
 
	

	
Cultura de grãos será foco da participação da Ubyfol  

na Show Agro Coopernorte 
 

Empresa terá estande com ativações de produtos e apresentação de portfólio para 
visitantes 

 
São Paulo, 23 de maio de 2022 – Com a expectativa de aumento de 6,4% na safra de 
grãos brasileira 2021/2022, alcançando 271,8 milhões de toneladas, segundo a 
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a Ubyfol reforça suas soluções para  
soja, milho, gergelim e sorgo durante a sua participação na Show Agro Coopernorte. O 
evento, que acontece de 25 a 28 de maio, em Paragominas (PA), terá como tema O 
Futuro do Agro é Agora. 

No estande da Ubyfol, os participantes do evento poderão conferir ativações como 
martelo do Peso+ – fertilizante mineral misto via foliar com alta concentração de 
nutrientes que promove o crescimento saudável da planta –, dinâmica do Disperse Ultra 
– adjuvante base água que garante o máximo aproveitamento de nutrientes – e Rizotron 
que mostrará o desenvolvimento radicular da planta por meio da aplicação de Genizys 
– solução da Ubyfol que apoia o desenvolvimento inicial das culturas, principalmente 
em seu sistema radicular. Considerando o problema de estresse hídrico com excesso de 
água na região, a companhia também levará para a feira os produtos Kymon Plus e Axis 
– que auxiliam na recuperação de estresse em soja e milho.  

“Queremos estar alinhados com as necessidades dos agricultores da região, por isso 
direcionamos nossa participação no evento para questões que são persistentes nas 
culturas locais. Estarmos presentes na maior feira de agronegócios do estado do Pará é 
reforçar a atuação da Ubyfol na região, expandindo as nossas oportunidades de 
negócios para os agricultores e a cooperativa organizadora. Além disso, a Show Agro nos 
proporciona promovermos maior adesão de nossa linha pelos consultores da 
Coopernorte, o que nos posiciona como companhia parceira do produtor rural com foco 
em inovação e tecnologia”, avalia Mateus Mayer, Gerente Regional da Ubyfol. 

Os visitantes da feira também poderão conferir outras soluções do portfólio da Ubyfol, 
como MN 25 – complexo nutricional altamente concentrado em manganês que supre a 
demanda desse nutriente nas fases iniciais dos cultivos –, N-32 – que atua auxiliando na 



 
	

	
máxima absorção e assimilação do nitrogênio pela planta – e Potamol, fertilizante ideal 
para as etapas iniciais da lavoura, responsável pelo fornecimento de molibdênio.  

 
Serviço 
Show Agro Coopernorte  
Data: 25 a 28 de maio 
Local: Show Agro - BR - 010, Km 1675 - Inocêncio Oliveira, Paragominas – PA 
Informações e programação: https://www.instagram.com/show_agro/ 
 
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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