Informação de imprensa
BASF apresenta novo fungicida para a cultura da soja
no 50º Congresso Brasileiro de Fitopatologia
 Versatilis® contribui para o manejo de resistência da ferrugem-
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asiática no cultivo
Uberlândia (MG), 21 de agosto de 2017 – Uma maior produtividade
e rentabilidade no cultivo da soja dependem da utilização de boas
práticas agrícolas. Entre os fatores que podem impactar no
rendimento dos grãos está a ferrugem-asiática, uma das doenças
mais severas do cultivo e que pode gerar perdas de até 80% nas
lavouras se não for corretamente controlada.
Atenta aos desafios enfrentados pelos produtores rurais, a BASF,
indústria química líder em inovação, apresenta durante o 50º
Congresso Brasileiro de Fitopatologia o seu portfólio completo para o
cultivo da soja, com destaque para o Versatilis®, novo fungicida para
o manejo integrado da ferrugem-asiática. A novidade complementa o
portfólio de soja da empresa.
Pertencente ao grupo químico das morfolinas, o Versatilis® é um
novo mecanismo de ação para o controle de doenças no cultivo e
ideal para o manejo de resistência da ferrugem-asiática na soja.
“Este fungicida possui um diferenciado mecanismo de ação e
excelente performance no controle de doenças, além de oferecer
facilidade e flexibilidade de aplicação nas diferentes fases da cultura
da soja”, afirma Sérgio Zambon, gerente sênior de Desenvolvimento
de Mercado da BASF.
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Os visitantes do 50º Congresso Brasileiro de Fitopatologia também
poderão conhecer outras soluções do portfólio da BASF, que foram
fundamentais para o bom desempenho da safra de soja 2016/17,
com destaque para os fungicidas Orkestra® SC e Ativum®. O
evento ocorrerá entre os dias 21 e 26 de agosto, em Uberlândia
(MG), e aborda os temas mais relevantes que contribuíram para o
aperfeiçoamento do manejo da patologia vegetal no Brasil.
Para a linha de hortifrúti, a empresa apresentará aos participantes os
benefícios do fungicida Cabrio® Top, que além de excelente controle
de doenças fúngicas, oferece efeitos fisiológicos positivos nos
cultivos da batata, tomate, maçã, uva e cebola.
Mais de 1000 pesquisadores do setor participarão do evento que
contará com palestras sobre os temas relevantes do mercado. Um
dos destaques será o Workshop Brasileiro de Ferrugem na Soja,
no dia 24 de agosto, que contará com a participação do Dr. Gerd
Stammler, especialista em Manejo de Resistência da BASF e da Dra
Kristin Klappach, Chairwoman of Global FRAC SDHI Group.
Sobre eventos de Fitopatologia
Onde: Center Convention Uberlândia - Avenida João Naves de
Ávila, 1331
Quando: 21 e 23 de agosto - 50º Congresso Brasileiro de
Fitopatologia
Quando: 24 de agosto - Workshop Brasileiro de Ferrugem na
Soja
Quando: 25 e 26 de agosto – 16th International Sclerotinia
Workshop
Site: http://www.cbfito.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
Ativum®; Orkestra® SC; Versatilis® e Cabrio® Top estão devidamente

registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob os
números: 11216, 08813, 01188593 e 01303.

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.

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.
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