
 
 

 

A Valagro e a Marrone Bio Innovations assinam acordo de colaboração 
 

 

29 de maio de 2014, ATESSA (CH - ITÁLIA) - A VALAGRO SpA, empresa líder na produção e 
comercialização de bioestimulantes para plantas (Plant biostimulants – PBS) e de high efficiency 
nutritionals e a Marrone Bio Innovations, Inc. (MBI), [NASDAQ MBII], fornecedora global de 
produtos de saúde para plantas e gestão de pragas de plantas bio-baseadas anunciaram que 
assinaram um acordo para colaborar na descoberta e desenvolvimento de produtos agrícolas. 
Segundo o acordo, as empresas proporcionarão entre si acesso à determinada propriedade 
intelectual, ingredientes ativos e fórmulas e avaliarão o desempenho de combinações de 
tecnologias para uso comercial. 
 
Prem Warrior, Diretor de Operações da VALAGRO, vê uma grande promessa na colaboração. 
"A sinergia entre a Valagro e a MBI é muito alta. Ambas as empresas estão fortemente 
comprometidas com o avanço do potencial dos compostos de base biológica a fim de melhorar a 
saúde das plantas e o potencial de rendimento em uma ampla variedade de culturas. A MBI e a 
Valagro são líderes em pesquisa e desenvolvimento bioativos, de forma que esperamos que o 
trabalho conjunto produzirá resultados valiosos e potenciais candidatos a novos produtos."  
 
Segundo o Dr. Alison Stewart, Vice-presidente Sênior de Pesquisa e Desenvolvimento e 
Diretor de Tecnologia da MBI: "Os recursos de pesquisa e desenvolvimento das duas 
empresas são muito complementares. Inicialmente, vamos nos concentrar em três áreas de 
colaboração: a Valagro irá avaliar as combinações de seus bioestimulantes com os produtos 
biológicos da MBI em termos de efeitos sinérgicos; a MBI utilizará seu programa de rastreio 
interno para avaliar os bioativos da Valagro em termos de atividade pesticida; e ambas as 
empresas irão desenvolver conjuntamente bioativos de saúde da planta de último estágio da 
MBI alavancando as tecnologias da Valagro." 
 

*** 
 
Sobre a VALAGRO SpA 
 
A Valagro é uma empresa líder na produção e comercialização de bioestimulantes para plantas 
(Plant biostimulants – PBS) e de high efficiency nutritionals  para uso na agricultura, tratamento de 
gramados, jardinagem e em várias aplicações industriais. Fundada em 1980 e com sede 
em Atessa, Itália, a Valagro está empenhada em fornecer soluções inovadoras e eficazes para a 
nutrição e cuidados com as plantas que podem ajudar nossos clientes a alcançar maior rendimento 
e culturas mais saudáveis com menor impacto ambiental. A Valagro coloca a ciência a serviço da 
humanidade, ajudando a melhorar o bem-estar, a promover uma melhor nutrição e a respeitar o 
nosso habitat. 
 
Sobre a Marrone Bio Innovations 
 
Marrone Bio Innovations, Inc. (NASDAQ: MBII) é uma fornecedora líder da gestão de pragas bio-
baseadas e de produtos para a saúde de plantas para os mercados de agricultura, gramados e 
produtos ornamentais e de tratamento da água. Nossas soluções eficazes e ambientalmente 
responsáveis ajudam os clientes a operar de forma mais sustentável, controlando pragas, 
melhorando a saúde das plantas e aumentando o rendimento das culturas. Temos um processo de 
descoberta patenteado, uma plataforma de desenvolvimento rápido, e um fluxo robusto de gestão 
de pragas e de candidatos de produtos para a saúde da planta. Na Marrone Bio Innovations, 



 
 

dedicamo-nos ao pioneirismo de melhores biopesticidas que dão suporte a um futuro melhor para 
os usuários de todo o mundo. Para mais informações, visite www.marronebio.com. 
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