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Prezados,
Chegamos mais uma vez até vocês, com mais um número da nossa Horticultura Brasileira. Chegamos diferentes, com uma

comissão editorial ampliada: a partir deste fascículo, passam a trabalhar conosco, como Editores Associados, Alice Quezado
Duval, da Embrapa Hortaliças, e Sebastião Wilson Tivelli, do Instituto Agronômico de Campinas. Além desses dois colegas,
juntam-se a nós Ana Cristina Portugal de Carvalho, da Embrapa Agroindústria Tropical; Mônica Sartori de Camargo, da
Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios; Rosana Fernandes Otto, da Universidade Estadual de Ponta Grossa; Derly
Henriques da Silva, da Universidade Federal de Viçosa; Francisco Antônio Passos, do Instituto Agronômico de Campinas; e
Vagner Augusto Benedito, da Samuel Roberts Noble Foundation, todos como Editores Científicos. O convite a esses colegas
teve o objetivo de atualizar a nossa capacidade para avaliar pronta e eficientemente trabalhos em biotecnologia, fitopatologia,
fitotecnia, melhoramento e solos e nutrição de plantas, áreas em que a demanda tem sido crescente. Ao mesmo tempo em que
lhes damos as boas-vindas, agradecemos a sua disponibilidade em dedicar competência e tempo à nossa Horticultura Brasilei-
ra. Com o apoio desses novos colegas, damos mais um passo rumo à implantação do sistema de submissão eletrônica de
trabalhos.

Neste número, temos dois trabalhos publicados em inglês. Cumprimentamos os autores que proporcionaram que apresen-
tássemos, pelo terceiro número seguido, trabalhos em inglês. No entanto, é muito importante que aumentemos a frequência
desses trabalhos na revista, para com isso ampliarmos o nosso impacto. Dele dependerá a nossa classificação no sistema
Qualis. Temos informado a todos os autores, no momento em que têm trabalhos aceitos, que a publicação pode ser feita em
inglês. Temos a expectativa que um número cada vez maior de autores responda positivamente a este alerta.

Até o próximo número,
Comissão Editorial

Dearest,

Once again, we get to you, bringing a new issue of Horticultura Brasileira. This time, we appear different, with a broader
Editorial Board: from now on, Alice Quezado Duval, from Embrapa Vegetables, and Sebastião Wilson Tivelli, from the Agronomic
Institute of Campinas, join us as Associate Editors. In addition to them, Ana Cristina Portugal de Carvalho, from Embrapa
Tropical Agroindustry; Mônica Sartori de Camargo, from the São Paulo State Agency for the Agribusiness Technology;
Rosana Fernandes Otto, from Ponta Grossa State University; Derly Henriques da Silva, from the Federal University of
Viçosa; Francisco Antônio Passos, from the Agronomic Institute of Campinas; and Vagner Augusto Benedito, from Samuel
Roberts Noble Foundation, will contribute as Scientific Editors. These colleagues were invited to update our capacity to
promptly and efficiently review papers on biotechnology, crop technology, plant breeding, plant pathology, and soil science
and plant nutrition, fields in which we have a mounting demand. Along with our welcome, we thank them for their availability
in dedicating competence and time to Horticultura Brasileira. The support of these colleagues move us one step ahead
towards the implementation of the electronic submission system.

In this issue, we have two papers in English. We greet the authors who allowed us to have papers in English for the third
issue in a row. Nevertheless, it is very important that we raise the frequency of these papers in Horticultura Brasileira, aiming
at increasing our impact. Our classification in the Qualis system depends primarily on our impact factor. We are routinely
informing all authors, as their papers are accepted for publication, that the papers can be converted to and published in
English. We expect that more and more authors positively react to this alert.

See you in the next issue,

The Editorial Board




