
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 
 

 

Ação da BASF traz vídeos sobre a importância do 

manejo preventivo para garantir a sustentabilidade da 

produção de soja  

São Paulo, 26 de janeiro de 2017 – O manejo correto nas lavouras 

de soja depende de diversos fatores. Pensando nisso, a BASF 

preparou uma serie de vídeos que mostram os benefícios de fazer o 

manejo preventivo.  

Confira algumas dicas do pesquisador Luis Henrique Carregal para 

garantir a vida útil dos fungicidas. Evitar aplicações curativas e 

utilizar fungicidas protetores no sistema de aplicação são práticas 

recomendadas pelo especialista.  

No vídeo da pesquisadora Carolina Cardoso Deuner saiba quais  são 

as diferenças entre fazer o manejo químico com a doença inoculada, 

mas não visivel, e com a doença erradicativa, já visível.  

O pesquisador Sergio Abud da Silva mostra como a aplicação 

preventiva ajuda na fisiologia da planta. Já o consultor Waltemir José 

Carlin explica que o manejo químico na fase vegetativa da soja é 

essencial para as variedadades que são plantadas mais tarde.  

A BASF tem um longo histórico de parceria com o agricultor na 

oferta de produtos para o combate das principais doenças da soja. A 

empresa possui um portfólio completo de soluções voltadas à 

proteção do cultivo da soja, que inclui serviços e produtos 

específicos para a ferrugem asiática.  
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Para assistir a esses vídeos e conhecer mais outras dicas que 

auxiliam no manejo correto da lavoura é só acessar o canal da 

empresa no YouTube, o site www.agro.basf.com.br e as redes 

sociais da BASF. 

Onde assistir:  

Luis Henrique Carregal 

Carolina Cardoso Deuner 

Sergio Abud da Silva e Waltemir José Carlin   

 

Sobre a unidade 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. O Grupo BASF conta com aproximadamente 112 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 € 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. 
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Manoela Machado – (11) 3147.7240 

https://youtu.be/Z8EKcsLp5Mw
https://youtu.be/mMn0F9F2fco
https://youtu.be/1ADrYUQLJMU
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http://www.agro.basf.com/agr/AP-Internet/en/content/news_room/social_media/index
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Maria Braga – (11) 3147-7430 

basfagro@maquinacohnwolfe.com  

www.maquinacohnwolfe.com/  
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