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Informação de Imprensa   

BASF apresenta tecnologia inédita para cana-de-açúcar na 20ª 

Feacoop  

 Muneo BioKit® une solução química e biológica para aumentar a 

produtividade e a longevidade do cultivo 

Bebedouro (SP), 29 de julho de 2019 – Ser mais eficiente nos cultivos em que 

atua é um dos maiores desafios do agricultor. Um manejo eficiente pode ampliar a 

produtividade e a longevidade dos cultivos, trazendo rentabilidade e perenidade 

ao negócio. Estes são benefícios proporcionados pelo Muneo BioKit®, solução 

desenvolvida pela BASF em parceria com a Embrapa. A novidade é destaque na 

20ª Feacoop (Feira de Agronegócios Coopercitrus).  

O Muneo® BioKit  proporciona aumento de produtividade de até 18%, com 

melhora no crescimento e no desenvolvimento da cana-de-açúcar. A solução 

pode ser usada em todas as variedades cultivadas no país. “Com aumento da 

qualidade e produtividade, o agricultor pode ampliar a vida útil do canavial e 

ganhar em rentabilidade”, explica Leandro Pessente, gerente de Marketing de 

Cana-de-açúcar da BASF.  

A novidade une químico e biológico em tecnologia inédita para o cultivo da cana-

de-açúcar. A parte química é composta pelo Muneo®, solução com ação eficiente 

de inseticida e fungicida. A parte biológica é composta pelo Aprinza®, inoculante 

que atua como promotor de crescimento de raízes e parte aérea, além de 

contribuir com maior absorção de nutrientes. O Aprinza® é resultado da parceria 
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da BASF com a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária).  

A aplicação do Muneo BioKit® é feita no plantio e no corte da soqueira da cana-

de-açúcar. A sinergia entre Muneo® e Aprinza® promove uma série de benefícios 

nos canaviais como melhor enraizamento, crescimento da parte aérea, otimização 

do manejo, aumento da absorção de nutrientes, manejo racional de nematóides e 

controle das principais pragas e doenças da cultura.  

Diversificação de cultivos  

A Feacoop reflete as tendências do mercado na área de atuação da Coopercitrus. 

“Assim como a Coopercitrus, nós estamos preparados para oferecer soluções aos 

diferentes cultivos e sistemas produtivos. O evento é uma oportunidade para a 

diversificação de culturas, mostrando soluções que contribuem para o legado do 

agricultor cooperado”, conclui Douglas Leme, gerente de Marketing Território da 

BASF.  

No cultivo de café, a BASF oferece solução completa para o cultivo, com 

destaque para os herbicidas Heat® e Finale® que são ferramentas importantes no 

manejo eficiente das plantas daninhas de difícil controle. Outra recomendação é o 

uso do inseticida Verismo® para o controle da broca-do-cafeeiro.  

 

Sobre a 20ª Feacoop 2019 (Feira de Agronegócios 

Coopercitrus) 

Data: 29 de julho a 01 de agosto de 2019. Das 08h às 18h.  

Local: EECB – Estação Experimental de Citricultura de Bebedouro 

(SP). 

Entrada gratuita. 

Mais informações: https://www.coopercitrus.com.br/?pag=feacoop 

 

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. Registros MAPA: Muneo® nº 35118; Finale® nº 0691; Heat® nº 1013 

e Verismo® nº 18817. 
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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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