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BASF e STK Bio-ag technologies expandem distribuição da solução 

biológica Timorex Gold no Brasil 

São Paulo, Brasil, 19 de abril de 2018 - A BASF e a STK Bio-ag technologies assinaram 

um acordo de colaboração para expandir a distribuição do Timorex Gold no Brasil. A 

partir do acordo, a STK concederá à BASF direitos exclusivos para comercializar o 

bactericida e fungicida biológico no país. O Timorex Gold é um produto consolidado para 

controle de doenças e estimulação de defesas naturais de plantas e está disponível para 

uso em 15 culturas importantes, incluindo uva, banana, café e tomate. O contrato de três 

anos terá início na safra de 2018. Os termos financeiros do contrato não foram 

divulgados. 

O Timorex Gold auxilia produtores em mais de 30 países em todo o mundo, aumentando 

a lucratividade do agricultor por meio de uma melhor qualidade, maior potencial de 

produtividade e apoio ao manejo da resistência. Uma solução multi-alvo baseada em 

extrato do óleo de melaleuca, o Timorex Gold é eficaz contra uma ampla gama de 

doenças, incluindo a sigatoka negra/amarela, oídio, rhizopus, podridão cinzenta, 

alternariose e cladosporium. 

O Timorex Gold é um produto preventivo e supressor que inibe vários estágios do ciclo 

de vida dos fungos através da ruptura da membrana celular e resistência sistemática 

induzida. Portanto, ele prepara a planta para se proteger contra ataques fúngicos, além 

de ter efeitos de controle de doenças. 

“Estamos muito satisfeitos com esta nova parceria com a STK que nos permite fornecer 



aos produtores mais ferramentas, ajudando-os a aumentar a produtividade e a qualidade 

de suas lavouras”, afirma Rodrigo Pifano, gerente de Marketing de Cultivo Hortifruti da 

BASF no Brasil. "Este produto eficaz trará valor adicional aos nossos clientes que 

enfrentam desafios crescentes". 

“O Timorex Gold será nosso primeiro fungicida biológico para culturas especiais no 

Brasil. Essa parceria reflete nossa estratégia de apoiar o desempenho dos produtores, 

aplicando as melhores soluções de química e biologia ”, disse Graeme Gowling, líder de 

Marketing Global para Biological Crop Care, da divisão de Proteção de Cultivos da BASF. 

O country manager da STK Brasil, Marcelo Peres, comentou: “Estamos satisfeitos por 

colaborar com a BASF na expansão da distribuição do Timorex Gold em todo o Brasil.” 

e o CEO da STK, Guy Elitzur, acrescentou: “o Timorex Gold é um biofungicida botânico 

muito eficaz, usado com sucesso em mais de 30 países em todo o mundo. O produto 

ganhou o Prêmio Agrow de “Melhor Biopesticida do Ano”. 

A eficácia da Timorex Gold é maximizada quando o produto é integrado em um programa 

de controle de doenças. Pode ser usado sozinho, alternando com outras soluções, ou 

em combinação com programas de tratamento, integrando o contexto da produção 

agrícola (variedades de culturas, pressão de doenças etc.). 

 

Contatos para mídia da BASF:   Contato para mídia da STK: 
Daniela Santucci    Nilly Maik 
Tel: +55 11 2039-2531   Tel: +1 972 50 6388240 
daniela.santuccil@basf.com   nilly.maik@stk-ag.com 
Anne Burt 
Tel +1 919 547-2757 
anne.burt@basf.com 
 

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. O produto 

Timorex Gold está devidamente registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o 

número:22116. 
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Sobre a STK 

Fundada em 1994, a STK é uma empresa de tecnologia de bioagricultura, comprometida com a proteção 

de alimentos desde o campo à mesa do consumidor. Nossas soluções baseadas em botânica (BBS), uma 

sinergia de pesquisas científicas e tecnologia de ponta, aumentam a segurança, a produtividade e a 

qualidade de várias culturas. A STK ajuda os produtores, empresas de alimentos e supermercados a 

fornecer alimentos mais saudáveis e seguros ao mercado. Nossas soluções botânicas e híbridas são 

facilmente integradas em programas convencionais de pulverização, ajudando a promover o enfoque de 

Manejo Integrado de Pragas na produção de alimentos. O principal produto da STK, o TIMOREX GOLD®, 

é usado para controlar um amplo espectro de doenças em diversas culturas. O produto demonstra uma 

eficácia equivalente aos fungicidas químicos e é adequado para ser usado na agricultura convencional e 

orgânica. O TIMOREX GOLD® é registrado e vendido em mais de 30 países. 

Sobre a Divisão de Proteção de Cultivos da BASF 

Com uma população em rápido crescimento, o mundo está cada vez mais dependente de nossa 

capacidade de desenvolver e manter uma agricultura sustentável e ambientes saudáveis. A divisão de 

Proteção de Cultivos da BASF trabalha com agricultores, profissionais agrícolas e especialistas em manejo 

de pragas para ajudar a tornar isso possível. Com a cooperação desses parceiros, a BASF é capaz de 

sustentar um robusto pipeline de P&D, um portfólio inovador de produtos e serviços e equipes de peritos 

no laboratório e em campo para apoiar nossos clientes no sucesso dos seus negócios. Em 2017, a divisão 

de Proteção de Cultivos da BASF registrou vendas de €5,7 bilhões. Para obter mais informações, visite-

nos em www.agriculture.basf.com ou por meio de nossos canais de mídias sociais. 
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