Ubyfol apresenta soluções para cana-de-açúcar
na 7ª edição Copla Campo
São Paulo, 11 de fevereiro de 2021 – A Ubyfol, multinacional brasileira especialista em
nutrição vegetal, participará entre os dias 22 e 25 de fevereiro da 7ª edição da Copla Campo,
evento que reúne as maiores tendências e novidades em serviços, produtos e tecnologias do
agronegócio. Realizado em formato online, o evento deste ano chega ainda maior, com mais
empresas, inovação e oportunidades de bons negócios para os produtores rurais.
A Ubyfol conta com mais de 40 soluções especiais para maximizar o desempenho e apoiar
agricultores em todas as culturas agrícolas. Durante o evento, a companhia apresentará seus
produtos direcionados especialmente para a cultivo de cana-de-açúcar, como a tecnologia
Peso +, indicada para a fase de maturação da cana e que atua no transporte e armazenamento
dos açúcares durante o fechamento do ciclo, aumentando o ATR da planta; e o MS cana,
fertilizante foliar que promove o equilíbrio metabólico da cana, resultando em maiores taxas
de crescimento e armazenamento de açúcar no colmo.
“Estamos levando para a Copla Campo toda a expertise da nossa companhia, com produtos
destinados ao agricultor que busca soluções cada vez mais eficientes, apoiadas no
conhecimento científico e no domínio das tecnologias mais recentes, que permitam melhorar
o desempenho de sua produção”, destaca Saymon Freitas, gerente regional da Ubyfol.
A Ubyfol é a desenvolvedora da Polihexose, tecnologia exclusiva no mercado de fertilizantes,
com origem 100% orgânica e formada por 12 compostos ativos que se integram ao
metabolismo e constituição dos tecidos vegetais, promovendo uma absorção mais eficiente
dos demais produtos, além de maior distribuição, elevado poder quelante para proteção de
nutrientes e potencializando a translocação dos elementos absorvidos.
Serviço | Copla Campo 2021
Onde: On-line
Quando: 22 a 25 de fevereiro
Site: https://coplacampodigital.com.br | https://coplacampo.com.br
Acesse: https://coplacampodigital.com.br/
Sobre a Ubyfol
A Ubyfol é uma multinacional brasileira especialista em nutrição vegetal que trabalha no
desenvolvimento de produtos especiais, fornecendo macro e micronutrientes para
recobrimento de grânulos, tratamento de sementes, mudas e toletes, e aplicações foliares
para todas as culturas agrícolas. Fundada em 1985, a empresa atua em todo o território
nacional e também no Paraguai, Bolívia, Uruguai e Portugal. Eleita a melhor empresa de
nutrição vegetal do Brasil por diversas instituições independentes, a Ubyfol semeia a
valorização humana como cultura empresarial e une esforços para levar ao agricultor soluções
eficientes, apoiadas no conhecimento científico e no domínio das tecnologias mais recentes.
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