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Informação de Imprensa   

BASF apresenta as principais soluções para o controle de 

plantas daninhas no cultivo da cana-de açúcar no Herbishow 

◼ Se não controladas, as plantas daninhas podem causar perdas de até 

85% no rendimento da cana-de-açúcar. 

Ribeirão Preto (SP), 15 de maio de 2018 – As principais soluções da BASF para 

o setor sucroenergético serão apresentadas na 17ª edição do Herbishow nos dias 

16 e 17 de maio. O seminário acontece em Ribeirão Preto (SP) e é considerado 

um dos eventos mais relevante do país sobre manejo e controle de plantas 

daninhas da cana-de-açúcar. 

Durante os dois dias do Seminário, os participantes poderão acompanhar 

palestras e discussões sobre o tema. Nathalie Yamashita, técnica em 

Desenvolvimento de Mercado da BASF, ministra no dia 16/05, às 16h30, uma 

palestra sobre a oferta BASF para manejo das plantas daninhas na cana-de-

açúcar. 

“O manejo de plantas daninhas executado de forma correta minimiza as perdas 

em rendimento do cultivo, que pode ser de até 85% nos canaviais. Por esse 

motivo, fazer um controle integrado e eficiente de plantas infestantes com a 

utilização de soluções inovadoras auxilia na produção sustentável do canavial”, 

ressalta Leandro Pessente, gerente de Marketing de Cana-de-açúcar da BASF. 

Entre os destaques no portfólio da BASF está o produto Heat®, herbicida com alto 

desempenho no controle das principais invasoras de folhas largas, como, por 
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exemplo, corda-de-viola. O produto é seletivo para a cana-de-açúcar, e pode ser 

usado no manejo em pré e pós-emergência, com ação residual sobre as plantas 

daninhas.   

Já o herbicida Plateau® é utilizado para o manejo de importantes plantas 

invasoras como o capim colonião, tiririca e das folhas largas em geral. O Plateau® 

pode ser usado sobre a palha ou diretamente no solo durante o ano todo, e em 

diferentes condições climáticas. O Contain® é uma solução que atua 

principalmente no controle de grama-seda. Também, é eficaz no manejo de 

plantas daninhas em carreadores e canais de irrigação. 

Sobre o 16º Herbishow  

Onde: Centro de Convenções de Ribeirão Preto – SP  

Endereço: Rua Bernardino de Campos - Centro 

Data: 24 e 25 de maio de 2018 

Mais informações: http://www.ideaonline.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 Heat®, Plateau® e Contain® estão devidamente 

registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob os números: 1013, 2298 e 

128895.  

Sobre a Divisão de Proteção de Cultivos 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. 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 gerou vendas de mais de 

€ 5,7 bilhões. Para obter mais informações, visite-nos em www.agro.basf.com ou por meio de 

nossos canais de mídias sociais. 

Sobre a BASF 

Na BASF, nós transformamos a química para um futuro sustentável. Nós combinamos o sucesso 

econômico com a proteção ambiental e responsabilidade social. O Grupo BASF conta com 

aproximadamente 115 mil colaboradores que trabalham para contribuir com o sucesso de nossos 
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clientes em quase todos os setores e países do mundo. Nosso portfólio é organizado em 5 

segmentos: Químicos, Produtos de Performance, Materiais e Soluções Funcionais, Soluções para 

Agricultura e Óleo e Gás. A BASF registrou vendas de €64,5 bilhões em 2017. As ações da BASF 

são comercializadas no mercado de ações de Frankfurt (BAS), Londres (BFA) e Zurich (AN). Para 

mais informações, acesse: www.basf.com.br. 
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