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Informação de imprensa 
 

 

BASF destaca a importância do manejo fitossanitário 

correto na lavoura de soja durante o Showtec Maracaju  

 Ativum™EC é eficiente em todas as fases da soja para o 

controle da ferrugem-asiática e outras importantes doenças 

 Para o tratamento de sementes a BASF oferece o Standak® 

Top, único no segmento com ação fungicida e inseticida 

Maracaju, 17 de janeiro de 2017 – Levantamento da Associação de 

Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS) prevê uma 

produtividade estadual de 51,5 sacas por hectare, mesma alcançada 

na safra passada. Em algumas regiões a expectativa é de superar 

essa média. No entanto, na reta final da safra, o produtor rural 

precisa estar atento e não pode descuidar da sua lavoura.    

As dicas de manejo fitossanitário e os desafios da agricultura para 

2017 serão um dos temas debatidos por especialistas da área 

durante o Showtec que ocorre em Maracaju, um dos principais 

municípios agrícolas do estado de Mato Grosso do Sul. A BASF, 

empresa química líder em inovação, também estará presente no 

evento que será realizado na sede da Fundação MS, entre os dias 

18 e 20 de janeiro.  

Entre as soluções apresentadas pela BASF, destaque para os 

produtos Ativum™EC e Standak® Top.  

 

O Ativum™EC é eficiente no controle da ferrugem-asiática e de 

importantes doenças no cultivo da soja. O seu uso também é 

recomendado para o manejo da mancha-amarela no trigo e 
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ferrugem-tropical no milho. O fungicida tem um triplo mecanismo de 

ação que contribui para o manejo de resistência de fungos e é 

efetivo nas diferentes fases da cultura.  

 

Eduardo Eugênio, gerente de Marketing de Território da BASF 

afirma que a utilização responsável de fungicidas para a soja é 

importante para que o produtor rural alcance maiores índices de 

produtividade nas lavouras. “Com o Ativum™EC é possível obter 

controle eficiente de diversas doenças, superando os desafios da 

resistência e proporcionando aos produtores uma solução que 

explora todo o potencial produtivo da cultura da soja”, acrescenta 

Eduardo.   

 

Para a proteção de sementes, plântulas e o melhor 

estabelecimento da cultura, a empresa oferece o Standak® Top. O 

produto permite o melhor controle das principais pragas e doenças. 

Quando utilizado nas doses recomendadas, tem um efeito 

supressor sobre os nematoides que atacam as sementes em 

processo de germinação e/ou plântulas em desenvolvimento.  

 

Já para um controle eficiente de pragas, a BASF tem o Comando 

Antipragas, que é formado por três inseticidas: Fastac® Duo, 

Pirate® e Nomolt® 150. O primeiro controla percevejos que 

deformam plantas e promovem a má formação dos grãos, 

interferindo na produtividade. O Pirate® é um inseticida que possui 

ação translaminar, ou seja, quando aplicado sobre a face superior 

da folha, também tem ação contra insetos alojados inclusive na 

face inferior, garantindo o combate eficiente de lagartas, e o 

Nomolt® 150, é recomendado no manejo de importantes lagartas, 

sendo eficiente no controle de pragas mastigadoras.  

 

Sobre o Showtec  

Onde: Fundação MS – Maracaju-MS  

Endereço: Estrada da Usina Velha - km 02 

Data: 18 a 20 de janeiro 



 

Site: http://www.portalshowtec.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™EC, Standak® Top, Fastac® Duo, Pirate® e 

Nomolt® 150 estão devidamente registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento sob os números: 5916, 01209, 10913, 05898 e 01393. 

 

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. 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. 

 

Informações para a imprensa  

Manoela Machado – (11) 3147.7240 

Maria Braga – (11) 3147-7430 

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