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BASF lança novo inseticida para a cultura da maçã no 

Enfrute 

 O inseticida Nomolt® 150 é recomendado para o controle da 

praga Grapholita molesta no cultivo da maçã 

São Paulo, 24 de julho de 2017 – A produção de maçã para a safra 

2017/2018 está estimada em 1,2 milhão de toneladas, 17,6% a mais 

que a última safra, segundo dados do IBGE. Atualmente, os pomares 

estão no período de dormência, momento decisivo que antecede os 

preparativos para uma boa floração. Além de precisarem de muitas 

horas de temperaturas abaixo de 7 graus, as macieiras também 

devem passar por um monitoramento, visando o manejo preventivo 

de pragas e doenças para assegurar uma produtividade satisfatória.  

Um dos fatores que mais interferem no desenvolvimento do cultivo é 

a incidência da Grapholita molesta, a Mariposa-oriental, uma praga 

muito comum no sul do Brasil, maior região produtora de maçãs do 

país. Os prejuízos são causados pelas lagartas, que atacam os 

tecidos do cultivo, provocando seu ressecamento e perdas 

significativas na produção, principalmente em cultivares tardias.   

Atendendo à necessidade do agricultor de novas soluções que o 

ajudem a proteger sua lavoura, a BASF, indústria química líder em 

inovação, lança o inseticida Nomolt® 150 para o controle da 

Mariposa-oriental na maçã. “A solução é uma ferramenta importante 

para o controle e manejo de resistência e deve ser aplicada no início 

da infestação da praga”, diz Rodrigo Pifano, gerente de Marketing de 

Hortifrúti da BASF. Com mais essa inovação, a BASF reforça seu 
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compromisso de desenvolver constantemente soluções inovadoras 

que tragam maior rentabilidade ao produtor rural.  

A nova solução será lançada durante o 15º Enfrute, que acontece 

entre os dias 25 e 27 de julho, em Fraiburgo (SC), e tem o objetivo 

de apresentar novas tecnologias de produção para a fruticultura. Na 

ocasião, a empresa também apresentará seu portfólio completo para 

o cultivo da maçã e outros hortifrútis.  

Outro destaque da BASF no evento será o Orkestra®SC. O 

fungicida tem amplo espectro de ação e alto desempenho no 

controle de importantes doenças fúngicas da maçã, como mancha 

foliar da gala, podridão amarga e sarna. A empresa também oferece 

o fungicida Forum®. A solução é recomendada para o manejo do 

míldio da uva, doença que pode causar perdas de produção de até 

50% da área total da cultura. O Forum® é de rápida penetração na 

planta, o que reduz o risco de lavagem pela chuva, além de ser 

recomendado para o manejo de resistência do fungo. 

Sobre 15º Enfrute 

Onde: Parque da Maçã - Fraiburgo - Santa Catarina 

Data: De 25 a 27 de julho de 2017 

Site: http://www.enfrute.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 mencionados estão devidamente registrados no 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob os números: Nomolt® 150 

nº 01393, Orkestra ® SC nº 08813 e Forum® nº 01395.  

 

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 

http://www.enfrute.com.br/


 

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 
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