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BASF lança variedades de soja na Tecnoshow Comigo e reforça 

o compromisso com o manejo eficiente das lavouras  

■ Pela primeira vez, BASF apresenta o portfólio de sementes no evento 

■ Novos herbicidas para plantas daninhas de dífícil controle são 

apresentados na feira 

■ Empresa trabalha com a importância do manejo para atingir maiores 

produtividades e fortalecer o legado dos agricultores 

São Paulo, 05 de abril de 2019 – A escolha da melhor cultivar que será  

semeada na safra de soja 2019/20 é um dos desafios dos agricultores. Para 

ajudar nesta tomada de decisão, a BASF apresenta pela primeira vez o seu 

portfólio de sementes na Tecnoshow Comigo, evento realizado em Rio Verde 

(GO) de 08 a 12 de abril de 2019.  

Com alto teto produtivo e ciclo médio (115 dias), a CZ 37B43 IPRO é a variedade 

de soja com melhor adaptação para o cultivo em Goiás, de acordo com Mairson 

Santana, gerente de Marketing de Sementes de Soja da BASF. “A variedade 

apresenta excelente capacidade de engalhamento com elevada quantidade de 

vagens e possui resistência a nematóide de cisto (Raça 3)“, destaca Santana.  

Outro lançamento é a variedade CZ 58B28 IPRO da Credenz®, marca de 

sementes de soja da BASF. Para os multiplicadores de sementes, a novidade é a 

variedade ST 777 IPRO da SoyTech® - marca de licenciamento de sementes da 

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

Inovação em herbicidas 

Para o manejo de plantas daninhas de difícil controle, a empresa oferece os 

herbicidas Atectra® e Amplexus™. O Atectra® é indicado para o controle de 

plantas daninhas de folhas largas, como a buva. E o Amplexus™ é uma opção 

para controle de plantas daninhas de folhas estreitas, com destaque para o 

capim-amargoso.  

“Ambos os produtos são eficicazes em plantas que já apresentam resistência a 

herbicidas como o glifosato. São alternativas para a rotação de ingredientes  

ativos de produtos e o manejo correto das lavouras“, explica Marcos Antônio 

Campos, gerente de Marketing de Território da BASF.  

O manejo eficiente é uma das bandeiras levantadas pela BASF. A empresa 

orienta sobre boas práticas agronômicas para que o agricultor produza mais e 

melhor, visando a sustentabilidade do negócio no longo prazo. “Nosso 

compromisso é com o legado dos agricultores. Acreditamos que o manejo feito de 

maneira correta dá maior longevidade para os cultivos, com assertividade na 

tomada de decisões que geram maior rentabilidade“, completa Helio Cabral, 

gerente de Marketing de Soja da BASF.  

Serviços digitais   

Para oferecer soluções completas para os agricultores a BASF também conta 

com serviços digitais como a plataforma xarvio™, para o monitoramento digital 

de plantas invasoras nas lavouras. “O serviço proporciona o uso racional de 

recursos na propriedade e permite melhor planejamento das aplicações de 

herbicidas“, comenta Lucas Marcolin, gerente da área de Agricultura Digital da 

BASF.  

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. 

Amplexus™ e Atectra® estão devidamente registrados no Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento sob os números  08298 e 4916. 
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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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