
BASF S.A 

Av. das Nações Unidas, 14.171 

São Paulo - Brasil 

http://www.basf.com.br 

Comunicação Corporativa 

Fone: 011 2039 2273 

 

 

 

Informação de imprensa 
 

 

BASF apresenta no WinterShow soluções para o 

cultivo do trigo  

 Fungicida Abacus® HC controla importantes doenças do trigo e 

auxilia no aumento da produtividade 

São Paulo, 16 de outubro de 2017 – O WinterShow, evento 

organizado pela Cooperativa Agrária e pela Fundação Agrária de 

Pesquisa Agropecuária (FAPA), ocorre em Guarapuava (PR) entre os 

dias 17 e 19 de outubro. A feira aborda a inovação e tecnologia em 

toda a cadeia produtiva de cereais de inverno, conta com palestras de 

especialistas de mercado e exposição das principais tecnologias para 

a cadeia agrícola.  

A BASF, empresa química líder em inovação, participará do evento 

apresentando o seu portfólio completo para os cultivos de inverno, 

com destaque para os fungicidas Abacus® HC e Versatilis® 

principalmente para a cultura do trigo.  

O fungicida Abacus® HC apresenta excelente ação protetiva no 

controle de doenças como mancha amarela, mancha-salpicada e 

ferrugem-da-folha devido a sua interferência desde a germinação 

dos esporos. A solução também conta com os benefícios 

AgCelence® que proporcionam efeitos fisiológicos positivos para as 

plantas, resultando em incremento para qualidade e o rendimento 

dos grãos na lavoura.  

 

“Além do clima que influenciou bastante na produção do trigo na 

última safra, o produtor deve estar atento à incidência de 
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importantes doenças, como as manchas foliares, que causam 

perdas significativas na qualidade e no rendimento do cultivo. Por 

isso a importância na escolha de cultivares resistentes e um bom 

monitoramento para a aplicação de fungicidas no momento correto” 

afirma Hélio Cabral, gerente de Marketing de Cereais de Inverno da 

BASF. 

 

Outra novidade da empresa este ano será o fungicida Versatilis®. O 

produto é mais uma ferramenta que contribui para o controle do 

oídio e da ferrugem-do-colmo, além de auxiliar no manejo de 

resistência no cultivo do trigo. 

 

“Além das soluções para a cultura do trigo, a BASF também 

apresenta um portfolio robusto para cultivos da canola, aveia e 

cevada. Durante o WinterShow a empresa terá a oportunidade de 

discutir as necessidades do setor e estreitar o relacionamento com 

os principais influenciadores e produtores de cultivos de inverno da 

região sul do país”, completa Hélio.  

 

Sobre o WinterShow 

Onde: FAPA - Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária 

Endereço: Pça. Nova - Guarapuava / PR / Brasil 

Data: De 17 a 19 de outubro 

Horários: 

17/10 – Das 8h às 14h 

18/10 – Das 8h às 18h30 

19/10 – Das 8h às 19h 

Site: http://www.wintershow.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. Restrição temporária no Estado do Paraná na cultura da soja: 

http://www.wintershow.com.br/


 

 

Abacus® HC para o alvo Phakopsora pachyrhizi. Os produtos Abacus® HC e 

Versatilis® ,estão devidamente registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento sob os números: 9210 e 01188593.    

 

 
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 2016, a divisão de Proteção 

de Cultivos da BASF gerou vendas de mais de € 5,6 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 114 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 5 segmentos: 

Químicos, Produtos de Performance, Materiais e Soluções Funcionais, Soluções 

para Agricultura e Petróleo e Gás. A BASF gerou vendas de mais de € 58 bilhões 

em 2016. 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. 

 

 

Informações para a imprensa  

Manoela Machado – (11) 3147-7240 

Maria Braga – (11) 3147-7430 

http://www.basf.com.br/


 

 

Andrea Benedetti  – (11) 3147-7426  

basfagro@maquinacohnwolfe.com / www.maquinacohnwolfe.com/  
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