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Informação de Imprensa  
 

BASF homenageia agricultores vencedores do Desafio 

AgCelence Amendoim Safra 17/18 

 10º Encontro Técnico do Amendoim foi realizado em Lins, SP 

Os principais representantes da cadeia do amendoim paulista participaram do 10º 

Encontro Técnico de Amendoim. O mercado do grão, tratamento de sementes e o 

legado do cultivo foram alguns dos temas debatidos por 120 participantes entre 

agricultores, técnicos e comerciantes do produto. O evento foi realizado pela 

BASF nos dias 25 e 26 de julho em Lins, SP.  

Um dos destaques da programação do Encontro Técnico foi 3º Desafio 

AgCelence Amendoim, safra 17/18. Cinco agricultores/famílias que alcançaram 

altas produtividades foram homenageados pela BASF: Jeferson Murilo Scola com 

359,89 sc / ha, Família Souza com 351,24 sc / ha, Família Carneiro 345,45  sc/ha, 

Ronaldo Rodrigues com 335,74 sc/ha e João Mathias Galhardo 328 sc/ha (para 

sacas de 25 quilos). Eles receberam o troféu Desafio AgCelence e um relógio 

Vivara da linha Tommy Hilfiger.  

 “O Desafio celebra excelentes resultados no campo graças às boas práticas 

agronômicas. Os agricultores conseguem aumentar a produtividade com o 

Sistema AgCelence Amendoim”, afirma o gerente de Marketing Cultivos da BASF 

Leandro Pessente.  

BASF faz parte do legado 

Os agricultores também tiveram a oportunidade de conversar sobre assuntos que 
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fazem parte do dia a dia, como sucessão familiar. Um belo exemplo é o da família 

Souza, que está na terceira geração de produtores de amendoim. E não vai parar 

por aí. “É importante continuar a história da família e eu não vejo a hora de ter um 

filho pra trazer ele para o campo comigo. Um pai sempre quer que um filho dê 

continuidade aos seus negócios”, enfatiza José Luiz de Souza Neto, de 

Jaboticabal (SP).  

O legado destes agricultores é motivo de orgulho para todo o setor. “A BASF faz 

parte do nosso negócio há muitos anos e o amendoim é a cultura que faz parte da 

nossa família há mais tempo”, conta Manuel Carneiro, produtor de Dumont (SP). 

O relato dos produtores aponta que a BASF faz parte desta história. “A gente 

começou a aumentar a área de amendoim e a BASF está sempre junto, todo ano 

apoiando e trazendo coisas novas para ajudar o produtor de amendoim”, afirma 

Walter Souza, produtor de Jaboticabal (SP). 

“Esta foi uma oportunidade de reunir a cadeia produtiva para falar de temas 

relevantes para o setor. A BASF posiciona-se como parceira estratégica para o 

produtor de amendoim, oferecendo um portfólio completo de soluções para a 

cultura. Por exemplo, mostramos aos participantes a performance superior do 

nosso tratamento de sementes Standak Top. O nosso portfólio tem soluções 

completas para a cultura, também com herbicidas e fungicidas que permitem 

excelentes resultado no campo”, completa Pessente.  

Produção em alta 

A realização do Encontro Técnico do Amendoim em Lins não foi por um acaso. A 

região tem expressiva participação no fornecimento do grão em São Paulo, 

estado que produz mais de 90% do amendoim do país. A produção concentra-se 

na primeira safra. O cultivo é feito na entressafra da cana-de-açúcar. O amendoim 

é um aliado da recuperação do solo, com a fixação de nitrogênio. Na safra 

2017/2018, a produção estimada é de 513,7 mil toneladas, aumento de 10,2% em 

comparação com o ciclo anterior de acordo com a Conab – Companhia Nacional 

de Abastecimento.  
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Foto: Vencedores do Desafio AgCelence Amendoim.  

 

BASF na Agricultura. Juntos pelo seu Legado.  

 

Sobre a Divisão de Soluções para Agricultura 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. 

Trabalhando com agricultores, profissionais da agricultura, especialistas no controle de doenças, 

insetos, plantas daninhas e outras pragas, é o nosso papel ajudar a tornar isso possível. É por isso 

que investimos em P&D e em um amplo portfólio, que inclui sementes e traits, proteção química e 

biológica de cultivos, manejo do solo, saúde das plantas, controle de pragas urbanas e rurais, 

além de soluções digitais. Com equipes de especialistas em nossos laboratórios, fábricas, 

escrtiórios e campo, nós conectamos pensamentos inovadores com a realidade para criar 

soluções que funcionam na prática para os agricultores, a sociedade e o ambiente. Em 2017, 

nossa divisão gerou vendas de € 5,7 bilhões. Para mais informações, visite 

www.agriculture.basf.com/br/pt ou em qualquer um dos nossos canais de mídia social. 

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 115 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 Óleo e Gás. A BASF registrou vendas de €64,5 bilhões em 2017. As ações da BASF 

http://www.agriculture.basf.com/br/pt
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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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