
 
 

 
 

 
 
 

 

Ubyfol apresenta solução para proteção fisiológica das plantas 
no Show Tecnológico Copercampos 

Além da novidade, visitantes poderão conferir a linha completa de soluções para soja, 
milho, trigo e hortifrutis da companhia  

São Paulo, 16 de fevereiro de 2022 – A Ubyfol – multinacional brasileira especialista em 
nutrição vegetal – apresentará, durante a sua participação no 26º Show Tecnológico 
Copercampos – que acontece de 22 a 24 de fevereiro, no Campo Demonstrativo da 
Copercampos, em Campos Novos (SC) – uma solução inédita aos cooperados.  

A companhia levará ao evento o Aminofosfito de Cobre, um indutor de resistência que 
auxilia a planta na proteção fisiológica contra doenças fúngicas, que estará disponível 
em todas as filiais da Copercampos, tanto em Santa Catarina quanto no Rio Grande do 
Sul. “É de extrema importância apresentarmos continuamente soluções inovadoras e 
que façam sentido para os nossos clientes no que diz respeito a produtividade e 
proteção de culturas. A partir de agora, os cooperados da Copercampos poderão contar 
com a eficiência e a tecnologia do Aminofosfito de Cobre, que une a indução de 
resistência do fosfito com a bioestimulação do aminoácido. Isso representa uma 
expansão significativa da nossa presença no mercado por meio de um produto que é 
ideal para todos os tipos de cultivo e auxilia na busca de tetos produtivos”, avalia Renato 
Oliveira, Gerente Regional da Ubyfol. 
 
A Ubyfol também levará para o evento um simulador de deriva onde os visitantes 
poderão ver a performance do adjuvante multifuncional Disperse, que garante o 
máximo aproveitamento de nutrientes e defensivos nas pulverizações agrícolas, além 
de apresentar em seu estande a linha completa de soluções para soja, milho, trigo e 
hortifrutis. 

O Show Tecnológico Copercampos é o mais importante evento de difusão de tecnologias 
do meio rural de Santa Catarina. Na última edição, o público foi superior a 17 mil 
pessoas. O evento apresentará o que há de mais moderno no agronegócio brasileiro. 
Durante os três dias, mais de 150 empresas deverão compartilhar conhecimentos para 
o desenvolvimento da agropecuária.  

Serviço | 26º Show Tecnológico Copercampos 

Data: 22 a 24 de fevereiro de 2022 



 
 

 
 

 
 
 

 
Local: Campo Demonstrativo da Copercampos, em Campos Novos (SC) 

Informações: https://www.showtecnologicocopercampos.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 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.   
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