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Frutas mais rijas e
sumarentas
O momento ótimo para vender as suas frutas é
limitado.
Por um lado, as suas maçãs têm de ser de elevada qualidade: frescas,
rijas e sumarentas.
Por outro lado, um excesso de oferta da indústria num curto intervalo de
tempo irá reduzir os preços, reduzindo ainda maisas estreitas margens de
lucro.
O alargamento da sua janela temporal de vendas, sem reduzir a qualidade
do produto, irá produzir mais oportunidades.
Existe uma solução disponível: FYSIUM® da Janssen Preservation and Material
Protection (PMP), fornecido pela sua empresa local de serviços.
FYSIUM ® constitui o elo essencial na cadeia de valor da qualidade da fruta.
O seu produto fresco é tratado com o comprovado 1-MCP no exterior
da área de armazenamento com um risco de exposição menor para o
operador e os transeuntes do que o oferecidopelas tecnologias
atuais.
O resultado final é fruta tão fresca, rija e sumarenta durante
o período de armazenamento como quando foi colhida.
O tempo está do seu lado
.
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FYSIUM®: o futuro do 1-MCP
Sem compreender na totalidade a ciência por detrás do processo de
envelhecimento da fruta, os consumidores sabem o suficiente para
o manipularem em seu benefício.
Por exemplo, as bananas podem amadurecer muito mais rapidamente ao
serem colocadas junto de algumas maçãs. O mecanismo por detrás desta
aceleração é o gás etileno emitido pelas maçãs.

Contendo apenas dois átomos de carbono e quatro átomos de hidrogénio
(C2H4), o etileno é uma pequena molécula que desencadeia o processo de
envelhecimento na fruta quando encontra um recetor de etileno livre
(uma proteína embebida na membrana das células das frutas).
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Quando o etileno se liga ao recetor, é iniciada uma reação bioquímica em
cadeia, que resulta no amadurecimento e envelhecimento da fruta.

O 1-MCP é baseado numa ideia simples:

“Tomar o lugar do etileno no recetor de etileno”

No entanto, como o 1-MCP não é idêntico ao etileno, o 1-MCP não ativa a
cascata de sinalização bioquímica subsequente, atrasando assim o
amadurecimento. O resultado final é uma janela temporal de vendas mais
longa para um produto de elevada qualidade. E clientes de todo o mundo
obtêm a melhor qualidade pelo preço certo.
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Os benefícios para os consumidores:

Fruta MAIS RIJA

Textura PREFERIDA

Oleosidade da
casca REDUZIDA

MELHOR proporção ácido-açúcar

FRUTA MAIS SUMARENTA
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Os benefícios para os embaladores:

DISPONIBILIDADE de fruta de elevada qualidade

FLEXIBILIDADE na janela temporal de
vendas para a fruta tratada

RECEITA SUPERIOR devido
às vendas direcionadas

Lotes MAIS HOMOGÉNEOS de fruta com
menores perdas de embalagens

Utilização de um PADRÃO DA INDÚSTRIA
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FYSIUM®: a alternativa fresca
Trazemos o 1-MCP até si da forma mais conveniente, com parcerias com
empresas de serviços de qualidade superior em todo o mundo. Com FYSIUM®,
o tempo está do seu lado.
O gerador patenteado FYSIUM® utiliza um cartucho à prova de
adulteração que incorpora três componentes: A, B e C. Nas quantidades
certas, estes componentes produzem o 1-MCP.

Compacto e fácil de manusear, o gerador avançado FYSIUM® foi
desenvolvido para uma fiabilidade absoluta e um risco mínimo.
Funcionários com formação calculam a quantidade exata de produtos
químicos necessários para os melhores resultados para a sua fruta e depois
colocam o gerador FYSIUM® na sua área de armazenamento. A eficácia é
posteriormente comprovada através do teste de uma amostra colhida
antes e depois do tratamento.
O gerador FYSIUM® é colocado no exterior da área de armazenamento e
ligado através de um tubo ao sistema interno de transmissão na área de
armazenamento.
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Círculo da felicidade
Embaladores satisfeitos completam o círculo da felicidade ano após
ano.
O que é o círculo da felicidade? Após a encomenda do tratamento, a
aplicação de FYSIUM ® é efetuada de forma rápida e simples, seguida
de um serviço pós tratamento abrangente (conforme necessário). Os
resultados finais são maçãs de boa qualidade com datas de venda
flexíveis e embaladores satisfeitos prontos para encomendarem
FYSIUM ® novamente no ano seguinte.
Vai juntar-se ao círculo da felicidade este ano?
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M Fruta de melhor valore
As maçãs não tratadas, ou tratadas incorretamente,
podem resultar em fruta farinhenta e sem sabor que pode
ter um impacto negativo na indústria. FYSIUM® oferece uma
solução 1-MCP amplamente disponível tanto para embaladores
como para consumidores.
PROPORÇÃO DE DOSEAMENTO EXATA

•

A tecnologia patenteada do doseador FYSIUM® garante que a dosagem
permanece consistente e exata.
AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE UMA FONTE DE CONFIANÇA

•

Para uma tranquilidade adicional, os embaladores adquirem o serviço
FYSIUM® através da sua empresa de serviços de confiança, como parte
do conjunto completo de serviços oferecido.

•

COMODIDADE NA ÁREA DE ARMAZENAMENTO DOS EMBALADORES
A natureza portátil e flexível do gerador avançado FYSIUM® facilita o
planeamento do tratamento com 1-MCP. O processo de
tratamento é rápido.

•

SEM PERDAS DE ESPAÇO AO UTILIZAR O GERADOR FYSIUM®
O gerador é colocado no exterior da área de armazenamento e
ligado, através de um tubo, enquanto os ventiladores
internos estão ligados. Isto resulta em mais espaço para
a fruta no interior da área de armazenamento.
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A Jan s s en P res erv a tion an d M a teria l P rotection (P MP ) é há
m u ito líd er m un d ia l n o d es en vo lv im en to e fo rmu la çã o d e n ov as
s u b s tâ n cias a tiva s a ltam en te efica zes e p ro du to s d e u tilizaçã o
fin a l pa ra a proteção d e m a teria is e p rodu çã o .
A NOSSA MISSÃO:
A Ja n s sen P MP am b icio na ser o seu p a rceiro m un d ia l d e
co n fia n ça n o d es en v o lv imen to d e s o lu çõ es s u s ten tá v eis e d e
elev a d o d esem p enh o pa ra a prev en ção da b iod eg rad a çã o .

FYSIUM® é uma marca registada da Janssen Pharmaceutica NV, Bélgica. A utilização dos nossos produtos está sujeita à
legislação nacional relevante. Para mais informações acerca do estado do registo e aprovação no seu país de interesse,
convidamo-lo a entrar em contacto connosco. Ler sempre a etiqueta cuidadosamente antes da utilização.
Janssen PMP

Turnhoutseweg 30

Preservation & Material Protection

B-2340 Beerse Belgium

Uma divisão da Janssen Pharmaceutica

NV Turnhout TW
BE 0403.834.160

