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Informação de Imprensa  

BASF oferece soluções para o manejo fitossanitário eficiente das 

lavouras na AgroBrasília 2019 

 Pela primeira vez, a empresa leva seu portfólio de sementes ao evento 

 Variedades de soja Credenz® apresentam alto potencial produtivo para a 
região  

 Amplexus™ é recomendado para o manejo de plantas daninhas de difícil 
controle 

Brasília (DF), XX de maio de 2019 – A produção de grãos no Brasil cresceu 4% na safra 

2018/2019, com 236,7 milhões de toneladas de acordo com Companhia Nacional de 

Abastecimento (Conab). O volume de soja esta estimado em 114,3 milhões de toneladas, 

segunda maior safra da história do país. 

O manejo correto nas lavouras é importante para alcançar bons resultados, 

principalmente para obter mais produtividade e qualidade. O controle fitossanitário deve 

focar na manutenção e longevidade do cultivo. Para ajudar o agricultor nas decisões para 

a safra 2019/2020, a BASF apresenta suas soluções para o manejo eficiente durante a 

AgroBrasília, de 14 a 18 de maio no Distrito Federal.   

Pela primeira vez, a empresa apresenta seu portfólio de sementes na feira, com as 

marcas para sementes de soja Credenz® e SoyTech®. Em destaque, está o lançamento 

da variedade CZ 37B43 IPRO com alto teto produtivo para as condições climáticas e de 

solo da região, sendo a variedade de soja com melhor adaptação para o plantio no 

Distrito Federal, de acordo com Mairson Santana, gerente de Marketing de Sementes de 

Soja da BASF. “A cultivar apresenta alto teto produtivo, com ciclo apropriado para a 

região, ideal para o plantio em áreas irrigadas por pivô central”, destaca Santana. 

http://www.basf.com/
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Para os multiplicadores de sementes, outro lançamento durante o evento será a 

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

Inovação em herbicidas 

Com foco no manejo eficiente das lavouras, os visitantes também terão a oportunidade 

de conferir o portfólio completo para o manejo de plantas daninhas de difícil controle. O 

herbicida Amplexus™ possui rápida ação. É uma solução indicada para dessecação em 

pré-plantio da soja com alta eficiência no controle do capim-amargoso. “Além de ser 

alternativa para a rotação de ingredientes ativos de produtos e no manejo correto das 

lavouras,  Amplexus™ é eficaz em plantas que já apresentam resistência a herbicidas 

como o glifosato“, explica Helio Cabral, gerente de Marketing de Soja da BASF. 

Inovação em fungicidas 

Para o controle de doenças do cultivo de milho, o fungicida Abacus® HC é efetivo e 

rápido no controle das ferrugens e manchas encontradas nas lavouras do cereal. De 

acordo com o gerente de Marketing de Milho, Stael Prata Silva Neto, o fungicida também 

conta com os benefícios AgCelence®, característica que proporciona efeitos fisiológicos 

positivos para as plantas. “Essa tecnologia contribui para o aumento da produtividade, 

qualidade e rentabilidade dos grãos”, ressalta Neto.  

Inovação em tratamento de sementes 

O tratamento de sementes é considerado um dos principais processos que antecedem o 

plantio, importante para assegurar um bom estabelecimento da lavoura e o alto potencial 

produtivo da cultura. O inseticida Poncho® é resultado de pesquisas inovadoras para 

proteger a semente de milho. Sua formulação cria uma camada protetora em torno das 

sementes, distribui-se de maneira uniforme e ainda possui ação sistêmica que permite a 

sua distribuição em toda planta, desde a raízes até a parte aérea. 

O planejamento da próxima safra e a escolha dos insumos é fundamental para o sucesso 

da produção. “É preciso ter uma estratégia de monitoramento contínuo da cultura para 

que a tomada de decisão do produtor rural seja cada vez mais assertiva”, finaliza Marcos 

Antônio Campos, gerente de Marketing de Território da BASF. 

Sobre a AgroBrasília 2019 

Onde: Parque Ivaldo Cenci 

Horário: Das 08h30 às 18h00 

Endereço: BR-251, km 5, Brasília-DF, sentido Brasília-Unaí (MG) 

Data: 14 a 18 de maio 2019 

http://www.agrobrasilia.com.br  

http://www.agrobrasilia.com.br/
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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™, Abacus® HC e Poncho® estão devidamente registrado no Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob os números 008298, 9210 e 07003 

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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