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A BASF sabe que seu cultivo é muito mais do que um negócio,

é uma história que atravessa gerações e evolui com o tempo.

Nosso compromisso de estar ao seu lado para cuidar dele

evolui também. Por isso, oferecemos um portfólio completo de

fungicidas de alta performance, com tecnologia e eficiência,

para ajudar você a controlar doenças que podem afetar sua

produtividade e sua rentabilidade.

OPERA®           ABACUS® HC          CANTUS®          CARAMBA® 90          COMET®         TUTOR®          ORKESTRA® SC          ATIVUM®

Conheça todos eles e conte com cada um para conquistar excelentes 
resultados e um cultivo com mais longevidade.

 ESTE PRODUTO É PERIGOSO À SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AO MEIO AMBIENTE. USO AGRÍCOLA. VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRONÔMICO. 
 CONSULTE SEMPRE UM AGRÔNOMO. INFORME-SE E REALIZE O MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS. DESCARTE CORRETAMENTE 
AS EMBALAGENS E OS RESTOS DOS PRODUTOS. LEIA ATENTAMENTE E SIGA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO RÓTULO, NA BULA E NA RECEITA. 
UTILIZE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. REGISTRO MAPA: ABACUS® HC Nº 9210, CANTUS® Nº 07503, CARAMBA® 90 Nº 01601, 
COMET® Nº 08801, TUTOR® Nº 02908, ORKESTRA® SC Nº 08813, OPERA® Nº 08601 E ATIVUM® Nº 11216.
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ATENÇÃO

BASF na Agricultura.
Juntos pelo seu Legado.

COMPROMISSO QUE EVOLUI  
COM O SEU CULT IVO.

0800 0192 500
BASF.AgroBrasil
BASF Agricultural Solutions

BASF.AgroBrasilOficial
agriculture.basf.com/br/pt.html
blogagro.basf.com.br
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CONSÓRCIO
A D Q U I R A  J Á  A  S U A

CONTATO: 35 99903-3792

Prazo de 80 meses.

Diversidade de prazos e planos.

Parcelas reduzidas a sua necessidade.

Possibilidade de antecipação da contemplação 

atravéz de lances.

Grupo elite regional ( 350 Participantes).

Minas Verde
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Garanta seu 
derriçador
com vantagens 
exclusivas. 
ƒ
Aproveite essa oportunidade e 
ainda ganhe revisão gratuita* 
e garantia estendida** até o 
final da safra 2023. 

Mais potência e praticidade 
para o seu cafezal 

Alta produtividade para as 
mais diversas tarefas 

Leia o QR Code 
com o seu celular 
para saber mais

KA 120 R  

KA 85 R  

*Revisão gratuita para os clientes que adquirirem de 1º de fevereiro a 30 de junho o derriçador KA 85 R SP WR 6 e/ou WR 9 ou o KA 120 R 
SP WR 6 e/ou WR 9 entre as safras de 2022 e 2023.**Garantia até o final da safra 2023 para os clientes que adquirirem de 1º de fevereiro 
a 30 de junho de 2022 o derriçador KA 85 R SP WR 6 e/ou WR 9 ou o KA 120 R SP WR 6 e/ou WR 9. 

0800 707 5001  
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Introdução
Depois de tantos desafios climáticos das últimas safras nas regiões cafeeiras, as chuvas vieram em abundância, acima

da média histórica, arrefecendo a angústia dos produtores (Figura 1). A baixa produção desta safra está sendo recomposta
pelo excelente desenvolvimento vegetativo das plantas e promessa de uma boa colheita em 2023.

DICA TÉCNICA

Mas conforme falamos há alguns meses atrás em uma dica técnica que lançamos, este seria “o ano das doenças do
cafeeiro”. E de fato, percebemos que isso está acontecendo: a grande ocorrência das chuvas, trouxe também consigo uma
alta pressão de ataque da mancha que phoma, bacterioses e principalmente a ferrugem (Figura 2). Sabemos do quão foi
difícil operacionalizar as pulverizações nos momentos adequados em virtude das constantes chuvas, mas independente
disso, é importante salientar que ainda há tempo de fazer um controle bem feito. Não podemos esquecer também que
sempre no período de colheita e pós-colheita, com o findar das chuvas e diminuição da umidade relativa, o bicho mineiro
aparece com força total, minando as folhas dos cafeeiros, provocando desfolha e diminuindo o potencial produtivo para a
safra seguinte.

Figura 1. 
Precipitações 

acumuladas em 
municípios do Sul 
de Minas, Cerrado 
e Mogiana (Fonte: 
Fundação Procafé)

Varginha Franca Araxá

Ferrugem (%) Ferrugem (%) Ferrugem (%) Phoma (%)

61,8 44,2 21,3 15

E é muito importante reforçar que, no período de pós-colheita/entre-safra (inverno), quando a planta tem baixa
atividade fisiológica e o clima estará frio e seco, a ação dos fungicidas e inseticidas sistêmicos responsáveis por promover
controle com alta eficácia e longo residual cai muito, de forma que certamente o momento de pré-colheita (abril/maio) será a
última chance para trabalhar com estes grupos de produtos a fim de trazer comodidade e tranquilidade ao cafeicultor,
garantindo o potencial produtivo da lavoura para a próxima safra, sem ficar refém do ataque da ferrugem tardia, mancha de
phoma bem como também, do bicho mineiro.

Figura 1. Incidência de ataque da 
ferrugem e mancha de phoma em 

municípios do Sul de Minas, Cerrado 
e Mogiana no mês de fevereiro/22 

(Fonte: Fundação Procafé)

Abril
*

400 ml/ha

400 ml/ha

750 ml/ha Controle da ferrugem 
tardia e da mancha de 

phoma do cafeeiro

Controle preventivo 
do bicho mineiro 

* Importante adicionar adjuvante 
Ochima na dose de 400 ml/ha

Recomendação Técnica
Conforme falamos, fazer o tratamento adequado na

fase de pré-colheita é a melhor alternativa para promover
um controle eficaz e com longo residual. Assim sendo,
recomendamos a associação dos fungicidas foliares Alto
100 ao Piori Top para o manejo da ferrugem tardia e da
mancha de phoma bem como o uso do inseticida foliar
Voliam Targo para o controle preventivo do bicho mineiro.
Fazendo assim, além de promover o melhor manejo
destes desafios, garante o potencial produtivo da lavoura
para a safra 2023!

A colheita já está chegando, doenças 
e pragas também. E você, está 
preparado para isso?


