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juntas precisavam mostrar um pouco 
mais as tecnologias que a Agrinet S.A. 
de Mendoza da Argentina tem para 
oferecer para o segmento com telas 
de proteção agrícolas. Os produtores 
presentes aos dois eventos tanto 13° 
Senafrut, em São Joaquim (SC), com 
foco em frutas de clima temperado, 
quanto na Hortitec, em Holambra (SP), 
foram apresentados às telas de pro-
teção para granizo, ventos e pássaros 
nas linhas de telas de monofilamento 
com alta resistência e durabilidade. 
Hoje o algo a mais na frutas já está 
sendo o resultado final do produto ou 
seja o máximo de calibre e qualidade 
de fruto juntos com o brix. Por isso, a 
Agrinet investe desde 2008 em equi-
pamentos com tecnologia europeia 

para garantir qualidade e aditivos 
para fazer fios de monofilamentos 
com cores diferentes para fabricar 
telas fotoconversoras que irão ajustar 
o resultado final dos frutos de maçãs 
e muitas outras frutas. 

O diretor comercial da AgroCul-
tivo, Altair Antônio Zotti, explica que 
“além do segmento das Frutas que 
temos muito interesse de construir, 
temos também o mercado de hor-
taliças e flores. Por isso também apre-
sentamos a Agrinet na 25ª Hortitec, 
que representa o maior evento deste 
segmento e lá mostramos também 
a linha de telas anti-insetos. 

Maiores informações sobre as 
soluções estão no site www.agrocul-
tivo.com.br 

AgroCultivo e Agrinet, agora juntas, no 
mercado de telas agrícolas de proteção

Cada vez mais se busca a 
qualidade, competividade 
e algo a mais de diferencial 

nos segmentos de hortifrúti e flores. 
O Brasil com um potencial rico de 
diferentes microclimas faz com que 
os empresários rurais estejam atentos 
em proteger os seus cultivos. 

As mudanças climáticas e riscos 
de cada região, como ventos, grani-
zos, excesso de frio, excesso de calor, 
umidade baixa ou alta, pragas, pás-
saros e doenças de todos os tipos, 
levam cada dia mais para a opção 
do cultivo protegido como a melhor 
solução, ou através do plásticos, das 
telas, ou até mesmo combinação 
de ambos. 

Foi por isso que as duas empresas 
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