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Multinacional de sementes amplia investimentos no mercado
brasileiro de híbridos de arroz
RiceTec investirá R$ 20 milhões na instalação de uma estação experimental de arroz no município gaúcho de Santa Maria

De AF News Análises

Aumentar a produção mundial de alimentos tem surgido como uns dos grandes desafios para o agronegócio. Nesse
sentido, os híbridos de arroz aparecem como uma importante solução, que além de garantir a segurança alimentar
aponta um mercado crescente.  
Dona de 15% do mercado de sementes cert ificadas no Mercosul, a RiceTec, mult inacional do setor, está expandindo
seus negócios no Brasil. A empresa, que já conta com um escritório em Porto Alegre (RS), anunciou a construção de uma
nova Estação Experimental, no município gaúcho de Santa Maria. A outra unidade fica no município de Normandia, em
Roraima.  
“A estação experimental de Santa Maria integrará o nosso projeto regional de desenvolvimento de linhas para obtenção
de híbridos com característ icas de qualidade adaptados ao Mercosul e tem como meta principal garantir a integridade
do nosso banco de germoplasma”, afirmou o diretor da RiceTec, engenheiro agrônomo Ricardo Bendzius. 
A empresa texana investirá cerca de R$ 20 milhões na estação, que ocupará uma área de 200 hectares. Os objet ivos
dos executivos da empresa é favorecer o desenvolvimento de novos t ipos de sementes híbridas adaptadas ao solo e
ao clima gaúcho. 
O diretor da RiceTec, engenheiro agrônomo Ricardo Bendzius, ressalta que os arrozeiros gaúchos serão beneficiados
com os experimentos, já que as sementes serão adaptáveis às lavouras do Estado, tornando-se mais resistentes a
pragas e obtendo maior produtividade. “Os avanços tecnológicos devem ser contínuos, pois os negócios são
dinâmicos, e neste contexto, o arroz híbrido também se insere”, afirma o diretor da RiceTec. 
Custo dos híbridos em relação as variedade pode ser até 12% menor - 
O acréscimo de produtividade de híbrido de arroz em relação às novidades melhoradas varia de 16 a 33%. No Mercosul, o
aumento da produtividade é de 22%, nos Estados Unidos 23% e na Costa Rica, 33%. Esta diferença de acréscimos de
produtividade entre países devem-se às especificidades de cada híbrido em termos de clima, solo e manejo da cultura.
A produtividade é dependente da genética, do ambiente e da interação genética e ambiente.  
Em condições irrigadas, a produtividade média dos híbridos é de 8.780 quilos por hectares com o custo de R$ 3.810,00 e
das variedades 7200 quilos por hectares com o custo de R$ 3.480,00, segundo fontes da RiceTec. Devido a maior
produtividade do híbrido, o custo por saco é menor para os híbridos do que para as variedades em aproximadamente
12%.  

Produtores relatam problemas com brusone em lavouras de arroz

Incidência das fortes chuvas e pragas devem provocar perdas de pelo menos 15% na safra ...
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Evolução no campo será retratada nas vitrines tecnológicas

Produtores que estarão na Abertura Oficial da Colheita do Arroz conhecerão as últimas ...

Arroz: Safra gaúcha alcança 89% da área cult ivada

Safra brasileira de arroz em 2015/16 deverá recuar 5,8%, totalizando 11,67 milhões de ...

Arroz: preços seguem firmes e plantio avança no RS

No RS, principal estado produtor, semeou mais de 78% da área total estimada para a safra ...

entre em contato

A AF News terá prazer em atendê-lo.
Fale conosco através do telefone ou por e-mail, se preferir.
(41) 3095-1714 ou (41) 3095-1719
atendimento@afnews.com.br
Nossa resposta será enviada o mais breve possível.

© 2013 afnews.com.br | Todos os direitos reservados.

http://www.afnews.com.br/arroz/evolucao-no-campo-sera-retratada-nas-vitrines-tecnologicas.html
http://www.afnews.com.br/arroz/arroz-safra-gaucha-alcanca-89-da-area-cultivada.html
http://www.afnews.com.br/arroz/arroz-precos-seguem-firmes-e-plantio-avanca-no-rs.html
mailto:atendimento@afnews.com.br
http://www.enetbr.com.br

