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Questão: /Question: 

 
Caro Celso. 

 

Sou executivo da Todesflor do Grupo da Todeschini. 

Preciso falar contigo sobre Pinus taeda, sobre qualidade do Pinus taeda 

e os seus problemas genéticos, excesso de mudas perfilhadas, sem 
ponteira, bifurcadas e com galhos grossos, indicando pouca adaptação 

do material genético utilizado. 

Buscas das causas?   

Buscar e entender por que parte apresenta excesso de mudas 
perfilhadas, sem ponteira, bifurcadas e com galhos grossos... Indicativo 

http://www.eucalyptus.com.br/
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de material genético de mais de uma procedência...? Enfim aprofundar 

este assunto. 

Podemos falar? 

Meu Nome Neri Gilberto Basso 
Cel. (54) 9933-0057 

Aguardo contato do amigo. 

 

 _________________________________________________ 
 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

Caro Neri Basso, boa tarde. 

Lamento a demora em lhe responder, a mesma se atribui a algumas 
viagens e à necessidade de manter nossas publicações no ar e nos 

prazos. Você deve perceber que eu e a minha sócia e filha Ester (a qual 

você recentemente contatou também) passamos horas de nossa vida 

escrevendo, mas gostamos de fazer isso e pelo jeito, nossos leitores 
apreciam. 

Fiquei feliz com sua mensagem. Há pouco mais de um mês passei em 

frente de sua serraria na região de Encruzilhada do Sul, em um serviço 

de consultoria que estava realizando com uma TIMO chamada RMK que 
atua por aquela região através da FMS. Fiquei preocupado por vê-la 

parada em função dessa crise e do mercado. Tentei também encontrar 

seu website, mas vi que está em remodelação. Espero que o fim do 

túnel já esteja aparecendo e seus negócios melhorando de novo. 

Conheço muito bem a Todeschini Móveis, o amigo Paulo Farina, etc. 
Vocês estão ligados a eles? 

A semana que vem estarei toda no exterior a serviço, logo estarei 

disponível para você me ligar antes da viagem apenas na quinta pela 

manhã e na sexta. 
Meu telefone é 51-3338.4809. 

Podemos iniciar um primeiro contato agora e deixar para algo depois de 

minha volta, que vai acontecer dia 19.09. 

Em princípio problemas como esses mencionados podem ser causados 
por pragas ou doenças, deficiências minerais, material genético 

inadequado ou manejo inapropriado. 

Aguardo sua ligação. 

Um abraço 
Celso Foelkel 
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