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Informação de imprensa 
 

 

A BASF oferece soluções completas para o cultivo do 

café durante a Femagri 

 

 Os produtos são eficientes para o controle de ferrugem, proteção 

da Florada e controle de plantas daninhas para os cafezais 

 

Guaxupé, 8 de fevereiro de 2017 – A BASF participará da Feira de 

Máquinas, Implementos e Insumos Agrícolas (Femagri), organizada 

pela Cooxupé, maior cooperativa de café do país. A 16ª edição do 

evento ocorre entre os dias 8 e 10 de fevereiro, em Guaxupé (MG), e 

abordará tecnologias para aumentar a produtividade e a 

sustentabilidade nos cafezais. A BASF, empresa química líder em 

inovação, apresentará soluções completas para o cultivo do café, 

com produtos eficientes para controle de ferrugem e cercosporiose, 

proteção da florada e controle de plantas daninhas de folhas largas. 

 

Segundo dados da Conab, para a safra do café 2017 estima-se 

que a produtividade tenha uma redução de 12,6% a 4,9% em 

relação à passada, em quase todas as principais regiões 

produtoras. Diante deste cenário, o manejo adequado do cafezal, 

baseado em soluções diferenciadas, contribuirão para aumento de 

produtividade e qualidade do café. 

 

“Um bom controle e alta eficácia são imprescindíveis para obter 

melhores níveis de produtividade. A BASF oferece soluções de 

longo prazo e sustentáveis para o mercado de café”, afirma 

Carulina Oliveira, gerente de Marketing de Café da BASF.  
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Para segmento de florada, a BASF possui a solução completa. O 

Cantus® é responsável por inibir o crescimento dos fungos Phoma 

costaricencis e Ascochyta coffeae e o Orkestra®SC é eficiente no 

controle do complexo de doenças nas lavouras de café, além de 

garantir uma boa florada. 

 

A BASF também apresenta para controle de ferrugem dois 

fungicidas com o efeito AgCelence®, responsável por incremento 

de produtividade nas lavouras:  o Opera®, que  garante excelência 

no controle de ferrugem, e o Comet®, indicado para impedir a 

propagação da cercosporiose.  

 

Já para o controle de plantas daninhas de folhas largas, inclusive 

as de difícil controle como trapoeraba e buva, a BASF, a BASF 

oferece o herbicida Heat®. A solução se destaca pela rápida 

absorção e mortalidade das plantas daninhas, proporcionando 

melhor controle e rendimento na colheita. 

 

A Femagri é considerada uma das maiores feiras da cafeicultura no 

Brasil. Durante os três dias de evento, são esperados mais de 30 

mil visitantes. 

 

Sobre a Femagri 

 

Endereço: Cooxupé - Av. Vereador Nelson Elias, 1300b – Bairro 

Japy, Guaxupé/MG 

Data: 8 a 10 de fevereiro 

Horário: das 8h às 18h 

Site: http://femagri.cooxupe.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, Orkestra®SC, Heat®, Cantus®, Comet® e Opera® 

estão devidamente registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento sob os números: 08813, 01013 , 07503,  08801e 08601. 

 

 

Sobre a Divisão de Proteção de Cultivos da BASF 

 

Com vendas de mais de €5.8 bilhões em 2015, a Divisão de Proteção de Cultivos 

da BASF oferece soluções inovadoras em proteção de cultivos, tratamento de 

sementes e controle biológico, bem como inovações no gerenciamento de 

nutrientes e saúde da planta. Seu portfólio inclui também produtos para gramado e 

plantas ornamentais, controle de pragas e saúde pública. A Divisão de Proteção 

de Cultivos da BASF é uma líder inovadora e aliada dos agricultores na proteção e 

melhoria de produtividade das culturas, o que lhes permite produzir alimento de 

alta qualidade de forma mais eficiente. Ao oferecer novas tecnologias e 

conhecimento, a Divisão de Proteção de Cultivos da BASF apoia os produtores a 

construírem uma vida melhor para si mesmos, suas famílias e comunidades. Mais 

informações podem ser obtidas no site 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. Os 112 mil colaboradores do Grupo BASF trabalham para contribuir para o 

sucesso de nossos clientes em quase todos os setores e quase todos os 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 € 70 bilhões em 2015. 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 

Thiago Salles – (11) 3147-7426 

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