
 
 

 
 

 
 
 

 

Ubyfol reforça soluções para cana e soja  
na 8ª edição da Coplacampo 

 
Durante o evento, que oferece inscrições gratuitas, visitantes poderão acompanhar 

simulação de produtos e conhecer todas as soluções da companhia para as culturas de 
cana e soja 

São Paulo, 14 de fevereiro de 2022 – A Ubyfol – multinacional brasileira especialista em 
nutrição vegetal – estará presente na 8ª edição da Coplacampo, que acontece de 21 a 
24 de fevereiro, na sede da Coplacana, em Piracicaba (SP). A companhia também é 
patrocinadora máster do evento, que reúne as melhores empresas do agronegócio 
apresentando aos produtores rurais as maiores novidades em serviços, produtos e 
tecnologias.  

No estande da Ubyfol, os visitantes poderão conferir todo o portfólio voltado para cana-
de-açúcar e soja, além da simulação dos benefícios do Disperse – adjuvante que 
contribui para a diminuição da deriva e a melhor distribuição dos ativos aplicados nas 
culturas –, que serão demonstrados pelo time da companhia in loco.  

“Essa é uma oportunidade para reforçarmos as nossas soluções dedicadas a produtores 
dessas culturas em um evento de grande relevância para o setor. Nossa parceria com a 
Coplacana é de longa data e nossa presença reforça o compromisso da Ubyfol de sempre 
trazer novas ferramentas para o produtor rural, alavancando sua produtividade com 
sustentabilidade”, diz Saymon Freitas, Gerente Regional de Cana da Ubyfol. 

A Ubyfol é líder no segmento de nutrição vegetal para cana e tem soluções para atender 
esse mercado desde o plantio até a fase de maturação nutricional. Dentre os destaques 
no estande da companhia, estarão os produtos MS Cana, que promove o equilíbrio 
metabólico e o desenvolvimento fisiológico da planta, resultando em maiores taxas de 
crescimento e de armazenamento de açúcar no colmo; Potamol, fertilizante para as 
primeiras etapas da lavoura que viabiliza o processo de assimilação de nitrogênio pela 
planta, além de intensificar a formação de raízes; Peso +, fertilizante usado para a fase 
de final das culturas, que soma benefícios no acúmulo de substâncias de reserva na 
planta, e Kymon Plus, bioestimulante ideal, composto pelos aminoácidos essenciais ao 
desenvolvimento vegetal.  

Serviço | 8ª edição Coplacampo 

Onde: Coplacana | Rodovia do Açúcar SP 308, km 157, Taquaral – Piracicaba – São Paulo  



 
 

 
 

 
 
 

 
Quando: 21 a 24 de fevereiro   

Inscrições: são gratuitas e devem ser realizadas no site da Sympla.  

 
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 e em 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.   
 
 
Informações à imprensa | Ketchum 
Marina Lourenção | Tel.: 11 98644-3647 | marina.lourencao@ketchum.com.br  
Jaqueline Frederes | Tel.: 11 99148-4478 | jaqueline.frederes@ketchum.com.br 
Ana Caroline Carvalho | Tel.: 11 03045-8772 | anacaroline.carvalho@ketchum.com.br 
 


