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Informação de imprensa 
 

 

BASF apresenta as principais tecnologias para a cultura 

da batata durante evento em Holambra 

 O fungicida Cabrio®Top é indicado para o controle da requeima 

(Phytophthora infestans), rizoctoniose (Rhizoctonia solani)  e Pinta-

preta (Alternaria solani), doenças relevantes no cultivo da batata 

São Paulo, 24 de outubro de 2017 – Uma maior produtividade e 

rentabilidade no cultivo da batata dependem da utilização de boas 

práticas agrícolas. Entre os fatores que podem impactar no 

rendimento da cultura está a incidência da requeima, rizoctoniose e a 

Pinta-preta, doenças severas que provocam perdas em qualidade e 

quantidade nas lavouras se não forem corretamente controladas. 

Neste sentido, a BASF leva à 15ª edição do Encontro Nacional da 

Batata, em Holambra (SP), seu portfólio completo de soluções e 

serviços para o cultivo. O evento, organizado pela Associação 

Brasileira da Batata, é considerado um dos mais importantes do 

setor e ocorre nos dias 25 e 26 de outubro.   

No estande da BASF, os visitantes terão a oportunidade de 

conhecer os benefícios do fungicida Cabrio®Top. O produto 

apresenta dois ingredientes ativos distintos com múltiplo mecanismo 

de ação para o controle da pinta-preta, rizoctoniose e requeima, 

resultando em uma lavoura com mais qualidade e produtividade. 

Outro destaque da empresa é o fungicida Forum®. A solução tem 

melhor resultado quando utilizada de forma preventiva contra a 

requeima. Com rápida ação na planta, interrompe a penetração da 

doença instantaneamente e evita o risco de lavagem pela chuva. 
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“A requeima e a pinta preta provocam danos significativos na 

lavoura, principalmente quando as condições climáticas estão 

favoráveis para o desenvolvimento das doenças. Por isso, o 

agricultor deve fazer um manejo de forma sistêmica, dando 

preferência para adoção de medidas preventivas, aumentando 

assim, a chance de sucesso no controle”, comenta Rodrigo Pifano, 

gerente de Marketing de Hortifrúti da BASF. 

Sobre o XV Encontro Nacional da Batata 

Onde: Pavilhão Ypê 

Data: 25 a 26 de outubro  

Site: http://www.abbabatatabrasileira.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: Cabrio® Top nº 01303 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 

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. 
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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. 
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