu interesse. Na 
ocasião, as equipes de profissionais da Sakata e distribuidores 
prestaram todo o suporte aos visitantes, fornecendo orientações 
técnicas e comerciais sobre cada uma das variedades expostas. 

Visitação a campo

O Sakata Sum Day teve ainda a par�cipação de 14 empresas 
expositoras: Arysta, Alltech Crop Science, Basf, Carolina Soil do 
Brasil, DuPont, Dow AgroSciences, Electro Plas�c, Forza 
Fer�lizantes, FMC, Ihara, Koppert, Netafim, Tropical Estufas e Yara 
Brasil. As empresas apresentaram produtos e serviços nas áreas de 
defensivos, equipamentos agrícolas, fer�lizantes, substratos, 
cul�vo protegido e sistemas de irrigação. 

Com o obje�vo de proporcionar maior intera�vidade entre 
visitantes e expositores, a programação contou ainda com um 
animador que interagiu em tempo integral com o público durante 
todo o evento.  

Parceiros 

No local, o público pôde conferir de perto todas as variedades 
comerciais da empresa, além de outras hortaliças que estão por vir, 
as chamadas “Janelas do Futuro”. As cul�vares apresentadas 
durante o evento ganharam novos pacotes de resistências a 
doenças, de acordo com as necessidades de cada cultura, bem 
como maior adaptabilidade às intempéries do clima – caracterís�-
cas que são essenciais para uma produção mais segura não apenas 
nesta época do ano, como também nos períodos de transição entre 
as estações.

Além dos aspectos técnicos que envolvem sanidade e alto 
rendimento a campo, durante as pesquisas de melhoramento 
gené�co foram trabalhados os diferenciais em termos de formato, 
tamanho, cor e sabor dos produtos, bem como a durabilidade pós-
colheita, a fim de proporcionar maior atra�vidade comercial.  

Alguns dos destaques a campo foram: os tomates Pietra, Grazianni, 
Ravena e Carina Star; os pimentões Taurus e Camaro; a abobrinha 
Adele; e o pepino Racer (confira mais detalhes sobre cada um nesta 
edição). 

Além das variedades apresentadas a campo, a programação do 
evento contemplou uma área totalmente dedicada ao cul�vo 
protegido (em estufas), com exposição de alguns porta-enxertos 
desenvolvidos pela empresa, oferecendo aos par�cipantes a 
possibilidade de conhecer processos produ�vos inovadores. 
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Sakata apresenta flores para o Verão

“Nos dias de hoje, as condições de compe��vidade 

obrigam o produtor a se modernizar. Por isso o 

Sakata Sum Day teve como finalidade oferecer 

produtos diferenciados, em conjunto com 

seus parceiros, para produção em um nível 

muito mais tecnológico e profissional. 

Nestes quase 50 anos de Sakata no Brasil, 

que serão completados em 2018, a empresa 

contribuiu muito para a hor�cultura brasileira, 

sempre com essa preocupação de estar 

constantemente inovando por meio de suas 

alianças com o mercado, universidades, extensionistas, 

produtores, parceiros de insumos, dentre tantos 

outros, no sen�do de fazer a melhor extração 

do potencial gené�co das variedades 

desenvolvidas pela empresa. 

O mercado hor�cola brasileiro, o da 

América do Sul e mesmo o global só 

tendem a prosperar, com o crescimento 

da alimentação saudável e da busca pelo 

bem-estar. Então, essa é a nossa proposta: 

atender às demandas deste mercado 

bastante promissor, com a qualidade e a 

inovação de sempre, presentes no DNA da Sakata”. 

Sr. Nelson Tajiri 

FLORES

O Sakata Sum Day contou também com um grande jardim de flores, 
composto por variedades desenvolvidas pela Sakata e indicadas 
principalmente para o cul�vo durante o verão, por apresentarem 
alta tolerância ao calor.

No jardim foram plantadas mais de 2 mil mudas de flores, sendo 
metade delas da variedade SunPa�ens (das cores Blush Pink, Royal 
Magenta, Eletric Orange, White e Red) e outra metade da variedade 
de girassol Vincent´s II Choice (girassol de miolo escuro). 

Segundo Roberto Takashi Oki, Gerente do Departamento de Flores 
e Plantas Ornamentais da Sakata, a criação de uma área totalmente 
ornamentada de flores para produção no verão, complementou 
perfeitamente o mote do evento e surpreendeu o público pela 
beleza das flores e diversidade de cores disponíveis. "As flores da 
Sakata são mais uma opção para os produtores que queiram 
diversificar o seu negócio, entregando outro produto diferenciado 
para o mercado, de grande aceitação comercial. No caso específico 

do Sunflower, ainda pode ser u�lizado como rotação de cultura", 
salientou.  Versáteis, estas variedades possuem um manejo 
bastante simplificado, devido à grande tolerância de suas plantas, 
estando aptas para cul�vo em diferentes condições climá�cas. A 
SunPa�ens, por exemplo, é um hibrido revolucionário da 
variedade Impa�ens, cuja plantas são extremamente tolerantes 
não apenas ao sol, como também à chuva. A variedade tem como 
caracterís�ca um florescimento con�nuo durante as principais 
estações do ano. 

Da mesma forma, o girassol Vincent´s 2 Choice, de miolo escuro, 
pode ser produzido tanto em campo aberto, bem como em estufa,  
pra�camente durante o ano todo e em qualquer região do Brasil, 
já que não possui sensibilidade ao fotoperíodo, mantendo, por 
isso, um bom porte, tanto em dias longos, quanto em dias curtos. 
Durante o inverno recomenda-se o cul�vo dentro de estufas. De 
rápido ciclo produ�vo, este girassol exige pouco fer�lizante para 
produzir flores de alta qualidade. 
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PRODUTOS EM DESTAQUE

Pertencente ao segmento Italiano Indeterminado, o tomate Grazianni 

atende dois �pos de produção: em campo aberto, nas áreas com alta 

pressão de viroses, e em cul�vo protegido, com excelente performance. 

A variedade possui ainda um pegamento de frutos muito elevado e 

estável em diferentes condições de clima e solo, sendo a alta produ�vi-

dade o grande destaque em relação aos concorrentes. 

O tomate Pietra foi desenvolvido com uma gené�ca totalmente 

adaptada ao cul�vo em clima tropical e úmido. A variedade possui 

resistência a manchas e rachaduras nos frutos, com destaque para seus 

frutos padronizados e de alta qualidade. A variedade �po Salada 

Indeterminado possui ainda textura firme e grande conservação pós-

colheita, sendo, por isso, ideal para transporte a longas distâncias. 

SOLANÁCEAS

Conheça alguns dos lançamentos expostos durante o Sakata Sum Day, que 
possuem excelentes índices de produtividade, segurança no cultivo e alto 
padrão de qualidade de frutos o ano todo!

O novo tomate �po Santa Cruz Indeterminado, Carina Star, é uma versão 

aprimorada do já conhecido tomate Carina TY, eleito o melhor tomate do 

país na categoria redondo em 2015. Além da excelente resistência às 

doenças, a variedade também proporciona grande segurança em 

períodos chuvosos, graças à rus�cidade de sua planta e ao alto 

pegamento de frutos. 

Oferecendo uma maior segurança e alto valor agregado, o tomate 

Ravena é uma variedade do �po premium da Sakata, que chega com 

proteção contra as principais doenças da cultura, como Vira-Cabeça, 

Fusarium 3 e Nematoides. Esta nova variedade do segmento Italiano 

Indeterminado possui ainda alto vigor de planta nas mais adversas 

condições climá�cas, garan�ndo ó�mo desempenho. 

O pimentão Taurus é o único pimentão vermelho �po Retangular do 

mercado resistente à Leveillula taurica (Oidiopsis) – o grande vilão da 

produção em estufa no Brasil – que, ao combinar a resistência ao PVY, 

oferece um pacote de proteção inédito. Esta variedade apresenta ainda 

elevado potencial produ�vo, além de boa adaptabilidade e qualidade a 

campo.

O pimentão Camaro é o mais novo lançamento da Sakata no segmento 

de pimentão Retangular Amarelo. Apresenta alta produ�vidade e 

qualidade em diferentes condições de clima e solo, além de frutos 

uniformes e de paredes grossas, com grande durabilidade pós-colheita. 

Seu pacote de resistências inclui proteção contra Leveillula taurica 

(Oidiopsis) e PVY, reduzindo consideravelmente o uso de agroquímicos 

durante a produção.
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O pepino Racer, do segmento Aodai, possui plantas bem vigorosas e 

rús�cas, suportando as intempéries climá�cas. Este híbrido de alto 

desempenho alia alta produ�vidade com excelente classificação e 

uniformidade, pois possui um pacote de resistência às mais importantes 

doenças que a�ngem a cultura, como oídio, antracnose, mancha 

angular, sarna, míldio e viroses (PRSV-W, WMV, CMV e ZYMV).  

A abobrinha Adele é a mais recente variedade da linha Caserta, que 

agrega alta qualidade de frutos com ó�mo pacote de resistência a 

viroses. A novidade apresenta uma excelente arquitetura de planta, o 

que facilita o trabalho do produtor com as pulverizações e a colheita. 

Além disso, suas plantas eretas e firmes evitam que os frutos toquem o 

solo, inibindo a formação de manchas e a entrada de doenças. 

CUCURBITÁCEAS 

DEPOIMENTOS

Confira, a seguir, alguns depoimentos do
público que participou do Sakata Sum Day 

“Sou produtor de tomates e u�lizo várias variedades da Sakata. Planto Valerin, Santy, Ravena e Tyna. 
Colhemos cerca de 400/450 caixas por mil pés em nossa propriedade. Para nós, o grande diferencial 
das variedades da empresa são as resistências às doenças, principalmente ao Vira-Cabeça, que é um 
vírus que a�nge bastante a região. Além disso, todos os produtos sempre foram muito bem aceitos 
nos mercados com os quais trabalhamos, devido à qualidade dos frutos. Sempre par�cipo dos eventos 
da Sakata e achei este também muito bom e bem organizado”.

Clemildo Ribeiro de Castro, produtor de Araguari (MG)

“Esta é a primeira vez que par�cipo de um evento da Sakata e estou impressionado com a estrutura. 
Para nós produtores este �po de evento é o melhor, pois podemos ver a campo como as variedades se 
desenvolvem, e isto é muito importante para poder avaliar tudo pessoalmente. Sou produtor de 
pimentões, por enquanto, e vim para conhecer os lançamentos para essa cultura. Estamos à procura 
de materiais de pimentão que sejam resistentes à mosca-branca, uma praga que afeta demais a 
nossa região. Pretendo também  começar a plantar tomate em breve e achei o Grazianni bem 
atra�vo, acredito que ele possui as caracterís�cas ideais para ir bem lá em nossa região”. 

Alcides André Felix, produtor de Ipaussu (SP)

“Em minha propriedade produzo o tomate Santy da Sakata, um excelente tomate com 100% de 
aceitação comercial. O pessoal da região gosta muito, porque os frutos são de ó�ma qualidade e de 
alto valor agregado. Além disso, a minha região tem muitas chuvas e o Santy foi uma ó�ma solução, 
pois aguenta bem este �po de tempo e não dá manchas nos frutos. É a primeira vez que par�cipo de 
um evento da Sakata e gostei da estrutura. Em relação às novas variedades, a que achei mais interes-
sante foi a de um tomate �po Saladete com um pacote de resistências bem completo, que eu pretendo 
produzir assim que es�ver disponível comercialmente. Tenho confiança total na empresa, por isso eu 
compro Sakata”. 

Adriano José Costa Pacheco, produtor de Araguari (MG)
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“Sou cliente da Sakata e já planto o tomate Grazianni e o pimentão Taurus. As duas variedades estão 
na fase inicial ainda, mas estão se desenvolvendo muito bem. São plantas que prometem uma ó�ma 
produ�vidade e, por isso, estamos esperando fazer uma boa safra. O tomate nós já começamos a 
colher e a perspec�va é obter cerca de 11 quilos por planta. Esta foi a primeira vez que �ve oportunida-
de de vir em um evento da Sakata e achei ó�mo, pois esclarece muitas dúvidas. Me interessei muito 
agora também pelo pimentão Camaro, pois apresenta resistência e porte muito bons”. 

Dorail Gomes de Aguiar, produtor de Espírito Santo do Turvo (SP)

“Atualmente, em nossa região os produtos da Sakata que mais se destacam, além das brássicas e 
folhosas, são o pimentão Rubia, o tomate Mariana, a abobrinha Aline e os pepinos Taiko, Racer e 
Campeiro. Do que vimos aqui, acreditamos que o tomate rasteiro AF 27908 será uma boa opção para 
cul�vo pelos produtores da região também. Esta é a segunda vez que par�cipo de um evento da Sakata 
e está tudo perfeito. A forma de condução da visitação neste formato livre é bem mais interessante, 
pois proporciona uma visitação muito mais obje�va e proveitosa”.

Francisco Germano Silva Junior, distribuidor da SC Tec – Tecnologia Agrícola, de Bezerros (PE) 

“Fomos convidados para par�cipar do Sum Day pelo distribuidor Tomatec e estamos encantados com 
a beleza e a qualidade dos frutos. Até o momento a gente não plantava as variedades da Sakata, mas 
depois do que vi aqui já me decidi por plantar o tomate Ravena e trocar a abobrinha da concorrência 
pela Adele, pois acreditamos que ela é muito melhor. No caso do tomate, verificamos aqui que esta 
variedade da Sakata tem um ó�mo desempenho em campo aberto e possui ainda o formato comprido 
e boa polpa, por isso a gente acha que vai atender bem a preferência do pessoal lá da nossa cidade. Já 
no caso da abobrinha, vimos que ela possui um formato bem mais bonito e um 'pescocinho' mais 
comprido, o que facilita bastante a colheita, além de ter boa resistência a viroses”.   

Odete de Souza Ribeiro Arvani e João Arvani, produtores de Salto (SP)

“Já sou cliente da Sakata na parte de folhosas e vim até o evento para conhecer as opções de pimentão, 
tomate, berinjela, abóbora e abobrinha oferecidos atualmente pela empresa. Fiquei impressionado 
com a parte de resistência das variedades apresentadas a campo. U�lizo o sistema de produção 
orgânica e a parte de sanidade, uniformidade e qualidade dos frutos são muito importantes para um 
bom cul�vo. Gostei bastante das variedades Nápoli, Grazianni, Pluto e Adele. O evento foi muito bom e 
o formato de visitação livre foi bacana, pois consegui focar apenas no que tenho maior interesse no 
momento”.

Maurício Barbalho da Silva Teles, produtor de Bragança Paulista (SP)

“Sou parceiro da Sakata há cerca de 16 anos e produzo mudas das variedades Mariana (tomate), Rubia 
(pimentão) e Taiko (pepino), além da Harumi (couve-chinesa), Cindy (couve-flor) e Sarah (couve-flor), 
sendo estas três úl�mas líderes absolutas de mercado localmente, devido à precocidade e, consequen-
temente, à redução dos custos de manejo. O tomate Mariana é destaque, pois tem um nicho de 
mercado específico em nossa região, além de ser muito produ�vo. Já o pepino Taiko, nós estamos 
dando início à um trabalho muito interessante com ele, que vem crescendo. No caso do pimentão 
Rubia, ele tem uma par�cipação e uma aceitação muito boa de mercado, pois é um material que se 
planta pra�camente ao longo do ano todo, indo bem tanto no começo do Verão, quanto no Inverno, 
que lá é mais frio e chuvoso. Comercializo atualmente cerca de 200 mil mudas por ano de tomate 
Mariana e aproximadamente 500 mil de pimentão Rubia. Já de couve-flor e couve-chinesa isso passa 
de milhão, pois temos plan�os semanais. Gostei muito do evento, ele está bem organizado e com o 
campo muito bonito também. Foi interessante conhecer os materiais da empresa que ainda estão por 
vir e já vislumbrar novas possibilidades de cul�vo em nossa região.”

Silvano Cabral Xavier, viveirista de Camocim de São Félix (PE)
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“A Euro Plant é um dos principais viveiristas do Chile e trabalha com vários materiais da Sakata, 
principalmente com o tomate Colono, uma variedade importante na região na qual atuo, além das 
brássicas, que têm ó�ma aceitação. Vimos aqui no evento muitas novidades diferenciadas de 
tomates, pimentões e os porta-enxertos. O tomate que mais nos chamou atenção foi a variedade 
Santy, que tem tudo para dar certo no Chile também, atendendo demandas de mercado como 
formato, firmeza e calibre. Já em termos de pimentões, os que mais seriam interessantes para nós 
são o Taurus e o Camaro, por conta do segmento de cor de cada um, além das resistências que 
agregam no cul�vo. E em relação ao �po de pimentão Blocky, nós gostamos muito do Gladiador”. 

Renato Mella Pavez, engenheiro agrônomo e representante da Euro Plant de San�ago, no Chile. 

“Somos revendedores da Sakata para toda a Colômbia e temos uns cinco produtos que vendem 
muito bem em nossa região, dentre eles, as alfaces e os pimentões da empresa. A Sakata é 
reconhecida em nosso país como uma companhia que realiza um trabalho muito sério e que está 
muito bem posicionada no mercado, por conta da qualidade dos materiais que desenvolve. Esta já é 
a minha quarta visita e o Sum Day foi um evento que me agradou muito, pessoalmente, pois a 
empresa montou uma estrutura muito bonita com as suas variedades a campo. Além disso, a forma 
de apresentação foi muito interessante, pois �vemos mais tempo para conhecer os produtos. 
Trouxemos nosso engenheiro agrônomo e alguns produtores para que eles pudessem conhecer as 
novidades e verificassem o que seria interessante levarmos para a Colômbia. Os comentários dos 
produtores sobre o evento foram muito posi�vos e eles demonstraram muito interesse em alguns 
híbridos de tomate e em algumas sementes de pimentão também”.

Mar�n Velasquez, gerente na Paisagro de Bogotá, na Colômbia.

“Achei o evento muito bem organizado e os campos muito bem conduzidos. Os materiais 
demonstraram uma produ�vidade muito boa, com bastante sanidade. Em relação ao suporte 
também foi bem bacana, porque a equipe esteve presente em todo o campo para prestar a 
assistência necessária sobre cada material, com dicas de manejo e outras informações. A Sakata é 
uma empresa que tem um por�ólio de produtos bem completo e em toda linha possui variedades 
que se destacam no mercado. De modo especial, em relação à linha de tomates, a empresa está 
oferecendo um leque muito grande de opções que atenderá bem a diversidade de clima da nossa 
região, cons�tuída por serra e litoral. Além disso, a empresa também possui uma grande 
par�cipação no segmento de folhosas localmente, sendo líder no mercado de alface. São produtos 
que se adaptam muito bem às diferentes necessidades”. 

José Mariano Waltrich, representante da distribuidora BBS Agrocenter, de Santo Amaro da 
Imperatriz (SC)

“Esta foi a segunda vez que vim com os meus sócios. A primeira já foi muito boa e hoje estou 
comprovando novamente  que é um evento muito bem apresentado e organizado. Estamos muito 
agradecidos à Sakata por ter nos convidado para par�cipar deste dia de campo de ó�ma qualidade. 
Iden�ficamos diversas variedades interessantes para comercializarmos e ampliarmos o por�ólio da 
empresa na Argen�na, com o obje�vo de atender às necessidades requeridas pelo mercado local. 
Possuímos parceria com a Sakata já há 8 anos e isso nos ajudou muito a crescer em escala no 
mercado local, pois é uma marca muito importante não só na Argen�na, como em toda a América 
do Sul. Além disso, possui reconhecimento mundial por sua tradição e confiança”. 

Hector Eduardo Shokida, viveirista de Florencio Varela na Argen�na. 


