
 
	

	
 

 

Ubyfol reforça soluções para cana-de-açúcar  
na 27ª edição da Agrishow 

 
Líder no segmento de nutrição vegetal, companhia estará no evento apresentando 

lançamentos recentes para períodos de maturação e de restrição hídrica 
 

São Paulo, 20 de abril de 2022 – Um palco com as principais tendências e inovações 
para o agronegócio: essa é a expectativa para a 27ª edição da Agrishow, que contará 
com a presença da Ubyfol – multinacional brasileira especialista em nutrição vegetal, 
apresentando suas soluções para o segmento de cana-de-açúcar, entre os dias 25 e 29 
de abril, em Ribeirão Preto (SP).  
 
A Ubyfol é líder no segmento de nutrição para cana-de-açúcar e oferece diversas 
soluções para atender o mercado, levando aos produtores produtividade e maior 
rentabilidade do cultivo. O Matura+, por exemplo, oferece praticidade ao agricultor e 
garante maior eficiência no processo de maturação da cana, contribuindo para o 
aumento do açúcar total recuperável (ATR) e, naturalmente, uma maior produção de 
açúcar e etanol. Em versão líquida, facilita a precisão nas dosagens, proporcionando 
ainda mais versatilidade e praticidade. Além disso, o fósforo, um dos componentes-
chave da fórmula, fornece mais energia para a planta e proporciona maior rendimento 
de cana por hectare e, consequentemente, da produção de açúcar por hectare.  
 
Já o Verdatto, fertilizante foliar para a fase da pré-seca, tem por objetivo manter maior 
atividade fotossintética e enzimática na cana, protegendo a plantação contra o período 
de restrição hídrica. Com seu uso, a planta adquire maior tolerância à seca e torna-se 
mais resistente aos estresses abióticos, o que contribuiu para a preservação de TCH e 
ATR do canavial. A solução entrega segurança e inovação aos produtores, fazendo com 
que fiquem mais preparados para enfrentar períodos de seca, tornando a plantação 
mais resistente aos desafios climáticos. 
 
“Somos pioneiros em estimular a nutrição na fase de maturação e no manejo stay green, 
com soluções que oferecem proteção à lavoura em períodos de restrição hídrica. 
Estamos levando para a Agrishow as melhores soluções para o desenvolvimento da 
cultura de cana, sempre almejando contribuir para o aumento da produtividade de um 



 
	

	
dos segmentos mais expressivos do agronegócio brasileiro”, destaca Carlos Landerdahl, 
diretor de marketing e O&D da Ubyfol.  
 

A Ubyfol oferece ainda Peso+, que fornece nutrientes fundamentais para a atividade 
fotossintética e maior armazenamento de sacarose. Entre eles destaca-se o potássio, 
responsável pelo equilíbrio do teor de açúcar nos colmos e o acúmulo nas folhas; o 
magnésio, que favorece o processo de fotossíntese; o boro, atuante em todo o ciclo da 
planta e no transporte de sacarose até o colmo, e o enxofre, responsável pela formação 
de proteínas. Quando usado junto ao Matura +, os produtos formam uma base forte da 
maturação, elevando os ganhos industriais e agronômicos. Esse é um conceito inovador 
que a companhia traz para o mercado sucroenergético visando mais produtividade. 
 
Além da cana-de-açúcar, a Ubyfol oferece também um portfólio completo para 
multiculturas como cereais, café, algodão, HF e pastagem, o que permite ao produtor 
rural estar em contato com produtos diferenciados e que possuem a qualidade de uma 
empresa que se apoia no conhecimento científico e tecnologia. 
 
Uma das maiores feiras agrícolas no mundo, a Agrishow reúne soluções para todos os 
tipos de culturas e tamanhos de propriedades. O evento reuniu, em 2019, mais de 800 
marcas expositoras e mais de 150 mil visitantes qualificados em 520.000 m² de área, 
apresentando o que há de mais novo em tecnologia agrícola. 
 
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, na Bolívia, no Uruguai 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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