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Carta do editor

Prezados,

Com este número, abrimos o nosso 29º volume. Este ano as capas de Horticultura Brasileira são dedicadas a conversar 
sobre produtos de alto valor agregado. Iniciamos com as mini-hortaliças, sem dúvida um nicho de mercado que apresenta 
perspectivas muito interessantes.

Como em todo ano, temos enormes desafios a vencer. A própria realização dos quatro números da revista já é, em si, 
uma tarefa e tanto. Porém, é preciso perseguir objetivos maiores, estratégicos. Dois deles, a sustentabilidade econômica e o 
fortalecimento técnico-científico de Horticultura Brasileira, merecerão atenção especial em 2011.

Por fim, gostaria de reforçar um pedido feito na nossa última Carta do Editor: é preciso que os autores nacionais 
confiem nos periódicos editados no Brasil. Enviem-nos artigos de impacto! Utilizem artigos publicados nos nossos periódicos 
para discussão de seus próprios resultados! Assim, vocês estarão prestando uma enorme contribuição para solidez das nossas 
revistas científicas.

Até o próximo volume,

Paulo Melo, editor-chefe
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Editor's letter

Dearest, 

This first issue puts Horticultura Brasileira’s 29th volume on the road. In 2011, we are dedicating our covers to talk about 
products with high added value. We begin with the baby vegetables, a market niche that presents interesting perspectives.

As in each and every year, we have huge challenges to overcome. The publication of our four issues is in itself an 
immense task. However, we must pursue greater and strategic objectives. Two of them, the economic sustainability and the 
strengthening of Horticultura Brasileira’s technical and scientific merit, are in the spotlight in 2011 and will receive special 
care.

Finally, I would like to strength a request made in our last Editor’s Letter: we need authors to have confidence in the 
scientific journals published in Brazil. Send us high impact papers and use papers published in our journals to discuss your 
results. This will be an enormous contribution to the robustness of our scientific journals.

See you in the next volume,

Paulo Melo, editor in chief


