
 
	

	
Ubyfol leva à TecnoShow Comigo soluções voltadas  

para as culturas de soja e cana 
 

Visitantes poderão conferir no estande da companhia simulador antideriva com 
produtos da empresa 

 
São Paulo, 29 de março de 2022 – De 4 a 8 de abril, a Ubyfol – multinacional brasileira 
especialista em nutrição vegetal – vai marcar presença na Tecnoshow Comigo, feira de 
tecnologia rural do Centro-Oeste brasileiro, que acontecerá em Rio Verde (GO). 
 
No estande da companhia, os visitantes poderão conferir dinâmicas por meio de um 
simulador antideriva com o Disperse Ultra, produto que garante o máximo 
aproveitamento de nutrientes e defensivos nas pulverizações agrícolas, e simulação do 
Peso +, complexo nutricional que garante ganho de peso, melhor terminação e expansão 
dos grãos, e, consequentemente, possibilitando produções mais rentáveis. 
 
Levando ao evento soluções voltadas para as culturas de soja e milho, a empresa chega 
fortalecendo sua marca no Sudoeste goiano e região, apresentando aos produtores seu 
portfólio robusto para altas performances de produtividade. “A nossa excelência em 
nutrição vegetal nos permite levar ao Tecnoshow Comigo o diferencial que o mercado 
procura, aliando tecnologia, inovação tecnológica e alta performance”, diz Marcio 
Galhardo, Gerente Regional da Ubyfol. 
 
Dentre as diversas soluções do seu portfólio, a Ubyfol vai levar para a Tecnoshow 
Comigo o Aminofosfito de Cobre, responsável pela indução de resistência, tornando a 
planta menos suscetível aos estresses bióticos e abióticos, e, por consequência, 
fortalecendo seu sistema imunológico; N-32, solução que proporciona o crescimento da 
planta durante o período vegetativo e também favorece o processo de enchimento de 
grãos na fase reprodutiva; MN-25, complexo de micronutrientes em pó solúvel, 
altamente concentrado em manganês, desenvolvido para suprir a demanda desse 
nutriente nas fases iniciais dos cultivos; Genizys, que auxilia no desenvolvimento inicial 
das culturas, principalmente em seu sistema radicular; 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, e  Ignus, que combate o estresse 
vegetal decorrente da aplicação de herbicidas pós-emergentes. 
 



 
	

	
Serviço | Tecnoshow Comigo 
Onde: Centro Tecnológico Comigo (CTC), em Rio Verde (GO) 
Quando: 4 a 8 de abril 
 
 
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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