
A BASF testou por muitos anos uma solução que 
traz um produto químico associado a um biológico, 
com objetivo claro de melhorar a performance no 
estabelecimento e desenvolvimento do canavial. 
Como resultado desses anos de estudo, pudemos 
confirmar a efetividade do tratamento Muneo® BioKit, 
conforme pode ser observado nas imagens e dados 
dos trabalhos abaixo:

Muneo® BioKit
Resultados

Muneo® BioKit: Sinergia entre 
químicos e biológico na 
cana-de-açúcar, a estratégia na 
busca do aumento da 
longevidade dos canaviais.



Muneo® BioKit Regent®+ Comet®+ Nematicida Químico

Usina em Frutal, MG
Data aplicação: 11/4/2017
Variedade: RB855156

Muneo® BioKit
124 ton/ha

Padrão Completo
113 ton/ha

Testemunha
106 ton/ha



*Fonte: Desenvolvimento de Mercado – BASF
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Avaliação de Perfilhos – 150 DAP
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obteve os melhores resultados 
no crescimento da 

cana-de-açúcar



Citação

O uso de Muneo® BioKit está quebrando 
paradigmas no plantio da cana-de-açúcar, pois, 
comparado aos tratamentos padrões (inseticida + 
fungicida + nematicida + bioestimulantes), ele tem 
um custo muito interessante com a mesma entrega 
de resultados. Fizemos diversos experimentos no 
Triângulo Mineiro, onde tivemos resultados 
positivos, tanto em aplicações no sulco de plantio 
quanto aplicação em corte de soqueira, em diversos 
tipos de solo com diferentes pressões de pragas e 
obtivemos resultados extremamente satisfatórios. 
Estou bastante animado com a tecnologia 
Muneo® BioKit, pois acompanho diversos campos 
no Brasil e tenho visto ganhos positivos em todas 
essas áreas. Um critério particular que (eu, Michel 
Fernandes) utilizo para recomendar qualquer 
tecnologia são resultados positivos em mais de 80% 
dos trabalhos avaliados. Seguramente o Muneo® 

BioKit está dentro desse grupo de tecnologias.”

Michel 
da Silva 
Fernandes 
MS Fernandes Consultoria



Uso exclusivamente agrícola. Aplique 
somente as doses recomendadas. 
Descarte corretamente as embalagens e 
os restos de produtos. Incluir outros 
métodos de controle dentro do programa 
do Manejo Integrado de Pragas (MIP) 
quando disponíveis e aprorpiados. Para 
verificar restrições, estaduais, consulte a 
bula do produto. Registro MAPA: 
Muneo® nº 35118 e Aprinza® nº 04568-3


