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que o Centro-Oeste brasileiro continua
sendo um dos principais desafios da

Aplicação rente ao solo:
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empresa, principalmente no controle
de ervas daninhas. Com o objetivo de
incentivar esse tipo de pesquisa, a Basf
já tem um laboratório de formulações
global do Brasil, para desenvolver produtos voltados para climas tropicais e
sub-tropicais, não só direcionados para
o mercado nacional, mas sim para toda
a América Latina.
Gustavo Gonella, gerente de produtos da Arysta LifeSciense, diz que a
primeira coisa que um agricultor deve
fazer antes de plantar em uma determinada região, é a consulta de um engenheiro agrônomo, pois, segundo ele,
o uso adequado de defensivos agrícolas está de acordo com as necessidades da terra, que são variáveis, dependendo do ponto escolhido. "As pragas
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de 3000 kg. Segundo a empresa, evolução dos modelos foi acompanhando
passo a passo as mudanças nas características dos inseticidas e defensivos
agricolas e as transformações da agricultura nacional. G3
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