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Em novembro, os engenheiros agrô-
nomos e diretores das empresas 
AgroCultivo e Vivaz Consultoria, 

Altair Zotti e Dario Pauletto, estiveram 
na Espanha e conheceram a estrutura de 
produção de mudas de morango e fram-
boesa de uma das empresas do Grupo 
Medina, a Viveros California. 

Na visita foram recebidos por An-
tonio Arjona, diretor executivo da em-
presa, que contou um pouco da história 
do Grupo Medina na Espanha e apre-
sentou as propriedades aos dois brasi-
leiros. 

AgroCultivo e Vivaz Consultoria fecham 
acordo de distribuição das mudas de morango 
e framboesa da empresa espanhola Viveros 
California para o mercado brasileiro

História de excelência 

Viveros California é um dos vivei-
ros de mudas de morango e framboesa 
mais destacados da Europa. Foram mais 
de quatro décadas de comprometimen-
to com o sucesso de seus clientes, sem-
pre investindo em tecnologias inovado-
ras de produção de hortaliças, a fim de 
oferecer mudas de berries de qualidade. 

Tudo isso a partir do desenvolvimen-
to contínuo de novos produtos e técni-
cas aplicadas à produção de morango e 
framboesa, resultando na produção de 

mais de 100 milhões de plantas de mo-
rango por ano, além de várias hortíco-
las de qualidade.

Do seu compromisso com a qualida-
de e o desenvolvimento de novas alter-
nativas para produção de morango em 
áreas e períodos de tempo distintos, sur-
giu a possibilidade de se produzir em 
diferentes áreas geoclimáticas nas co-
munidades de Castilla e Leon.

A empresa Viveros California está 
motivada a manter uma ampla rede de 
colaborações com vários centros e pro-
gramas de pesquisa pública e privada, a 
fim de oferecer aos seus clientes a mais 
ampla gama de variedades e produtos 
que agreguem valor a sua produção. 

Por esse motivo, procuraram os me-
lhores especialistas da área para ampliar 
seu mercado de atuação na América La-
tina. 
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Visita à área de pesquisa e desenvolvimento. À esquerda, Antonio 
Arjona, diretor do Viveros California, ao fundo Lolla, da Pesquisa 

& Desenvolvimento, à direita o engenheiro agrônomo Juan, do 
departamento comercial, e ao fundo à direita, Dario Pauletto, da Vivaz 

Consultoria
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Compromisso social, 
ecológico e de qualidade

Levando em consideração seu com-
promisso social, a Viveros California gera 
uma grande quantidade de empregos em 
diferentes centros de trabalho de Cas-
tilla e Leon, Extremadura e Andaluzia, 
na Espanha.

Por se tratar de uma empresa agríco-
la, o trabalho é feito ao ar livre, por isso 
tem-se um enorme interesse em ser um 
negócio amigável, sustentável e duradou-
ro para o meio ambiente.

Dentro deste quadro de sustentabi-
lidade ambiental do negócio, a Viveros 
California começou um processo de re-
ciclagem do seu sistema de irrigação para 
uma maior eficiência do mesmo e con-
trole de água, tal como o sistema de ir-
rigação por gotejamento. 

Assim, não só diminuiu o consumo 
de água da sua atividade agrícola, mas 
também a incidência de pragas, doen-
ças e ervas daninhas, reduzindo na mes-
ma medida a necessidade de aplicação 
de produtos fitossanitários e, portanto, o 
impacto ambiental final de sua atividade.

Política de qualidade

Alinhada com seus objetivos máxi-
mos de inovação e qualidade, a Viveros 
California desenvolve toda a sua ativi-
dade no âmbito do quadro regulamentar 
para UNE Certificação em ISO 9001-
2008.

Este quadro legal, juntamente com a 
vasta experiência de mais de quatro dé-
cadas e o feedback constante de seus agri-
cultores, ajuda a estabelecer sistemas de 

controle mais rigorosos e qualidade geral 
de plantas, que melhoram tanto o estado 
de saúde, o desenvolvimento, a capacida-
de de produção e a qualidade de servi-
ço ao cliente. Tudo isso a fim de oferecer 
sempre as melhores plantas de morango 
e framboesa do mercado que atendem a 
todas as necessidades e expectativas dos 
agricultores.

Compromisso de pesquisa e 
desenvolvimento

A Viveros California está comprome-
tida com a qualidade e desenvolvimento 
de novas ferramentas funcionais para 
seus consumidores. Desde a sua cria-
ção, o fundador Antonio Medina Lama 
manteve a visão de criar uma planta de 
morango moderna que pudesse gerar e 
fornecer as melhores soluções produti-
vas para o setor. 

Para fazer isso, ele criou e melho-

rou constantemente o trabalho de uma 
equipe técnica de Pesquisa e Desenvol-
vimento que pudesse aplicar as técni-
cas mais inovadoras no desenvolvimen-
to de agronomia e de novas variedades 
de morango.

Este departamento técnico traba-
lha em estreita colaboração com vários 
centros e grupos de pesquisa em todo o 
mundo, bem como os agricultores, para 
identificar novas áreas de melhoria e de-
senvolvimento da cultura.

O resultado deste esforço é que a Vi-
veros California tem recebido o reco-
nhecimento de múltiplas instituições e 
de seus agricultores. A intenção da em-
presa é ajudar e colaborar muito estrei-
tamente na prospecção do seu objetivo 
comum: a produção dos melhores mo-
rangos do mercado nas datas em que o 
mercado demanda. 

Qualidade final dos frutos 
de morango
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Plantas frigo preservadas em 
câmaras frias

Especialmente adaptado a todos os 
tipos de solo e clima, plantas de moran-
gos armazenadas em câmaras frias são 
colhidas no final de dezembro até ja-
neiro, quando o clima na área produti-
va paralisa o desenvolvimento vegeta-
tivo das mesmas, acumulando as horas 
de frio necessárias para iniciar seu perí-
odo de latência.

Para o ano de 2017, a Vivaz Con-
sultoria e a Agrocultivo estarão comer-
cializando as seguintes variedades: San 
Andreas, Camino Real, Albión, Porto-
las, Camarosa e Amiga, tendo mais vo-
lume disponível de San Andreas, Porto-
las e Camarosa. 

As variedades espanholas já estão au-
torizadas pelo Ministério da Agricultu-
ra para serem comercializadas no Brasil, 
como já acontece com as mudas vindas 
do Chile e da Argentina. 

Sobre a Vivaz Consultoria 

Formado em Agronomia pela Uni-
versidade de Taubaté e com Mestrado em 
Fitotecnia pela Escola Superior de Agri-
cultura Luiz de Queiroz (ESALQ) da 
Universidade de São Paulo, Dario Pau-
letto, proprietário-fundador da Vivaz, tem 
mais de 25 anos de experiência no mer-
cado de produção de morangos e mudas. 

A Vivaz Consultoria tem como mis-
são garantir a nutrição de plantas e fazer 

projetos de estufas no sistema de produ-
ção de morango suspenso de forma sus-
tentável. O sistema de produção foi de-
senvolvido e aprimorado para a melhoria 
na qualidade e excelência dos resultados 
obtidos pelos agricultores. 

Sobre a AgroCultivo 

Formado em Agronomia pela Uni-
versidade de Taubaté e com MBA em 
Marketing e Vendas pela Fundação Ge-
túlio Vargas, em São José dos Campos 
(SP), Altair Antonio Zotti, diretor co-
mercial da AgroCultivo, tem mais de 20 
anos de experiência no mercado de cul-
tivo protegido (estufas), com excelência 
em microclima focado em flores, horta-
liças, frutas, morangos, mudas cítricas e 
viveiros de produção de mudas em geral.

A AgroCultivo tem como missão 
contribuir de forma positiva para o seu 
crescimento, com serviços e produtos que 
atendem as normas de qualidade tan-
to prezadas. A busca por inovação é um 
compromisso e a visão da empresa é ser 
a principal referência e trazer as melho-
res soluções para cultivo protegido aos 
seus clientes.

Para mais informações sobre fichas 
técnicas das variedades e como adqui-
rir mudas, os contatos são:
►Vivaz Consultoria Agrícola - Dario 

Pauletto: (11) 98609-7627 dariopau-
letto@ig.com.br 

►AgroCultivo - Altair Zotti: (19) 99275-
4604 altairzotti@agrocultivo.com.br

►Viveros California - Antonio Arjona: 
arjona@medinagroup.es www.agro-
cultivo.com.br •

Estrutura radicular de uma 
muda de morango com 
reservas de nutrientes

À esquerda, Dario 
Pauletto, da Vivaz 
Consultoria, e à 
direita Altair Zotti, 
da AgroCultivo, 
visitando os 
campos das 
mudas que serão 
comercializadas 
no Brasil
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