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Informação de Imprensa   

BASF apresenta manejo eficiente de plantas daninhas no cultivo 

da macieira durante XVI Enfrute  

◼ Finale® e Heat® fazem parte das Soluções BASF para fruticultura 

Fraiburgo (SC), 22 de julho de 2019 – As baixas temperaturas do inverno são 

bem-vindas nos pomares do Sul. No região com maior produção da fruta, a 

chegada do frio intenso marca o início do período de dormência das macieiras, além 

do início das primeiras podas. O manejo realizado nesta fase vai refletir em maior 

produtividade e qualidade dos frutos.    

Um dos cuidados que começa agora e segue durante todo o ciclo do cultivo é o 

manejo de plantas daninhas. Uma série de plantas daninhas de folhas estreitas e 

folhas largas como o azevém, o nabo e a buva competem com a macieira por água 

e nutrientes. “Em cultivos perenes, o controle de plantas daninhas também é muito 

importante. Manter o pomar limpo faz parte do manejo eficiente da macieira. Estas 

plantas invasoras também podem ser hospedeiras de pragas e doenças”, afirma 

Rodrigo Pifano, gerente de Marketing de Hortifruti da BASF.  

O controle de plantas daninhas na macieira pode ser feito com diferentes métodos 

de controle, dentre os quais, o uso de herbicidas registrados para a cultura, como 

Finale® e Heat®. “A BASF apresenta ao mercado de fruticultura soluções que visam 

a longevidade dos cultivos e a rentabilidade dos negócios”, explica Rogério 

Antonangelo, gerente de Marketing Território da BASF.  

O manejo fitossanitário adequado da macieira é o foco da BASF durante o XVI 
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Enfrute (Encontro Nacional sobre Fruticultura de Clima Temperado) realizado em 

Fraiburgo (SC), de 23 a 25 de julho. A empresa leva ao evento as Soluções BASF 

para fruticultura e reforça a importância do manejo ser feito no momento certo.   

O regulador de crescimento para quebra de dormência, Dormex®, é usado no início 

do ciclo. Os herbicidas podem ser aplicados desde a dormência até o período de 

colheita. O uso de inseticidas é recomendado a partir do final da floração até o 

começo da maturação das frutas. E o manejo com fungicidas deve ser feito durante 

todo o ciclo produtivo e de acordo com o monitoramento do pomar.  

Sobre XVI Enfrute 

Data: 23, 24 e 25 de julho de 2019 

Local: Parque da Maçã - Fraiburgo - Santa Catarina  

Site: http://www.enfrute.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. Os produtos Finale®, Heat® e Dormex®  estão devidamente registrado 

no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob os números: 000691,  

01013 e o 001095.  

 

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 
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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) 948837723 

Vanessa Oliveira – (11) 3147-7926  

basfagro@maquinacohnwolfe.com              www.maquinacohnwolfe.com/  
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