
 
 

 
 

 
 
 

 

Ubyfol participa da 4ª Vitrine Tecnológica Rehagro 
Durante o evento, a companhia apresentará aos produtores portfólio voltado para 

milho, soja, feijão e trigo  

São Paulo, 22 de fevereiro de 2022 – A Ubyfol – multinacional brasileira especialista em 
nutrição vegetal – estará presente na 4ª edição da Vitrine Tecnológica Rehagro, que 
acontece no dia 23 de fevereiro, na região do Campo das Vertentes (MG). 

Durante o evento, a companhia realizará uma visita de campo aos plots agrícolas de 
milho e soja com tratamento Ubyfol para apresentação do portfólio, além de 
disponibilizar um túnel de deriva para demonstração do Disperse Ultra, adjuvante à 
base de água que garante o máximo aproveitamento de nutrientes e defensivos nas 
pulverizações agrícolas. O produto se diferencia pela alta eficiência no controle de deriva 
e pelo alto poder de espalhamento, e também contribui para a redução de espuma.  

“Este é o momento ideal para demonstrar toda a tecnologia, a inovação e o poder das 
nossas soluções. A parceria com a Rehagro, um dos principais centros de pesquisa, 
ensino e consultoria agrícola, permite-nos ir além e criar um ambiente rico em 
informações e soluções para o produtor. Nossa excelência em nutrição foliar, com know-
how de 36 anos detendo um portfólio amplo e robusto, com certeza contribui para 
levarmos à Vitrine Tecnológica soluções para culturas da região, entregando um balanço 
nutricional exigido no campo, com plantas mais saudáveis e produtivas”, destaca 
Rodrigo Gomes, gerente regional da Ubyfol.  

Os visitantes do evento também poderão conferir outros produtos do portfólio da 
Ubyfol, como Genizys, tecnologia desenvolvida pela Ubyfol capaz de corrigir deficiências 
que limitam a produtividade; Aminofosfito de Cobre, responsável pela indução de 
resistência, tornando a planta menos suscetível aos estresses bióticos e abióticos, e, por 
consequência, fortalecendo o sistema imunológico da planta; Peso +, complexo 
nutricional que  garante ganho de peso, melhor terminação e expansão dos grãos e, 
consequentemente, resultando em produções mais rentáveis e Kymon Plus, 
bioestimulante indicado para estimular o desenvolvimento vegetal ou recuperar plantas 
expostas a situações de estresse, composto pelos aminoácidos essenciais ao 
desenvolvimento vegetal que ajudam a poupar o gasto energético e auxiliam na 
produção de enzimas, proteínas e hormônios.  

A Vitrine Tecnológica é um evento da Rehagro Pesquisa que acontece anualmente com 
foco em produtores convidados e tem como objetivos apresentar novos produtos, 



 
 

 
 

 
 
 

 
tecnologias e resultados, promover a integração entre pesquisa, empresas e produtores, 
e promover a discussão de avanços que agregam a produtividade na região.  

Serviço | 4ª Vitrine Tecnológica Rehagro Pesquisa   
Data: 23 de fevereiro de 2022 
Local: Campo das Vertentes, Minas Gerais  
Informações: https://vitrinerehagropesquisa.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.   
 
 
Informações à imprensa | Ketchum 
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