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Informação de Imprensa  

 

BASF apresenta soluções integradas para um manejo 

fitossanitário eficiente durante  Dia de Campo C.Vale  

■ Empresa reforça eficiência do fungicida Versatilis® para o controle da 

ferrugem asiática 

■ Nova variedade de soja da marca SoyTech® é destaque durante o evento   

Palotina, 06 de janeiro de 2020 – Com o registro dos primeiros casos de ferrugem 

da soja no estado do Paraná, o agricultor precisa ficar atento as boas práticas para 

assegurar altas produtividades na safra 19/20. O estado, um dos maiores 

produtores do cultivo no país, estima um aumento de 22% na produção nesta safra. 

Os dados foram divulgados na última projeção mensal do Departamento de 

Economia Rural do estado (Deral).  

Diante disso e com objetivo de auxiliar o agricultor no controle de doenças, a BASF 

leva seu portfólio de soluções no Dia de Campo C.Vale, promovido por uma das 

principais cooperativas agroindustriais do país. O evento ocorre entre os dias 07 e 

09 de janeiro, no município de Palotina (PR).  

A empresa possui portfólio completo para o controle da ferrugem asiática. Quando 

aparecerem os primeiros esporos é preciso impedir o desenvolvimento e evolução 

do fungo na área. Neste estágio, recomenda-se a aplicação do fungicida 

Versatilis®, sempre em associação com fungicidas multissítios, como por exemplo 

o Status® ou outras soluções registradas para o controle da doença, além de 

rotacionar com produtos de mecanismo de ação distintos.   
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“O manejo preventivo é indicado para inibir ou retardar o aparecimento do fungo, 

reduzindo os sintomas da doença na plantação. Existem indicações de produtos 

para cada fase de desenvolvimento da lavoura e da doença”, explica Hélio Cabral, 

gerente de Marketing Soja da BASF. 

De acordo com a Embrapa, as perdas causadas por ferrugem variam de 10% a 

90% da produção. “Com a incidência de doenças severas, como a ferrugem da 

soja, o monitoramento constante e o planejamento na realização das estratégias 

de controle são muito importantes, incluindo as pulverizações e a escolha de boas 

soluções. O agricultor tem que pensar em todo o sistema de produção”, destaca o 

diretor de Negócios do Sul da BASF, Cássio Kirchner.  

Variedades de Soja  

Ainda durante o evento, a BASF reforça seu portfólio de sementes de soja, com as 

marcas Credenz® e SoyTech®. Com excelente teto produtivo e sanidade radicular, 

a variedade ST 644 IPRO apresenta maior tolerância ao stress hídrico e será a 

novidade que a BASF apresentará durante o evento.   

Outro destaque é a variedade CZ 26B42 IPRO que possui alto potencial produtivo, 

com sistema radicular robusto e profundo, o que proporciona melhor 

aproveitamento dos recursos do solo. 

Tempo e clima personalizados para sua fazenda 

Os visitantes também poderão conferir outras ferramentas do portfólio que são 

fundamentais para o bom acompanhamento da lavoura. O Agroclima PRO BASF, 

serviço de agrometeorologia, oferece previsão do tempo combinada com 

orientações agronômicas para uma maior assertividade e agilidade nos trabalhos 

de campo. A tecnologia é uma parceria da BASF com a Climatempo. 

Sobre o Dia de Campo C.Vale 

Onde: Campo experimental da C.Vale – Palotina (PR) 

Endereço: Av. Independência, 2347 

Data: 07 a 09 de janeiro de 2020 

Website: www.cvale.com.br/diadecampo  

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 

http://www.cvale.com.br/diadecampo
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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. Versatilis® e Status® estão devidamente registrados no Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento respectivamente sob os números 001188593 e 6210.  

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. 

                        

INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA 

 

Roberta Silveira – (11) 3147- 7430 

Vanessa Oliveira – (11) 3147-7926  

basfagro@maquinacohnwolfe.com  

www.maquinacohnwolfe.com/  
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