
 
	

	
Ubyfol marca presença na Bahia Farm Show   

com soluções para soja, milho e algodão 
Em sua terceira participação no evento, a companhia terá em seu estande ativação de 

produtos e equipe técnica 
 

São Paulo, 25 de maio de 2022 – A Ubyfol – multinacional brasileira especialista em 
nutrição vegetal – vai participar da Bahia Farm Show, que acontecerá de 31 de maio a 
04 de junho na cidade de Luís Eduardo Magalhães (BA). É a terceira vez que a companhia 
participa do evento, que é considerado a maior feira de tecnologia agrícola e negócios 
do Norte e do Nordeste.  
 
Os visitantes da feira poderão conferir no estande da Ubyfol soluções voltadas para soja, 
milho e algodão, além da aplicação e da atuação de Genizys – solução que conta com 
tecnologia voltada para os processos de fixação e transformação do nitrogênio –, 
ativação do Peso+ – produto que garante melhor terminação, maior teor de sólidos 
solúveis, além de auxiliar no enchimento do grão – e o simulador 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, que 
se diferencia pela alta eficiência no controle de deriva e pelo alto poder de 
espalhamento, também contribui para a redução de espuma.  A Ubyfol também 
disponibilizará um grupo de profissionais para atender os visitantes da feira nas 
demandas técnicas e, sobretudo, construir maior relacionamento corporativo. 
 
“Durante a Bahia Farm Show, o nosso time estará preparado para apresentar e discutir 
nosso portfólio, mostrando a tecnologia e a qualidade que fazem da Ubyfol uma marca 
conhecida e respeitada no segmento de fertilizantes foliares. Estar no evento, que é a 
maior vitrine do agronegócio do Norte e do Nordeste do Brasil nas culturas de soja, 
milho e algodão, é garantir que nosso portfólio alcance os produtores, que buscam na 
nutrição vegetal uma forma eficiente de alavancar seus rendimentos, e possa contribuir 
para o aumento de produtividade”, diz Gustavo Caldas, Gerente Regional de Vendas da 
Ubyfol. 
 
Quem passar pela Bahia Farm Show também poderá conferir toda a força e desempenho 
de outros produtos da Ubyfol, como 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; Ignus, que combate o estresse vegetal decorrente da 
aplicação de herbicidas pós-emergentes, estimulando a produção de substâncias de 
defesa da planta (Fitoalexinas), e Aminofosfito de Cobre, responsável pela indução de 
resistência  e, por consequência, do fortalecimento do sistema imunológico da planta. 
 



 
	

	
A Bahia Farm Show está entre as três maiores feiras do país em volume de negócios, 
contando com a presença de empresas de máquinas, implementos, insumos, aviação e 
serviços. O evento também é palco de tomada de importantes decisões para o setor, já 
que faz parte da agenda de governantes, executivos públicos e CEOs de empresas.  
 
Serviço 
Bahia Farm Show 
Data: 31 de maio a 04 de junho  
Local: Complexo Bahia Farm Show – BR 020/242, km 535 – Luís Eduardo Magalhães (BA)  
Informações e programação: https://bahiafarmshow.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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