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Informação de imprensa 
 

 

BASF apresenta soluções para o manejo de doenças 

no cultivo da soja na Tecnoshow Comigo 

 

 Os fungicidas Ativum™ e Orkestra™SC compõem o portfólio de 

soluções da empresa para o controle de importantes doenças nas 

lavouras de soja 

Rio Verde, 30 de março de 2017 – A BASF participará da 16º 

edição da Tecnoshow Comigo, que ocorre entre os dias 3 a 7 de 

abril, em Rio Verde (GO). O evento, que recebeu mais de 90 mil 

visitantes no último ano, conta com uma extensa vitrine de inovações 

e tecnologias para toda cadeia agrícola.  A BASF, empresa líder em 

inovação, levará a sua oferta completa de soluções para o controle 

das principais doenças e pragas na soja. 

 

O produtor deve estar alerta e se preparar de forma antecipada aos 

fatores que podem influenciar na redução da produtividade do 

campo, quando o assunto é o manejo de resistência dos fungos. 

Segundo o pesquisador Luiz Henrique Carregal, da consultoria Agro 

Carregal, para garantir a vida útil das soluções, uma das medidas a 

ser tomada é não realizar aplicações curativas nas lavouras, 

priorizando o uso preventivo das soluções e evitando a 

contaminação do cultivo pelo fungo.  

 

“Para manter a boa produção de grãos nas lavouras, o agricultor 

deve sempre estar atento às aplicações de forma correta das 

soluções, levando em consideração as alterações climáticas 
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durante os diversos estágios de desenvolvimento do cultivo” 

ressalta Marco Antônio Campos, gerente de Marketing da BASF.   

 

Para cada estágio da lavoura de soja, a BASF oferece soluções 

inovadoras, uma delas é o fungicida Orkestra™SC. A solução é 

ideal para o manejo da ferrugem asiática da soja e das principais 

doenças de início do ciclo da cultura. O produto não queima as 

folhas e possui um efeito que "blinda" as doenças, protegendo a 

soja também da mancha-alvo, mancha-parda, antracnose, oídio e 

crestamento foliar. Para complementar a oferta de fungicidas, a 

BASF oferece o Ativum™, único no mercado com triplo 

mecanismo de ação e é ideal no manejo de resistência, 

proporcionando um excelente controle das principais doenças na 

soja, como a ferrugem asiática. 

 

Na feira, os visitantes ainda terão a oportunidade de conferir o 

portfólio da área de Seed Solutions da BASF. O destaque será o 

lançamento do produto Granouro, um inoculante biológico de 

longa vida para a fixação de nitrogênio na cultura da soja. Além 

disso, a empresa oferece o Standak® Top, que reúne 

características fungicida e inseticida, com os benefícios do sistema 

AgCelence®, tecnologia que assegura um rápido e eficiente 

estabelecimento da lavoura.  

 

Sobre a 16º edição da Tecnoshow Comigo 

 

Onde: Centro Tecnológico COMIGO (CTC) 

Endereço: Anel Viário Paulo Campos, km 7, em Rio Verde, Goiás 

Data:  3 a 7 de abril 

Site: http://www.tecnoshowcomigo.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 

http://www.tecnoshowcomigo.com.br/


 

apropriados. Os produtos Ativum™, Orkestra™SC e Standak® Top estão 

devidamente registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

sob os números: 11216, 08813 e 01209. 

 

 

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. 

 

Informações para a imprensa  

Manoela Machado – (11) 3147-7240 

Maria Braga – (11) 3147-7430 

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