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EDITORIAL

No salto qualitativo que esperamos que a RBF venha a conquistar em 2015, dois fatores destacam-
se, dentre vários outros:

 O primeiro:
•  A forma de divulgação dos artigos será em CD: somente em português, para os trabalhos 

enviados por autores brasileiros, acrescidos dos trabalhos enviados internacionalmente, 
para os demais autores.

• Em papel: será feita uma pequena tiragem para atender os indexadores, financiadores e 
algumas bibliotecas.

•  Online: em duas versões, português e inglês ou espanhol, quando a RBF for enviada para 
publicação ao www.scielo.br .

 O segundo:
• Incrementar a publicação de boas Revisões, a fim de conquistar maior penetração 

internacional. Essas Revisões serão elaboradas por técnicos brasileiros de renome, juntamente 
com conceituados pesquisadores estrangeiros. 

Consultamos nossos assessores que, prontamente, atenderam à nossa solicitação, enviando temas 
para importantes Revisões, as quais são apresentadas a seguir:

• Dormência de espécies frutíferas de Clima Temperado e a influência das mudanças climáticas
• Abacaxicultura no mundo
• Fisiologia de Sementes de Plantas Frutíferas na melhoria dos porta-enxertos produzidos
• Qualidade Nutricional das Frutas e Benefícios para a Saúde
• Variability of floral phenology and dormancy kinetics in apple trees under contrasting climates (a 

case study to modeling phenology in he warming context)
• Cacauicultura: estado da arte dos cultivos a pleno sol
• Indução do Florescimento da Mangueira
• Danos do sol em frutos: avanços e perspectivas futuras
• Sistemas de condução e densidades de plantio: o pomar do futuro
• Current advances in diseases epidemiology within fruit tree and wine canopies
• Produção de Frutas em Sistema Orgânico
• Assuntos que julgamos importantes, à espera de autores:
• Influência das mudanças globais nas plantas frutíferas (com foco na fisiologia das plantas e 

adaptações climáticas)
• Avanços no melhoramento de plantas frutíferas (com foco na mudança de categorias, em que frutas, 

tradicionalmente de clima temperado, passam a climas tropicais, e vice-versa)
• Avanços na cultura da mangueira no mundo
• Frutas exóticas, o grande potencial de crescimento
• O uso de máquinas agrícolas na fruticultura brasileira
• Cuidados no planejamento de experimentos

Os temas acima citados são julgados importantes e foram listados no sentido de estimular aqueles 
com potencial de atender a assuntos carentes de informação; entretanto, outros temas podem ser sugeridos 
para avaliação. 

Os nomes dos autores convidados para elaborar as futuras Revisões não foram mencionamos, 
visto depender de confirmação, inclusive para o estabelecimento de um cronograma.

               Um Feliz 2015 à legião de nossos colaboradores.
       Jaboticabal, 31 de dezembro de 2014.
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