47anos
Excelência em Qualidade desde 1975

Guia de Cultivares

2022

1

| Guia de Cultivares 2022

Guia de Cultivares 2022 | 2

Não é apenas semente
É genética, é biotecnologia, é um
“chip”.
Cada semente é uma unidade de
produção, ciclo variado, estabilidade, ampla adaptação, teor de óleo,
proteína, rusticidade, resistência a
doenças e tolerância a acamamento.
Semente se faz no campo, semente se faz na UBS, semente se faz no
armazenamento, semente se faz na
entrega.
Semente se faz no atendimento
ao cliente, semente se faz na melhor recomendação, no melhor posicionamento por pessoas altamente
qualificadas.

Uma
semente
não custa

ela Vale

Semente se faz no acompanhamento de plantio, velocidade e distribuição de plantas. Semente se faz
no acompanhamento germinativo,
vegetativo, reprodutivo e colheita.
Semente de qualidade para alto
rendimento de grãos se faz lado a
lado com o produtor, no dia a dia.

Uma vida geração a geração,
há 47 anos entregando
excelência em qualidade.
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Quem
somos
Sementes Estrela
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Histórico
A história da Sementes Estrela começa
em 1975, com o espírito empreendedor, a
visão e coragem de Guidálio Fischmann.
Pensando sempre à frente do seu tempo,
Guidálio deu início à produção de sementes
de trigo e soja na então chamada GF Sementes, no interior de Jacutinga-RS. Com dinamismo, muito trabalho, dedicação, profissionalismo e pesados investimentos em
tecnologias, os frutos foram consequência.
Tendo a excelência em qualidade presente
em seu DNA, a Sementes Estrela tornou-se
referência no mercado nacional, oferecendo
sementes certificadas, de alta tecnologia e
assistência técnica especializada.

Estrutura
Com matriz em Erechim-RS e filiais em
Jacutinga-RS e Tupanciretã-RS, a Sementes Estrela dispõe de uma moderna e inovadora infraestrutura com produção de
sementes 100% licenciadas em parceria
com as principais obtentoras do Brasil, o
que garante um portfólio de 21 cultivares
de trigo e 62 cultivares de soja, abrangendo as principais regiões produtoras do país.
A empresa conta ainda com campos experimentais utilizados para os testes de
novos materiais, dois laboratórios próprios
e especializados em análises de sementes, sendo um deles licenciado e certificado pelo Ministério da Agricultura (MAPA),
além de profissionais qualificados em todas as etapas de produção.
Pesados investimentos em pesquisa,
desenvolvimento e inovações tornam
as sementes produzidas pela empresa
uma segurança para agricultores que
buscam os melhores resultados em suas
lavouras.

Missão
Entregar sementes com alto padrão de
excelência, adotar práticas inovadoras
e sustentáveis, assegurar a relação de
confiança e transparência com clientes,
parceiros, funcionários e comunidade.

Visão
Ser referência no Brasil em crescimento
e inovação, atendendo as diversas demandas do mercado com precisão e eficiência,
gerando maior produtividade, rentabilidade e segurança para nossos clientes.

Valores
• Transparência nas parcerias;
• Confiança e ética nas relações;
• Espírito de união e cooperação;
• Respeito às individualidades;
• Valorização do capital humano;
• Responsabilidade socioambiental;
• Criatividade e inovação.
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Porque escolher
a Sementes Estrela
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1

Transparência,
tradição,
pioneirismo,
confiança e
credibilidade;

2

Sementes 100%
licenciadas,
garantindo
excelência e
qualidade;
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Um dos melhores
Tratamentos
Industriais de
Sementes do Brasil,
comprovado pelos
selos de excelência
SeedCare Syngenta
e Seeds Solution
Basf. Através das
04 máquinas de
tratamento industrial,
com produção de 80
ton/h de sementes;
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Rastreabilidade
de 100% dos lotes,
com informações
de VIGOR e
GERMINAÇÃO;

Dois laboratórios
próprios e
equipe técnica
especializada;
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APP próprio com acesso
a informações em tempo
real, como Bolsa de Chicago
e Dólar, calculadora de
plantabilidade, tratamento
TSI e portfólio de cultivares,
que permitem tomar as
melhores decisões no campo;

A Sementes Estrela foi
a 1º empresa do Brasil
a mostrar o Vigor dos
lotes de sementes
aos produtores via QR
Code, reafirmando
nosso compromisso
com a qualidade;
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Expedição
e logística
estrategicamente
pensada para
atender todos os
estados do Brasil;

5

Maior portfólio
do Brasil, com 21
cultivares de trigo
e 62 cultivares de
soja, abrangendo as
principais regiões
produtoras do país;
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Infraestrutura
moderna e
inovadora com
equipamentos de
alta performance
que oferecem
menores danos e
maior qualidade
às sementes.

App e
Rastreabilidade

Baixe aqui
o nosso APP
é gratuito!
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Análise de Sementes

Laboratório

Laboratórios
e Análise
de Sementes
Para garantir resultados seguros
e sementes de alta qualidade física,
fisiológica e sanitária, a Sementes
Estrela conta com dois laboratórios
próprios, sendo um deles licenciado e credenciado ao Ministério da
Agricultura (MAPA) para análise de
sementes.
Os testes precisos permitem
uma seleção de lotes de qualidade
superior com alta confiabilidade,
além do perfeito monitoramento
até o plantio, dando a certeza de
uma lavoura com resultados. Focados na qualidade e trabalhando de
forma online com a produção, nos
permite agilidade na tomada de
decisões. Nossos laboratórios são
utilizados para pesquisas internas
e desenvolvimento de processos,
onde contamos com mais de 13
profissionais focados na melhora
continua da qualidade das sementes produzidas pela Sementes Estrela.
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Tratamento
Industrial
de Sementes
Testes
Teste de Tetrazólio: pré colheita,
colheita, beneficiamento
e pré embarque;
Teste de Hipoclorito (dano mecânico):
colheita e beneficiamento;
Teste de Germinação;
Teste de Vigor Envelhecimento
Acelerado;
PMS;
Teste de Vigor e Germinação pós TSI;
Emergência em Solo;
Teste de Plantabilidade.

O tratamento industrial tem
como principal objetivo proporcionar a proteção das sementes,
assegurando um bom stand e
desenvolvimento inicial da plantação.
Com dois centros de tratamentos industrial altamente tecnológicos, 04 máquinas de tratamento e produção de 80 ton/h,
a Sementes Estrela garante que

TSI

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

Com o TSI, você garante:
as sementes que passam pelo
processo de TSI tenham uma
cobertura perfeita, através do
encapsulamento com polímeros de alta qualidade, que protegem e distribuem da melhor
forma os produtos aplicados. As
sementes são finalizadas com
a aplicação do “film coating”
(gloss), que proporciona melhor
fluidez, facilitando o processo
de semeadura.
O TSI da Sementes Estrela
é certificado com os selos de
qualidade do Seedcare Institute da parceira Syngenta e Seeds
Solution da parceira Basf, que
qualifica e comprova que entregamos um dos melhores tratamentos do país.

Precisão na dosagem;

K

C

M

Excelente cobertura
e distribuição;

Y

CM

MY

Mantém as sementes com
alto padrão, garantindo
o potencial produtivo;
Maior segurança e
comodidade ao produtor;
Acesso ao histórico
de tratamento;

CY

CMY
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Melhor performance e
aderência dos produtos,
uniformidade e fluidez;
Proporciona bom stand inicial;
Uniformidade na
emergência das plantas;
Controla as doenças e
pragas na fase inicial;

CMY
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K

Retarda as doenças
na parte aérea.
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Seed Care

Selo

Você sabia que a Sementes
Estrela foi a primeira
sementeira do RS a receber o
selo SeedCare de excelência em
tratamento industrial em 2014?
A Sementes Estrela, através de seus dois Centros
de Tratamento de Sementes, CTS Unidade de Erechim e CTS Unidade de Tupanciretã, é referência no
mercado em qualidade no tratamento de sementes. Para receber o selo de excelência SeedCare as
sementeiras são avaliadas todos os anos e passam
por rigorosos processos de análises, onde devem
atender critérios de saúde, segurança, meio ambiente e principalmente dosagens corretas de produtos aplicados nas sementes. Com a certificação,
a Sementes Estrela confirma o seu lema: “Excelência em Qualidade”, garantindo aos consumidores
que uma lavoura com altas produtividades é resultado de cuidados que se iniciam antes do plantio.
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Selo

Seed Solution

Sementes Estrela
recebe selo Seed
Solutions.
O tratamento industrial de sementes vem ganhando destaque
no mercado, e sua qualidade é fator determinante para que o agricultor atinja produtividades cada
vez maiores. Ao conquistar o selo
Seed Solution, uma certificação
Basf que garante excelência no tratamento de sementes, a Sementes
Estrela garante que essa qualidade
chegue até o produtor. Para garantir a certificação a Sementes
Estrela alcançou os mais altos padrões de qualidade e eficiência nos
processos de recebimento, beneficiamento e comercialização de sementes tratadas composta por um
rigoroso controle de qualidade que
leva em conta os aspectos físicos,
químicos e visuais das sementes
de SOJA.

Verde

Selo

Nós acreditamos que
preservar o meio ambiente
é pensar no futuro!
Somos certificados com o Selo
Verde de Responsabilidade Socioambiental que atesta a qualidade
sustentável e boas práticas desenvolvidas pela Sementes Estrela.

Selo

Sementes Gaúchas
Sementes Gaúcha, a reafirmação do nosso compromisso com
clientes e parceiros, de entregar
excelência em qualidade sempre!

11

| Guia de Cultivares 2022

Star
Seeds

Biofertilizantes

Para uma
Germinação
mais Vigorosa
e Uniforme
EQUILÍBRIO é a palavra que deve
nortear todas as ações na agricultura
e na vida.
StarSeeds foi desenvolvido pensando nisto. A Sementes Estrela, buscando um melhor desempenho produtivo das sementes de seus parceiros e
clientes, traz ao mercado STARSEEDS
um biofertilizante de sementes de uso
exclusivo, que busca levar até as sementes (que já tem uma qualidade diferenciada) uma suplementação que
favorecerá a capacidade de desenvolvimento, elevando as reservas naturais durante a germinação próximas
ao ideal necessário para que durante
todo o ciclo de vida as plantas tenham
um ótimo desempenho produtivo.
Cada componente deste produto tem
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a função de estimular e acelerar a fisiologia da semente, para que esta
consiga entregar o máximo desempenho possível.
Além da fração mineral, composta por nutrientes, StarSeeds tem em
sua composição uma fração orgânica
composta por fitormônios e aminoácidos (fornecemos aminograma). Produzidos na Itália, país que tem uma
expertise de mais de um século na
utilização destas tecnologias, nossos
aminoácidos são compostos por um
mix de matérias primas de origem
animal e vegetal, outra porcentagem
destes aminoácidos são extraídos de
algas provenientes dos mares da Irlanda, local onde conhecidamente
existem as algas com a maior qualidade para o uso agrícola.
Também faz parte de nosso produto fitormônios (auxina, giberilina e citocinina), que somados aos minerais
e aos aminoácidos conseguem fazer
com que a planta tenha um funcionamento metabólico e fisiológico elevado e diferenciado. Com esta composição garantimos ao StarSeeds uma
ação ampla durante o ciclo de vida da
planta, diferenciando-se do que já se
tem no mercado.

Componentes e funções:
P (fósforo) - Nutriente extremamente importante
nas fases iniciais da planta. Ele libera a energia necessária para que todo o processo de germinação ocorra da
maneira mais perfeita possível. O fósforo regula a atividade fotossintética e a síntese dos açúcares nesta fase
inicial, estes açúcares são o combustível para o funcionamento dos processos fisiológicos.
Zn (zinco) - Auxilia nos processos fisiológicos, atua
diretamente na proteica e na síntese do fitormônios
auxina (A função deste hormônio é estimular o alongamento e divisão da célula vegetal).
B (boro) - Trabalha para melhorar a fluência da seiva
na planta, estimula a produção de fitoalexinas (defesas
naturais da planta), auxilia no desenvolvimento dos tecidos meristemáticos (tecidos que tem a capacidade de
crescer) e dá a planta uma maior tolerância aos efeitos
destrutivos do Alumínio.
Mo (molibdênio) - Trabalha diretamente no metabolismo do Nitrogênio, ajuda melhorar a fertilidade do
grão de pólen, desta forma, favorecendo a fase reprodutiva da cultura, sua ação melhora significativamente a
qualidade da semente produzida.

Co (cobalto) - Sua principal função é
favorecer uma boa infecção das bactérias
fixadoras de Nitrogênio na raiz, é um dos
grandes responsáveis pela disponibilização
do Nitrogênio para a planta, seu excesso em
completo de sementes pode causar uma deficiência na absorção de Ferro, causando um
amarelecimento da plântula logo após sua germinação.
COT (Carbono Orgânico Total) - O
COT presente no StarSeeds é composto em grande parte por aminoácidos essenciais (fornecemos
aminograma), que de forma equilibrada, auxiliam
para a planta ter um perfeito desenvolvimento. Os
aminoácidos são as menores partículas que constituem as proteínas, e por sua vez as proteínas são
(conforme a necessidade da planta) constituintes de
todas as estruturas vegetais. São também precursores
de fitormônios e ativadores do metabolismo fisiológico das plantas. O COT também atua como um grande
fornecedor de N (Nitrogênio) orgânico para as plantas.
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Vigor mínimo de 90% nos lotes;
Qualidade comprovada;
Sementes tratadas com os
melhores Tratamentos Industriais
de Sementes do Brasil;
Rastreabilidade expandida do lote.
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Programa
Sementes
Estrela
Premium + Vigor

Garantia de Vigor
mínimo de

90%

Com o objetivo de oferecer excelência e qualidade,
trabalhando com transparência e oportunizando uma
experiência única para o cliente, a Sementes Estrela
inova mais uma vez e traz para o mercado o Programa
Sementes Estrela Premium + Vigor.
Um programa que promete revolucionar o setor sementeiro, oferecendo sementes de altíssima qualidade
e entregando Vigor mínimo de 90%.
Se você é cliente Sementes Estrela e ficou interessado,
converse com nossas revendas parceiras ou com nossa
equipe de vendas e saiba como adquirir as sementes e
participar do Programa Sementes Estrela Premium.
ATENÇÃO: O Programa não implica em garantia de produtividade das lavouras, apenas em garantia de vigor, conforme percentual indicado no ato
da compra.
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de Soja

Cultivares
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Área de
atuação
Comercial

Goiás
Minas
Gerais

Mato Grosso
do Sul
Paraguai

Paraná

São
Paulo

Santa
Catarina

Rio Grande
do Sul
Uruguai
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62 variedades de soja
10 Obtentoras
O maior

de soja

portfólio
do brasil

Parece mágica fazer uma semente nascer,
mas a verdadeira mágica não está nas sementes, está nas pessoas. Os produtores não plantam sementes só para que elas nasçam, eles
plantam para realizar sonhos, fazer negócios,
ver a família crescer e o país se desenvolver.
Por isto, mais importante do que as sementes
nascerem, é cuidar dos sonhos das pessoas.
Nós da Sementes Estrela queremos que os
produtores realizem seus sonhos, e o sucesso
deles nos deixam ainda mais comprometidos
a fazer o melhor a cada dia, levando sementes de alta qualidade as suas lavouras, como
fizemos com a nova tecnologia das sementes
rastreadas, mostrando ao produtor o vigor especifico de cada lote adquirido, algo inédito
até então. É isto que você vê e sente ao usar
nossas sementes em qualquer lugar do Brasil.
Produtor: O seu sucesso é o nosso futuro.
Efraim Fischmann
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47anos
Excelência em Qualidade desde 1975

sementesestrela
www.sementesestrela.com.br

54. 2107.3100
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