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Informação de Imprensa  

 

Tecnologias para produção de arroz e soja são os destaques da 

BASF no Dia de Campo Cravil  

■ AURA® 200 é alternativa eficiente para o controle do capim-arroz resistente 
a herbicidas  

■ Conheça as melhores variedades de soja indicadas para o cultivo em 
Santa Catarina 

Lontras (SC), 28 de janeiro de 2020 – A produtividade do arroz catarinense deve 

ser 4,4% maior na safra 19/20 na comparação com o ciclo anterior. A estimativa é 

da Epagri, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa 

Catarina. O órgão também estima a elevação dos preços pagos pelo grão no estado 

que tem a segunda maior produção de arroz do país.  

Para aproveitar o bom momento para o cultivo, o agricultor deve realizar o manejo 

correto para evitar perdas de produtividade causadas por plantas daninhas. No 

evento, a BASF apresenta ao mercado o produto herbicida Aura® 200 para o 

controle eficiente do capim-arroz, e outras importantes gramíneas de difícil controle. 

O gerente de Marketing de Arroz da BASF, Vitor Bernardes, ressalta que para obter 

qualidade de grão e altas produtividades é necessário um manejo fitossanitário 

eficiente da lavoura. “O controle do capim-arroz é fundamental para evitar perdas 

tanto em quantidade como em qualidade provocados pela matocompetição”, 

explica Bernardes. O Dia de Campo Cravil, acontece de 29 a 31 de janeiro em 

Lontras (SC). 

http://www.basf.com/
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Soja  

O controle de doenças na soja é outro destaque da BASF durante o Dia de Campo 

Cravil. O manejo eficiente da ferrugem asiática ganha um aliado com o Versatilis® 

Plus, um kit composto por duas soluções que agem em conjunto:  Versatilis® 

e Status®, trazendo maior praticidade e facilidade aos agricultores porque é uma 

solução  pronta para aplicação, com a dose adequada para a soja.  

“A BASF apresenta uma ferramenta essencial para o controle e manejo de 

resistência de fungos. A reta final da lavoura é um período decisivo para alcançar 

boas produtividades”, enfatiza Helio Cabral, gerente de Marketing de Soja da BASF.  

E para quem já está planejando o próximo plantio de soja, a empresa oferece 

sementes adaptadas as condições de solo e clima de Santa Catarina. As variedade 

Credenz® CZ 15B70 IPRO possui entre suas caracterísicas a resistência ao 

acamamento, enquanto  CZ 26B42 IPRO apresentra  sistema radicular robusto e 

profundo, proporcionando um melhor aproveitamento dos recursos do solo.  

Na marca Soytech®, destaque para as cultivares BS 2606 IPRO, com sistema 

radicular agressivo e excelente engalhamento, que garante estabilidade e elevado 

potencial produtivo e a TECIRGA 6070RR, que apresenta tolerância ao excesso 

hídrico, recomendada para as áreas de várzea; ambas  apresentam  resistência ao 

fungo fitoftora.  

Sobre o Dia de Campo Cravil  

Onde: Polo Tecnológico da Cooperativa,  

Endereço: R. Paulo Alves do Nascimento, 3748 - Lontras  

Data: 29, 30 e 31 de janeiro de 2020 

Website: http://www.cravil.com.br/ 

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. Aura® 200, Versatilis® e Status® estão devidamente registrados no Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento respectivamente sob os números 007107, 001188593 e 6210.  

BASF na Agricultura. Juntos pelo seu Legado.  

http://www.cravil.com.br/
https://agriculture.basf.com/br/pt/Legado.html
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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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