
 
	

	
 

 

Ubyfol marca presença no Congresso Brasileiro de Soja 
 

A companhia levará para o evento portfólio dedicado ao grão e expertise no cultivo 
com tecnologia própria 

 
São Paulo, 09 de maio de 2022 – Maior produtor de soja do mundo, o Brasil se dedica à 
produção do grão com muita tecnologia e inovação, já que é uma das produções 
agrícolas mais importante do País e exerce papel fundamental para a nossa economia.  
Visando debater o assunto, a Ubyfol – multinacional brasileira especialista em nutrição 
vegetal – participará do IX Congresso Brasileiro de Soja (CBSOJA), evento que acontecerá 
de 16 a 19 de maio, em Foz do Iguaçu (PR). 
 
A companhia, que é patrocinadora do evento, levará ao CBSOJA todo o seu know-how 
no cultivo de grãos com tecnologia própria, desde o tratamento de sementes, passando 
pelo manejo do vegetal, apoiando o produtor no enchimento de grão e no período 
reprodutivo. “Não poderíamos deixar de estar presentes nesse grande evento que tem 
como objetivo discutir soluções e técnicas que apoiem o cultivo da soja, que é uma 
commodity internacional ofertada pelo Brasil. Na Ubyfol, estamos cientes da 
importância dessa cultura e de que é preciso oferecer produtos que proporcionem 
aumento de produtividade e da qualidade do grão”, destaca Carlos Landerdahl, Diretor 
de Marketing e P&D da Ubyfol. 
 
O portfólio da empresa apoia os produtores no manejo e na indução de resistência da 
cultura, visando também aumento de rentabilidade para os clientes. Além disso, a 
Ubyfol oferece uma tecnologia para o manejo pós-estresse, apoiando o produtor de 
ponta a ponta no cultivo de cereais.  
 
Dentre as soluções oferecidas pela Ubyfol para a soja, estão Genizys, solução  que eleva 
a performance da sojicultura  no tratamento de semente, e que favorece também os 
processos de fixação e de transformação do nitrogênio; Aminofosfito de Cobre, que 
fortalece o sistema imunológico da planta, auxiliando na síntese de fitoalexinas, 
substâncias que conferem às plantas maior resistência aos estresses bióticos; Potamol 
e Ignus,  fertilizantes para as primeiras etapas da lavoura e para aplicações foliares no 
início do ciclo vegetal, o que  viabiliza o processo de assimilação de nitrogênio pela 
planta, além de intensificar a formação de raízes, e Disperse Ultra, adjuvante que 



 
	

	
integra a calda e a folha e contribui para a diminuição da deriva e a melhor distribuição 
dos ativos aplicados na superfície da folha. 
 
O Congresso Brasileiro de Soja, promovido pela Embrapa Soja, unidade da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária, é o maior fórum técnico-científico da cadeia 
produtiva da soja na América do Sul, reunindo renomados especialistas nacionais e 
internacionais de vários segmentos ligados ao complexo soja, uma das maiores cadeias 
produtivas do agro brasileiro. Para o ano de 2022, a comissão organizadora traz 
novidades em seu formato. O evento poderá ser acompanhado tanto presencialmente, 
com acesso total ao evento, quanto no on-line, com acesso restrito ao conteúdo.  
 
Serviço 
IX Congresso Brasileiro de Soja 
Data: 16 a 19 de maio 
Local: Rafain Palace Hotel e Convention, em Foz do Iguaçu (PR) 
Informações e programação: www.cbsoja.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, 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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