Campanha de Reserva de Mudas antecipada - Mogno
Africano Kaya Ivorensis

Com intuito de otimizar a produção e aumentar o índice de retorno de criações de
florestas comerciais, o Grupo Caiçara inicia campanha voltada a orientar o investidor a
planejar com antecedência a compra de mudas de Mogno Africano.
A compra antecipada e reserva de mudas irá possibilitar ao empreendedor o melhor
planejamento das ações técnicas pré-plantio, tais como análise do solo, preparo inicial,
controle de formigas, roçada inicial, entre outros. Neste caso, o plantio das mudas
poderá ocorrer logo após o seu recebimento, evitando assim, a necessidade de
investimentos adicionais referentes a criação de uma estrutura para cuidar das mudas até
o momento de seu plantio.
O Mogno Africano tem uso comercial extraordinário, devido às características
tecnológicas e à beleza da madeira, sendo o mercado europeu o seu maior consumidor.
Já entre o 3º e 5º ano sua terra terá seu valor de mercado multiplicado, seja pela raridade
(terra+floresta nobre), ou pelo potencial da madeira.
Principais vantagens na reserva de mudas:
•
•
•

Planejamento do plantio;
Preparo do solo - atividades técnicas pré-plantio;
Parcelamento da compra das mudas em até 10 vezes no boleto bancário

* O investidor terá de quitar os valores das mudas até o período de retirada e/ou entrega.
Assim sendo, o número de parcelas poderá ser condizente com o período no qual as
mudas estarão sendo preparadas.

RESERVE JÁ
Razões para reservar mudas junto ao Grupo Caiçara
•
•
•

Mudas de alta qualidade produzidas em materiais plásticos;
Sistema radicular bem desenvolvido;
Equipe técnica disponível para auxiliar no processo de plantio das mudas.

Espécies disponíveis: Khaya Ivorensis
A equipe de atendimento do Grupo Caiçara está pronta para esclarecer as suas dúvidas e
indicar os melhores planos de compra antecipada.
Para informações adicionais envie um e-mail para vendas@sementescaicara.com.br e
faça sua reserva de mudas da melhor espécie de mogno africano com o melhor preço do
mercado.

