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BASF anuncia primeiro híbrido de arroz durante evento no Rio 

Grande do Sul  

■ Lançamento ocorrerá na Abertura da Colheita do Arroz  

■ BASF entra definitivamente no mercado de sementes de arroz 

■ Com manejo adequado, teto produtivo dos híbridos pode aumentar até 

25% em comparação com as cultivares de maior rendimento  

Capão do Leão (RS), 11 de fevereiro de 2020 –  As primeiras sementes híbridas 

de arroz da BASF vão ser lançadas no Brasil. A novidade será anunciada na 30ª 

edição da Abertura Oficial da Colheita do Arroz, evento realizado de 12 a 14 de 

fevereiro em Capão do Leão (RS).  

A BASF, empresa líder em tecnologia para arroz, apresentará no evento uma área  

experimental com o híbrido que será lançado no mercado brasileiro na safra 

2020/21. A novidade terá a tecnologia Clearfield®, utilizada em aproximadamente 

80% das áreas de arroz do país para o controle de plantas daninhas no cultivo.  

“A BASF entra no mercado de híbridos de arroz para oferecer sementes com alto 

potencial produtivo e com qualidade de grão adequada    

à demanda do mercado. Enquanto nas variedades convencionais a evolução do 

teto produtivo costuma oscilar entre 1% a 2% ao ano, o aumento com os híbridos 

pode ser de 20% a 25% em comparação com as variedades convencionais”, explica 

José Mauro Costa Rodrigues Guma, gerente de Sementes de Arroz e Trigo da 

http://www.basf.com/
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BASF. 

A empresa investe anualmente cerca de 900 milhões de euros para trazer 

tecnologias que atendam às necessidades dos agricultores e contribuam para o 

seu legado. Sementes de arroz de qualidade evitam impurezas que podem 

prejudicar a lavoura, entre elas plantas daninhas resistentes, como o arroz-

vermelho. Se não for feito de maneira adequada, o manejo de plantas daninhas 

resistentes pode representar aumento de custos de produção entre 25% e 50%.  

Nos próximos anos, os híbridos de arroz também vão contar com a tecnologia 

Provisia™, para o controle de plantas daninhas de folha estreita. As sementes 

serão comercializadas diretamente pela BASF, por meio dos seus distribuidores. 

Os parceiros da BASF que já utilizam a tecnologia Clearfield® também terão 

acesso ao Provisia™, dando continuidade ao trabalho conjunto em favor da 

rizicultura. 

O híbrido de arroz será mais uma ferramenta a ser utilizada no sistema produtivo 

arroz – soja. “A BASF está comprometida com a longevidade das lavouras de arroz. 

Para que o cultivo seja viável e rentável é preciso rotacionar diferentes tecnologias 

e cultivos. Temos foco no sistema produtivo porque os agricultores precisam ter 

altas produtividades, com qualidade, hoje, amanhã e no futuro”, afirma Vitor 

Bernardes, gerente de Marketing de Arroz e Trigo da BASF.  

Controle do capim-arroz 

Outro destaque da BASF no evento é o herbicida Aura® 200, uma ferramenta 

eficiente para o manejo efetivo de plantas daninhas, com ênfase no capim-arroz e 

de outras importantes gramíneas de difícil controle.  

A BASF desenvolve soluções para todos as fases do cultivo de arroz, com 

sementes, biotecnologias e proteção de cultivos. A empresa é parceira de longo 

prazo dos agricultores. A oferta constante de inovação demonstra o 

comprometimento com a longevidade do cultivo, visando o aumento de 

produtividade do grão.   

Serviço:  

O que: Abertura da Colheita do Arroz  

Quando: 12 a 14 de fevereiro de 2020 
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Onde: sede da Embrapa em Capão do Leão (RS) 

Site: http://www.federarroz.com.br/colheita/ 

Prezado jornalista, favor contatar a BASF, por meio de sua área da Comunicação Corporativa, em caso de informações sobre 

os produtos e sua correta aplicação. Uso exclusivamente agrícola. Aplique somente as doses recomendadas. Descarte 

corretamente as embalagens e restos de produtos. Incluir outros métodos de controle do programa do Manejo Integrado de 

Pragas (MIP) quando disponíveis e apropriados. O produto Aura® 200 está devidamente registrado no Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o número: 007107.  

BASF na Agricultura. Juntos pelo seu Legado.  

Sobre a Divisão de Soluções para Agricultura da BASF 

Com uma população em rápido crescimento, o mundo está cada vez mais dependente da nossa 

capacidade de desenvolver e manter uma agricultura sustentável e ambientes saudáveis. 

Trabalhando com agricultores, profissionais agrícolas, especialistas em gestão de pragas e outros, 

é nosso papel ajudar a tornar isso possível. É por isso que investimos em uma forte estrutura R&D 

e em um amplo portfólio, incluindo sementes e melhoramento genético, proteção química e biológica 

de cultivos, manejo do solo, fitossanidade, controle de pragas e agricultura digital. Com equipes de 

especialistas em laboratório, campo, escritório e produção, conectamos o pensamento inovador e a 

ação realista para criar ideias reais que funcionam - para agricultores, sociedade e o planeta. Em 

2018, nossa divisão gerou vendas de 6,2 bilhões de euros. Para mais informações, visite 

www.agriculture.basf.com ou qualquer um dos nossos canais de mídia social. 

 

Sobre a BASF 

Na BASF criamos química para um futuro sustentável. Nós combinamos o sucesso econômico com 

proteção ambiental e responsabilidade social. O Grupo BASF conta com aproximadamente 122 mil 

colaboradores que trabalham para contribuir com o sucesso de nossos clientes em quase todos os 

setores e países do mundo. Nosso portfólio é organizado em 6 segmentos: Químicos, Materiais, 

Soluções Industriais, Tecnologias de Superfície, Nutrição e Care e Soluções para Agricultura. A 

BASF registrou vendas de € 63 bilhões em 2018. As ações da BASF são comercializadas no 

mercado de ações de Frankfurt (BAS) e como American Depositary Receipts (BASFY) nos Estados 

Unidos. Para mais informações, acesse: www.basf.com. 
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Roberta Silveira – (11) 3147- 7430 

Vanessa Oliveira – (11) 3147-7926  

basfagro@maquinacohnwolfe.com  

www.maquinacohnwolfe.com/  
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