
Ciclo 100
Obtenha a maior produtividade do seu 
canavial em todas as épocas do ano.
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VAMOS ALÉM DA AGRICULTURA! 
Nós encaramos os desafios frente a frente. Somos uma empresa 
brasileira, voltada exclusivamente para a agricultura tropical, 
por isso, entendemos o que precisa ser feito e vamos além de 
apenas oferecer produtos. Em constante movimento, nossa meta 
é conectar, envolver e inspirar toda a cadeia do agronegócio e 
a sociedade. Estamos presentes lado a lado com o agricultor, 
gerando parcerias que resultam em colheitas surpreendentes. 
Com o tempo conquistamos parceiros importantes para 
nosso crescimento, o que é exatamente a meta: crescer em 
conjunto aos membros da comunidade agrícola e, desse 
modo, trazer grandes inovações para a agricultura brasileira.  

AgroEncontro, evento organizado pela Ourofino, 
que no ano de 2017 obteve um público de 
1.600 pessoas.
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APRESENTAMOS O CICLO 100.
O programa mais completo e com o melhor portfólio em  
soluções integradas no manejo de plantas daninhas, pragas  
e doenças durante todo o ciclo e cultivo da cana-de-açúcar,  
com produtos desenvolvidos com a mais alta tecnologia 
e especialmente para as necessidades da agricultura 
brasileira. O programa também oferece a presença de 
uma equipe qualificada no campo, permitindo que seu 
canavial expresse 100% do potencial produtivo.
Acompanhe os produtos que integram o Ciclo 100 e  
obtenha maior produtividade em todas as épocas do ano.

7

Use seu leitor QR Code e conheça os 
produtos que integram o portfólio de cana, 
ou acesse ofagro.com/ciclo100
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Acompanhe os produtos 
que integram o Ciclo 100 e 
obtenha maior produtividade 
em todas as épocas do ano.

Região
Centro-Sul
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Região
Centro-Sul

Posicionamento dos produtos que integram 
o Ciclo 100 conforme a distribuição de 
chuva na região Centro-Sul, ou seja, em 
função das diferentes épocas: secas, 
semissecas, úmidas e semiúmidas.
Veja o gráfico:

11
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Acompanhe os produtos 
que integram o Ciclo 100 e 
obtenha maior produtividade 
em todas as épocas do ano.

Região
Norte-Nordeste
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Posicionamento dos produtos que integram 
o Ciclo 100 conforme a distribuição de 
chuva na região Norte-Nordeste , ou seja, 
em função das diferentes épocas: secas, 
semissecas, úmidas e semiúmidas.
Veja o gráfico:
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Região
Norte-Nordeste



Herbicidas



A fórmula da 
liderança se 
traduz em 
resultados 
consistentes. 

O herbicida Velpar K apresenta excelente efi cácia no controle 
de gramíneas e folhas largas, proporcionando fl exibilidade e 
seletividade quando aplicado em pré e pós-emergência, tanto
em cana planta como em cana soca, e boa performance em palha. ADVERTÊNCIAS

Este produto é perigoso à saúde humana, animal 
e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga 
rigorosamente as instruções contidas no rótulo, 
na bula e na receita, e faça-o a quem não souber 
ler. Utilize sempre os equipamentos de proteção 
individual. Nunca permita a utilização do produto 
por menores de idade.
Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Venda sob receituário agronômico.

IMPORTANTE
Denuncie. Não arrisque sua liberdade.  
Diga não aos agrotóxicos ilegais. Para 
sua proteção, respeito à saúde pública, 
ao meio ambiente e à segurança no 
trabalho, nunca use produtos falsificados 
e contrabandeados, é crime.

Restrição Estadual: verificar bula do produto.

Disque Denúncia
Agrotóxicos Ilegais:
0800 940 7030

Informe-se sobre e realize o manejo integrado de pragas e o de resistência a doenças e plantas 
daninhas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos.

Soluções integradas no 
manejo da cana-de-açúcar
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Herbicida seletivo de ação sistêmica
• Ingredientes ativos: diurom + hexazinona
• Concentração: 468 g diurom/kg + 132 g hexazinona/kg
• Grupo químico: ureia substituída (diurom) e triazinonas (hexazinona)
• Mecanismo de ação (MoA): inibidor de fotossistema II (FSII - diurom C2 e hexazinona C1) (inibidor de 
fotossíntese)
• Formulação: grânulos dispersíveis em água - WG
• Embalagens: 5 e 500 kg

ATRIBUTOS

• Seletividade por posicionamento no solo  
e metabolização;
• Amplo espectro de controle;
• Flexibilidade em épocas úmidas a 
semissecas;
• Produzido com matéria-prima de alta 
qualidade e pureza;
• Formulação WG.

BENEFÍCIOS

• Seletividade à cultura da cana-de-açúcar  
em pré e pós-emergência;
• Excelente eficácia em gramíneas de difícil 
controle e plantas daninhas de folhas largas;
• Boa performance em palha (cana crua);
• Excelente performance no controle de 
plantas daninhas e distribuição uniforme 
dos ingredientes ativos na calda de 
pulverização, o que promove mais qualidade 
na aplicação, resultados consistentes de 
eficácia e maior rendimento operacional.

PLANTA DANINHA ALVO

capim-braquiária (Brachiaria decumbens)

capim-colonião (Panicum maximum)

capim-marmelada (Brachiaria plantaginea)

capim-pé-de-galinha (Eleusine indica)

corda-de-viola (Ipomoea purpurea, Ipomoea nil)

caruru-roxo (Amaranthus hybridus)

trapoeraba (Commelina benghalensis)

Gramíneas

Folhas largas

Use seu leitor QR Code e saiba mais
sobre o herbicida Velpar K, ou 

acesse ofagro.com/velpar

Tradição e liderança com resultados consistentes por mais de 35 anos.

folhas 
largas

cana gramíneas

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

diurom
• Solubilidade em água (Sw): 42 ppm - 
moderada
• Pressão de vapor (Pv): 9,2 x 10-6 (25°C) - 
produto não volátil
• Koc: 400 a 480 mg.L-1

• Adsorção/sorção: moderada
• Log Kow: 2,68 - muito lipofílico
• 1/2 vida: de 50 a 60 dias - bom residual  
no solo

hexazinona
• Solubilidade em água (Sw): 32.000 a  
33.000 ppm - muito alta e boa disponibilidade 
no solo
• Pressão de vapor (Pv): 2,2 x 10-7 (25°C) - 
produto não volátil
• Koc: 54 mg.L-1

• Adsorção/sorção: fraca
• Log Kow: 1,2 - lipofílico
• 1/2 vida: de 60 a 120 dias - bom residual  
no solo

Arenoso 1,8 - 2,0 2,5

Médio 2,0 - 2,5 2,5

Argiloso 2,5 - 3,0 2,5

Textura solo Pré-emergência da 
planta infestante

Pós-emergência da 
planta infestante

RECOMENDAÇÃO DE DOSE (kg.ha-1) - PRODUTO COMERCIAL



Tradição e 
seletividade 
do Centro-Sul 
ao Nordeste 
brasileiro.  

O herbicida Advance apresenta ampla seletividade à cana-de-açúcar e 
excelente efi cácia no controle de gramíneas e folhas largas, proporcionando 
fl exibilidade quando aplicado em pré e pós-emergência, tanto em cana 
planta como em cana soca, nas épocas úmidas e nas diferentes regiões. ADVERTÊNCIAS

Este produto é perigoso à saúde humana, animal 
e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga 
rigorosamente as instruções contidas no rótulo, 
na bula e na receita, e faça-o a quem não souber 
ler. Utilize sempre os equipamentos de proteção 
individual. Nunca permita a utilização do produto 
por menores de idade.
Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Venda sob receituário agronômico.

IMPORTANTE
Denuncie. Não arrisque sua liberdade.  
Diga não aos agrotóxicos ilegais. Para 
sua proteção, respeito à saúde pública, 
ao meio ambiente e à segurança no 
trabalho, nunca use produtos falsificados 
e contrabandeados, é crime.

Restrição Estadual: verificar bula do produto.

Disque Denúncia
Agrotóxicos Ilegais:
0800 940 7030

Informe-se sobre e realize o manejo integrado de pragas e o de resistência a doenças e plantas 
daninhas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos.

Soluções integradas no 
manejo da cana-de-açúcar
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ATRIBUTOS

• Seletividade por posicionamento no solo e 
metabolização;
• Amplo espectro de controle;
• Flexibilidade em cana planta e soca, nas 
épocas úmidas a semiúmidas;
• Produzido com matéria-prima de alta 
qualidade e pureza;
• Formulação WG.

BENEFÍCIOS

• Seletividade à cultura da cana-de-açúcar  
em pré e pós-emergência;
• Excelente controle de gramíneas de difícil 
controle e plantas daninhas de folhas largas;
• Flexibilidade em pré e pós-emergência 
em cana planta e soca, nas épocas úmidas 
a semiúmidas, com resultados consistentes 
de eficácia e seletividade no mercado;
• Excelente performance no controle de 
plantas daninhas e distribuição uniforme 
dos ingredientes ativos na calda de 
pulverização, promovendo mais qualidade 
na aplicação, resultados de eficácia 
e maior rendimento operacional.

Tradição em seletividade. Com excelente eficácia no controle de gramíneas 
e folhas largas, nas épocas úmidas e em diferentes regiões. 

PLANTA DANINHA ALVO

capim-braquiária (Brachiaria decumbens)

capim-colonião (Panicum maximum)

capim-marmelada (Brachiaria plantaginea)

capim-pé-de-galinha (Eleusine indica)

corda-de-viola (Ipomoea purpurea, Ipomoea nil)

guanxuma (Sida rhombifolia)

trapoeraba (Commelina benghalensis)

Gramíneas

Folhas largas

cana

Arenoso 2,0

Médio 2,0 - 2,5

Argiloso 2,5 - 3,5

RECOMENDAÇÃO DE DOSE (kg.ha-1) - PRODUTO COMERCIAL

Textura solo

folhas 
largas

gramíneas

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Herbicida seletivo de ação sistêmica
• Ingredientes ativos: diurom + hexazinona
• Concentração: 533 g diurom/kg + 67 g hexazinona/kg
• Grupo químico: ureia substituída (diurom) e triazoninonas (hexazinona)
• Mecanismo de ação (MoA): inibidor de fotossistema II (FSII - diurom C2 e hexazinona C1) (inibidor de 
fotossíntese)
• Formulação: grânulos dispersíveis em água - WG
• Embalagens: 5 e 10 kg

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

diurom
• Solubilidade em água (Sw): 42 ppm - 
moderada
• Pressão de vapor (Pv): 9,2 x 10-6 (25°C) -  
produto não volátil
• Koc: 400 a 480 mg.L-1

• Adsorção/sorção: moderada
• Log Kow: 2,68 - muito lipofílico
• 1/2 vida: de 50 a 60 dias - bom residual  
no solo

hexazinona
• Solubilidade em água (Sw): 32.000 a  
33.000 ppm - muito alta e boa disponibilidade 
no solo
• Pressão de vapor (Pv): 2,2 x 10-7 (25°C) - 
produto não volátil
• Koc: 54 mg.L-1

• Adsorção/sorção: fraca
• Log Kow: 1,2 - lipofílico
• 1/2 vida: de 60 a 120 dias - bom residual  
no solo

Use seu leitor QR Code e saiba mais
sobre o herbicida Advance, ou 

acesse ofagro.com/advance



Para proteger 
o potencial 
produtivo do
seu canavial, 
pense GrandeBR. 

Produzido com matéria-prima de alta qualidade e pureza, em 
uma das mais modernas fábricas de defensivos agrícolas do 
mundo, GrandeBR é o herbicida clomazone que apresenta 
excelente efi cácia no controle de gramíneas, ampla 
seletividade e fl exibilidade no manejo com outros herbicidas.

ADVERTÊNCIAS
Este produto é perigoso à saúde humana, animal 
e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga 
rigorosamente as instruções contidas no rótulo, 
na bula e na receita, e faça-o a quem não souber 
ler. Utilize sempre os equipamentos de proteção 
individual. Nunca permita a utilização do produto 
por menores de idade.
Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Venda sob receituário agronômico.

IMPORTANTE
Denuncie. Não arrisque sua liberdade.  
Diga não aos agrotóxicos ilegais. Para 
sua proteção, respeito à saúde pública, 
ao meio ambiente e à segurança no 
trabalho, nunca use produtos falsificados 
e contrabandeados, é crime.

Restrição Estadual: verificar bula do produto.

Disque Denúncia
Agrotóxicos Ilegais:
0800 940 7030

Informe-se sobre e realize o manejo integrado de pragas e o de resistência a doenças e plantas 
daninhas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos.

Soluções integradas no 
manejo da cana-de-açúcar

ourofinoagro.com.br
ourofinoagrociencia
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Protege o potencial produtivo do canavial e apresenta excelente eficácia no controle de gramíneas, 
proporcionando maior flexibilidade e seletividade no manejo com outros herbicidas.

PLANTA DANINHA ALVO

capim-braquiária (Brachiaria decumbens)

capim-colonião (Panicum maximum)

grama-seda (Cynodon dactylon)

capim-colchão (Digitaria horizontalis)

capim-camalote (Rottboella exaltata)

picão-branco (Galinsoga parvifora)

Gramíneas

Folhas largas

cana gramíneas

RECOMENDAÇÃO DE DOSE (L.ha-1) - PRODUTO COMERCIAL
1,8 - 2,2

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

clomazone
• Solubilidade em água (Sw): 1.100 ppm - solubilidade alta e boa disponibilidade no solo
• Pressão de vapor (Pv): 1,92.10-2 (25°C) - produto volátil
• Koc: 300 mg.L-1

• Adsorção/sorção: fraca
• Log Kow: 2,5 - muito lipofílico
• pKa: 0 (zero) - não ionizável
• 1/2 vida: 60 dias - bom residual no solo

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Herbicida seletivo de ação sistêmica
• Ingrediente ativo: clomazone
• Concentração: 500 g/L
• Grupo químico: isoxazolidinona
• Mecanismo de ação (MoA): inibidores da DOXP-Sintase (grupo F4)
• Formulação: concentrado emulsionável - EC
• Embalagens: 5 e 20 L

Use seu leitor QR Code e saiba mais
sobre o herbicida GrandeBR, ou 

acesse ofagro.com/grandebr

ATRIBUTOS

• Seletividade;
• Amplo espectro de controle;
• Mecanismo de ação (MoA) - inibidor da 
síntese de carotenos.

BENEFÍCIOS

• Seletividade à cultura da cana-de-açúcar em 
pré-plantio incorporado (PPI), pós-plantio em 
pré-emergência (PRÉ) e pós-emergência (PÓS);
• Excelente controle de gramíneas de difícil 
controle como grama-seda, capim-braquiária, 
capim-colchão e outras;
• Excelente opção para a prevenção e manejo 
de resistência de plantas daninhas a herbicidas.



Siga a direção da 
alta performance 
sobre palha mesmo 
nas épocas secas. 
Use PonteiroBR.

PonteiroBR é o herbicida sulfentrazone altamente efi caz para o manejo 
de tiririca, corda-de-viola, gramíneas (incluindo capim-colchão) e folhas 
largas de difícil controle. Apresenta seletividade em pré-emergência; longo 
residual de controle; excelente performance sobre palha - em função da sua 
formulação que contém diferentes agentes tensoativos e fotoprotetores - 
com menor dependência da chuva após aplicação; excepcional tolerância à 
seca e versatilidade durante todo o ano, seja em épocas úmidas ou secas.

ADVERTÊNCIAS
Este produto é perigoso à saúde humana, animal 
e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga 
rigorosamente as instruções contidas no rótulo, 
na bula e na receita, e faça-o a quem não souber 
ler. Utilize sempre os equipamentos de proteção 
individual. Nunca permita a utilização do produto 
por menores de idade.
Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Venda sob receituário agronômico.

IMPORTANTE
Denuncie. Não arrisque sua liberdade.  
Diga não aos agrotóxicos ilegais. Para 
sua proteção, respeito à saúde pública, 
ao meio ambiente e à segurança no 
trabalho, nunca use produtos falsificados 
e contrabandeados, é crime.

Restrição Estadual: verificar bula do produto.

Disque Denúncia
Agrotóxicos Ilegais:
0800 940 7030

Informe-se sobre e realize o manejo integrado de pragas e o de resistência a doenças e plantas 
daninhas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos.

Soluções integradas no 
manejo da cana-de-açúcar

ourofinoagro.com.br
ourofinoagrociencia
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Maximiza o lucro do seu canavial com seletividade, amplo espectro, longo período de controle, 
performance excepcional sobre palha e tolerância às épocas secas e úmidas.

tiririca

PLANTA DANINHA ALVO

tiririca (Cyperus rotundus)

capim-colchão (Digitaria horizontalis)

capim-braquiária (Brachiaria decumbens)

capim-colonião (Panicum maximum)

capim-carrapicho (Cenchrus echinatus)

corda-de-viola (Ipomea gradifolia)

Cyperáceas

Folhas largas

Gramíneas

cana folhas 
largas

gramíneas

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

sulfentrazone
• Solubilidade em água (Sw): 490 ppm - solubilidade alta e boa disponibilidade no solo
• Pressão de vapor (Pv): 1,07.10-7 (25°C) - produto não volátil
• Koc: 43 mg.L-1

• Adsorção/sorção: fraca
• Log Kow: 0,99 @ pH 7 - medianamente lipofílico a lipofílico
• pKa: 6,56 (pH dependente em alguns solos)
• 1/2 vida: de 150 a 180 dias - alto residual de controle

Use seu leitor QR Code e saiba mais
sobre o herbicida PonteiroBR, ou 

acesse ofagro.com/ponteirobr

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Herbicida do grupo triazolona
• Ingrediente ativo: sulfentrazone
• Concentração: 500 g/L
• Grupo químico: triazolona
• Mecanismo de ação (MoA): inibidor de protox (grupo E)
• Formulação: suspensão concentrada - SC
• Embalagens: 5 e 20 L

RECOMENDAÇÃO DE DOSE (L.ha-1) - PRODUTO COMERCIAL
1,2 - 1,6

ATRIBUTOS

• Seletividade;
• Amplo espectro de controle;
• Solubilidade alta, 1/2 vida longa e 
outras características físico-químicas do 
sulfentrazone e com formulação de alta 
qualidade e inovação, com fotoprotetores e 
agentes tensoativos.

BENEFÍCIOS

• Seletividade à cultura da cana-de-açúcar 
tanto em cana planta em pré-plantio 
incorporado, pós-plantio em pré-emergência,  
como em cana soca em pré-emergência;
• Excelente controle de tiririca, sendo líder 
deste mercado, folhas largas de difícil 
controle (CV’s e outras) e gramíneas;
• Excelente performance/comportamento 
em cana crua (palha);
• Tolerância às épocas úmidas e secas em 
função de sua solubilidade alta, formulação 
de alta qualidade e inovação promovendo 
menor dependência de lâminas de chuva 
após a aplicação para transposição do 
herbicida da palha para o solo, resultando 
em maior consistência de resultados.



Forte no 
desempenho! 
Maior residual 
de controle com 
total seletividade. 

FortalezaBR é o herbicida tebutiurom que apresenta excelente efi cácia no controle 
de gramíneas e folhas largas, proporcionando fl exibilidade e seletividade quando 
aplicado em pré-emergência, tanto em cana planta como em cana soca.

ADVERTÊNCIAS
Este produto é perigoso à saúde humana, animal 
e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga 
rigorosamente as instruções contidas no rótulo, 
na bula e na receita, e faça-o a quem não souber 
ler. Utilize sempre os equipamentos de proteção 
individual. Nunca permita a utilização do produto 
por menores de idade.
Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Venda sob receituário agronômico.

IMPORTANTE
Denuncie. Não arrisque sua liberdade.  
Diga não aos agrotóxicos ilegais. Para 
sua proteção, respeito à saúde pública, 
ao meio ambiente e à segurança no 
trabalho, nunca use produtos falsificados 
e contrabandeados, é crime.

Restrição Estadual: verificar bula do produto.

Disque Denúncia
Agrotóxicos Ilegais:
0800 940 7030

Informe-se sobre e realize o manejo integrado de pragas e o de resistência a doenças e plantas 
daninhas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos.

Soluções integradas no 
manejo da cana-de-açúcar
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ATRIBUTOS

• Seletividade por posicionamento no solo e 
metabolização;
• Amplo espectro de controle;
• 1/2 vida alta e longo residual no solo;
• Flexibilidade em épocas úmidas e tolerância 
à seca.

BENEFÍCIOS

• Seletividade à cultura da cana-de-açúcar em 
pré e pós-emergência;
• Excelente controle em pré-emergência de 
gramíneas e folhas largas de difícil controle;
• Maior residual de controle do mercado;
• Flexibilidade em pré e pós-emergência em 
cana planta e cana soca nas épocas úmidas, 
semiúmidas, semissecas e secas;
• Boa performance sobre palha em cana crua 
na época úmida.

Forte no desempenho. Excelente performance no controle de gramíneas e folhas largas, apresentando 
alta flexibilidade e seletividade, com o maior residual de controle do mercado.

PLANTA DANINHA ALVO

capim-braquiária (Brachiaria decumbens)

capim-colonião (Panicum maximum)

capim-marmelada (Brachiaria plantaginea)

capim-pé-de-galinha (Eleusine indica)

corda-de-viola (Ipomoea aristolochiaefolia)

leiteiro ou amendoim-bravo (Euphorbia heterophylla)

caruru-de-mancha (Amaranthus viridis)

guanxuma (Sida cordifolia)

Gramíneas

Folhas largas

cana folhas 
largas

gramíneas

Textura do solo Cana planta Cana soca

Arenoso 1,6 - 2,0 1,6 - 2,0

Médio 2,0 - 2,4 2,0 - 2,4

Argiloso 2,4 2,4

RECOMENDAÇÃO DE DOSE (L.ha-1) - PRODUTO COMERCIAL

Use seu leitor QR Code e saiba mais
sobre o herbicida FortalezaBR, ou 

acesse ofagro.com/fortalezabr

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Herbicida seletivo de ação sistêmica
• Ingrediente ativo: tebutiurom
• Concentração: 500 g/L
• Grupo químico: ureia substituída
• Mecanismo de ação (MoA): inibidor de fotossistema II (FSII - tebutiurom C2) (inibidor de 
fotossíntese)
• Formulação: suspensão concentrada - SC
• Embalagens 5 e 20 L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

tebutiurom
• Solubilidade em água (Sw): 2.500 ppm - alta solubilidade e boa disponibilidade no solo
• Pressão de Vapor (Pv): 1,7.10-7 (25°C) - produto não volátil
• Koc: 80 mg.L-1

• Adsorção/sorção: fraca
• Log Kow: 1,79 - lipofílico
• 1/2 vida: de 360 a 480 dias - alta persistência no solo e residual longo



A carta na manga 
para resultados 
consistentes nas 
épocas úmidas e 
semiúmidas.

Diox é o herbicida diurom que apresenta fl exibilidade, 
versatilidade e ampla seletividade, proporcionando efi cácia no 
controle de gramíneas e folhas largas nas épocas úmidas, em 
cana planta e soca, além de um excelente custo-benefício.

Soluções integradas no 
manejo da cana-de-açúcar

ADVERTÊNCIAS
Este produto é perigoso à saúde humana, animal 
e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga 
rigorosamente as instruções contidas no rótulo, 
na bula e na receita, e faça-o a quem não souber 
ler. Utilize sempre os equipamentos de proteção 
individual. Nunca permita a utilização do produto 
por menores de idade.
Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Venda sob receituário agronômico.

IMPORTANTE
Denuncie. Não arrisque sua liberdade.  
Diga não aos agrotóxicos ilegais. Para 
sua proteção, respeito à saúde pública, 
ao meio ambiente e à segurança no 
trabalho, nunca use produtos falsificados 
e contrabandeados, é crime.

Restrição Estadual: verificar bula do produto.

Disque Denúncia
Agrotóxicos Ilegais:
0800 940 7030

Informe-se sobre e realize o manejo integrado de pragas e o de resistência a doenças e plantas 
daninhas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos.
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Com flexibilidade e versatilidade, apresenta ampla seletividade à cana planta e soca, proporcionando 
eficácia no controle de gramíneas e folhas largas nas épocas úmidas e semiúmidas, além de um 
excelente custo-benefício. 

PLANTA DANINHA ALVO

capim-amargoso (Digitaria insularis)

capim-carrapicho (Cenchrus echinatus)

capim-pé-de-galinha (Eleusine indica)

capim-colchão (Digitaria horizontalis)

caruru-rasteiro (Amaranthus deflexus)

malva-branca (Sida cordifolia)

guanxuma-branca (Sida glaziovii)

guanxuma (Sida rhombifolia)

Gramíneas

Folhas largas

cana folhas 
largas

gramíneas

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

diurom
• Solubilidade em água (Sw): 42 ppm - moderada
• Pressão de vapor (Pv): 9,2 x 10-6 (25°C) - produto não volátil
• Koc: 400 a 480 mg.L-1

• Adsorção/sorção: moderada
• Log Kow: 2,68 - muito lipofílico
• 1/2 vida: de 50 a 60 dias - bom residual de controle no solo

Arenoso 3,2

Médio 4,8

Argiloso 6,4

RECOMENDAÇÃO DE DOSE (L.ha-1) - PRODUTO COMERCIAL

Textura solo

Use seu leitor QR Code e saiba mais
sobre o herbicida Diox, ou 

acesse ofagro.com/diox

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Herbicida seletivo de ação sistêmica
• Ingrediente ativo: diurom
• Concentração: 500 g diurom/L
• Grupo químico: ureia substituída
• Mecanismo de ação (MoA): inibidor de fotossistema II (FSII - diurom C2) (inibidor de fotossíntese)
• Formulação: suspensão concentrada - SC
• Embalagens: 5 e 20 L

ATRIBUTOS

• Seletividade por posicionamento no solo e 
metabolização;
• Amplo espectro de controle;
• Flexibilidade em épocas úmidas a 
semiúmidas;
• Produzido com matéria-prima de alta 
qualidade e pureza.

BENEFÍCIOS

• Seletividade à cultura da cana-de-açúcar  
em pré e pós-emergência;
• Excelente controle de gramíneas de difícil 
controle e plantas daninhas de folhas largas;
• Flexibilidade em pré e pós-
emergência em cana planta e cana 
soca nas épocas semiúmidas e úmidas, 
com resultados consistentes;
• Excelente performance no controle de 
plantas daninhas e distribuição uniforme 
dos ingredientes ativos na calda de 
pulverização, promovendo mais qualidade 
na aplicação, resultados de eficácia 
e maior rendimento operacional.



As plantas daninhas 
curvam-se ao poder
do AclamadoBR.   

AclamadoBR é o herbicida atrazina que apresenta ampla seletividade para 
a cultura da cana-de-açúcar e excelente performance no manejo de folhas 
largas de difícil controle, além de um excelente custo-benefício.

ADVERTÊNCIAS
Este produto é perigoso à saúde humana, animal 
e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga 
rigorosamente as instruções contidas no rótulo, 
na bula e na receita, e faça-o a quem não souber 
ler. Utilize sempre os equipamentos de proteção 
individual. Nunca permita a utilização do produto 
por menores de idade.
Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Venda sob receituário agronômico.

IMPORTANTE
Denuncie. Não arrisque sua liberdade.  
Diga não aos agrotóxicos ilegais. Para 
sua proteção, respeito à saúde pública, 
ao meio ambiente e à segurança no 
trabalho, nunca use produtos falsificados 
e contrabandeados, é crime.

Restrição Estadual: verificar bula do produto.

Disque Denúncia
Agrotóxicos Ilegais:
0800 940 7030

Informe-se sobre e realize o manejo integrado de pragas e o de resistência a doenças e plantas 
daninhas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos.

Soluções integradas no 
manejo da cana-de-açúcar
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O herbicida apresenta ampla seletividade, excelente performance no manejo de plantas daninhas de 
difícil controle e boa relação custo-benefício.

PLANTA DANINHA ALVO

capim-pé-de-galinha (Eleusine indica)

corda-de-viola (Ipomoea aristolochiaefolia)

caruru-roxo (Amaranthus hybridus)

amendoim-bravo; leiteiro (Euphorbia heterophylla)

trapoeraba (Commelina benghalensis)

Gramíneas

Folhas largas

cana

Arenoso 4,0 - 5,0

Argiloso 4,0 - 5,0

RECOMENDAÇÃO DE DOSE (L.ha-1) - PRODUTO COMERCIAL

Textura solo

folhas 
largas

gramíneas

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

atrazina
• Solubilidade em água (Sw): 34,7 ppm - moderada
• Pressão de vapor (Pv): 2,89 x 10-7 (25°C) - produto não volátil
• Koc: 100 mg.L-1

• Adsorção/sorção: moderada
• Log Kow: 2,61 - muito lipofílico
• pKa: 1,60
• 1/2 vida: de 50 a 60 dias - bom residual de controle no solo

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Herbicida seletivo de ação sistêmica
• Ingrediente ativo: atrazina
• Concentração: 500 g atrazina/L
• Grupo químico: triazinas
• Mecanismo de ação (MoA): inibidor de fotossistema II (FSII - atrazina C1) (inibidor de fotossíntese)
• Formulação: suspensão concentrada - SC
• Embalagens: 5 e 20 L

Use seu leitor QR Code e saiba mais
sobre o herbicida AclamadoBR, ou 

acesse ofagro.com/aclamadobr

ATRIBUTOS

• Seletividade por posicionamento no solo  
e metabolização;
• Amplo espectro de controle;
• Flexibilidade em épocas úmidas a 
semiúmidas;
• Produzido com matéria-prima de alta 
qualidade e pureza.

BENEFÍCIOS

• Seletividade à cultura da cana-de-açúcar  
em pré e pós-emergência;
• Excelente controle de plantas 
daninhas de folhas largas de difícil 
controle e algumas gramíneas;
• Flexibilidade em pré e pós-emergência  
em cana planta e cana soca em 
épocas semiúmidas e úmidas, 
com resultados consistentes;
• Excelente performance no controle de 
plantas daninhas e distribuição uniforme 
dos ingredientes ativos na calda de 
pulverização, promovendo mais qualidade 
na aplicação, resultados de eficácia 
e maior rendimento operacional.



Excelente 
efi cácia de 
controle com 
alta seletividade.

MegaBR é o herbicida ametrina que apresenta excelente 
seletividade e alta performance no controle de plantas 
daninhas em pré e pós-emergência nas épocas úmidas.

ADVERTÊNCIAS
Este produto é perigoso à saúde humana, animal 
e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga 
rigorosamente as instruções contidas no rótulo, 
na bula e na receita, e faça-o a quem não souber 
ler. Utilize sempre os equipamentos de proteção 
individual. Nunca permita a utilização do produto 
por menores de idade.
Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Venda sob receituário agronômico.

IMPORTANTE
Denuncie. Não arrisque sua liberdade.  
Diga não aos agrotóxicos ilegais. Para 
sua proteção, respeito à saúde pública, 
ao meio ambiente e à segurança no 
trabalho, nunca use produtos falsificados 
e contrabandeados, é crime.

Restrição Estadual: verificar bula do produto.

Disque Denúncia
Agrotóxicos Ilegais:
0800 940 7030

Informe-se sobre e realize o manejo integrado de pragas e o de resistência a doenças e plantas 
daninhas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos.

Soluções integradas no 
manejo da cana-de-açúcar

ourofinoagro.com.br
ourofinoagrociencia
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Proteção com seletividade. O herbicida apresenta excelente performance no controle de plantas 
daninhas em pré e pós-emergência nas épocas úmidas e semiúmidas, além de grande flexibilidade nas 
associações com outros herbicidas.

cana folhas 
largas

gramíneas

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

ametrina
• Solubilidade em água (Sw): 200 ppm - moderada
• Pressão de vapor (Pv): 2,74 x 10-6 (25°C) - produto não volátil
• Koc: 30 mg.L-1

• Adsorção/sorção: moderada
• Log Kow: 2,98 - muito lipofílico
• pKa: 4,10
• 1/2 vida: de 50 a 60 dias - bom residual no solo

Arenoso 4,0

Médio 6,0

Argiloso 8,0

RECOMENDAÇÃO DE DOSE (L.ha-1) - PRODUTO COMERCIAL

Textura solo

Use seu leitor QR Code e saiba mais
sobre o herbicida MegaBR, ou 

acesse ofagro.com/megabr

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Herbicida seletivo de ação sistêmica
• Ingrediente ativo: ametrina
• Concentração: 500 g ametrina/L
• Grupo químico: triazinas
• Mecanismo de ação (MoA): inibidor de fotossistema II (FSII - ametrina C1) (inibidor de fotossíntese)
• Formulação: suspensão concentrada - SC
• Embalagens: 5 e 20 L

PLANTA DANINHA ALVO

capim-colchão (Digitaria horizontalis)

capim-marmelada (Brachiaria plantaginea)

capim-pé-de-galinha (Eleusine indica)

capim-carrapicho (Cenchrus echinatus)

amendoim-bravo; leiteiro (Euphorbia heterophylla)

corda-de-viola (Ipomoea grandifolia)

guanxuma (Sida rhombifolia)

Gramíneas

Folhas largas

ATRIBUTOS

• Seletividade por posicionamento no solo  
e metabolização;
• Amplo espectro de controle;
• Flexibilidade em épocas úmidas a 
semiúmidas;
• Produzido com matéria-prima de alta 
qualidade e pureza.

BENEFÍCIOS

• Seletividade à cultura da cana-de-açúcar  
em pré e pós-emergência;
• Excelente controle de plantas 
daninhas de folhas largas de difícil 
controle e algumas gramíneas;
• Flexibilidade em pré e pós-emergência  
em cana planta e cana soca, nas 
épocas semiúmidas e úmidas, 
com resultados consistentes;
• Excelente performance no controle de 
plantas daninhas e distribuição uniforme 
dos ingredientes ativos na calda de 
pulverização, promovendo mais qualidade 
na aplicação, resultados de eficácia 
e maior rendimento operacional.
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ATRIBUTOS

• Seletividade por posicionamento 
no solo e metabolização;
• Amplo espectro de controle;
• Flexibilidade em épocas úmidas;
• Produzido com matéria-prima 
de alta qualidade e pureza.

BENEFÍCIOS

• Seletividade à cultura da cana-de-açúcar  
em pré e pós-emergência;
• Excelente controle de plantas 
daninhas de folhas largas de difícil 
controle e algumas gramíneas;
• Flexibilidade em pré e pós-emergência 
em cana planta e cana soca nas épocas 
úmidas, com resultados consistentes;
• Excelente performance no controle de 
plantas daninhas e distribuição uniforme 
dos ingredientes ativos na calda de 
pulverização, promovendo mais qualidade 
na aplicação, resultados de eficácia 
e maior rendimento operacional.

O herbicida apresenta ampla seletividade à cana-de-açúcar na aplicação, controla as plantas daninhas e 
preserva o potencial produtivo do seu canavial nas épocas úmidas

PLANTA DANINHA ALVO

capim-colonião (Panicum maximum)

caruru-roxo (Amaranthus hybridus)

guanxuma (Sida rhombifolia)

picão-preto (Bidens pilosa)

poaia-branca (Richardia brasiliensis)

Gramíneas

Folhas largas

cana folhas 
largas

gramíneas

Use seu leitor QR Code e saiba mais
sobre o herbicida CoronelBR, ou 

acesse ofagro.com/coronelbr

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Herbicida seletivo de ação sistêmica
• Ingrediente ativo: metribuzim
• Concentração: 500 g metribuzim/L
• Grupo químico: triazinonas
• Mecanismo de ação (MoA): inibidor de fotossistema II (FSII - metribuzim C1) (inibidor de 
fotossíntese)
• Formulação: suspensão concentrada - SC
• Embalagens: 5 e 20 L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

metribuzim
• Solubilidade em água (Sw): 1.050 ppm - alta solubilidade e boa disponibilidade no solo
• Pressão de vapor (Pv): 4,35 x 10-7 (25°C) - produto não volátil
• Koc: 100 mg.L-1

• Adsorção/sorção: moderada
• Log Kow: 1,70 - lipofílico
• pKa: 1,00
• 1/2 vida: de 30 a 60 dias - bom residual de controle no solo

RECOMENDAÇÃO DE DOSE (L.ha-1) - PRODUTO COMERCIAL
3,0 - 4,0
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Apresenta alta performance no controle de gramíneas de difícil controle, tanto em pré como pós-
emergência, protegendo o potencial produtivo do seu canavial.

PLANTA DANINHA ALVO

capim-braquiária (Brachiaria decumbens)

capim-marmelada (Brachiaria plantaginea)

capim-colchão (Digitaria horizontalis)

capim-colonião, capim-coloninho (Panicum maximum)

corda-de-viola
(Ipomoea purpurea)

(Ipomoea quamoclit)

caruru-de-mancha (Amaranthus viridis)

trapoeraba (Commelina benghalensis)

Gramíneas

Folhas largas

cana

ATRIBUTOS

• Seletividade por posicionamento no solo e 
metabolização;
• Amplo espectro de controle;
• Flexibilidade em épocas úmidas a 
semissecas;
• Produzido com matéria-prima de alta 
qualidade e pureza.

BENEFÍCIOS

• Seletividade à cultura da cana-de-açúcar  
em pré e pós-emergência;
• Excelente controle de gramíneas de 
difícil controle (capim-colchão e outras) 
e plantas daninhas de folhas largas;
• Flexibilidade em pré e pós-emergência 
em cana planta e soca em épocas 
úmidas a semiúmidas, com resultados 
consistentes de eficácia;
• Excelente performance no controle de 
plantas daninhas e distribuição uniforme 
dos ingredientes ativos na calda de 
pulverização, promovendo mais qualidade 
na aplicação, resultados de eficácia 
e maior rendimento operacional.

folhas 
largas

gramíneas

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Herbicida seletivo de ação sistêmica
• Ingredientes ativos: ametrina + clomazone
• Concentração: 300 g ametrina/L + 200 g clomazone/L
• Grupo químico: triazinas (ametrina) e isoxazolidinona (clomazone)
• Mecanismo de ação (MoA): inibidor de fotossistema II (FSII - ametrina C1) (inibidor de fotossíntese) e 
inibidores da DOXP-Sintase - grupo F4 (clomazone)
• Formulação: concentrado emulsionável - EC
• Embalagens: 5 e 20 L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

ametrina
• Solubilidade em água (Sw): 200 ppm - 
moderada
• Pressão de vapor (Pv): 2,74 x 10-6 (25°C) - 
produto não volátil
• Koc: 30 mg.L-1

• pKa: 4,10 pH - dependente em alguns solos
• Adsorção/sorção: moderada
• Log Kow: 2,98 - muito lipofílico
• 1/2 vida: de 50 a 60 dias - bom residual  
no solo

clomazone
• Solubilidade em água (Sw): 1.100 ppm - 
solubilidade alta e boa disponibilidade no solo
• Pressão de vapor (Pv): 1,92.10-2 (25°C) - 
produto volátil
• Koc: 300 mg.L-1

• Adsorção/sorção: fraca
• Log Kow: 2,5 - muito lipofílico
• pKa: 0 (zero) - não ionizável
• 1/2 vida: 60 dias - longo residual no solo

Use seu leitor QR Code e saiba mais
sobre o herbicida MegaBR Duo, ou 

acesse ofagro.com/megabrduo

RECOMENDAÇÃO DE DOSE (L.ha-1) - PRODUTO COMERCIAL
5,0 - 6,0
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Apresenta boa performance no controle de plantas daninhas com longo residual e possui amplo 
espectro de controle para época seca.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Herbicida seletivo de ação sistêmica
• Ingredientes ativos: hexazinona + clomazone
• Concentração: 100 g hexazinona/kg + 400 g clomazone/kg
• Grupo químico: triazinonas (hexazinona) e isoxazolidinona (clomazone)
• Mecanismo de ação (MoA): inibidor de fotossistema II (FSII - hexazinona C1) e inibidores da DOXP-
Sintase - grupo F4 (clomazone)
• Formulação: pó molhável - WP
• Embalagens: 1 kg (2 sacos hidrossolúveis de 500 g cada) e 5 kg (10 sacos hidrossolúveis  
de 500 g cada)

cana

ATRIBUTOS

• Amplo espectro de controle;
• Flexibilidade em épocas secas e semissecas;
• Produzido com matéria-prima de alta 
qualidade e pureza.

BENEFÍCIOS

• Excelente performance no controle de 
capim-colchão, capim-carrapicho, capim-
marmelada e outras gramíneas, além de folhas 
largas de difícil controle;
• Flexibilidade em pré-emergência em cana 
soca nas épocas secas, com boa relação 
custo-benefício;
• Boa performance no controle de plantas 
daninhas e distribuição uniforme dos 
ingredientes ativos na calda de pulverização, 
promovendo mais qualidade na aplicação, 
resultados de eficácia e maior rendimento 
operacional.

PLANTA DANINHA ALVO

capim-colchão (Digitaria horizontalis)

capim-marmelada (Brachiaria plantaginea)

capim-carrapicho (Cenchrus echinatus)

falsa serralha (Emilia sonchifolia)

Gramíneas

Folhas largas

folhas 
largas

gramíneas

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

hexazinona
• Solubilidade em água (Sw): 32.000 a 33.000 
ppm - muito alta
• Pressão de vapor (Pv): 2,2 x 10-7 (25°C) - 
produto não volátil
• Koc: 54 mg.L-1

• Adsorção/sorção: fraca
• Log Kow: 1,2 - lipofílico
• 1/2 vida: de 60 a 120 dias - longo residual de 
controle no solo

clomazone
• Solubilidade em água (Sw): 1.100 ppm - 
solubilidade alta e boa disponibilidade no solo
• Pressão de vapor (Pv): 1,92.10-2 (25°C) - 
produto volátil
• Koc: 300 mg.L-1

• Adsorção/sorção: fraca
• Log Kow: 2,5 - muito lipofílico
• pKa: 0 (zero) - não ionizável 
• 1/2 vida: 60 dias - longo residual de controle 
no solo

Use seu leitor QR Code e saiba mais
sobre o herbicida Hexaplus, ou 

acesse ofagro.com/hexaplus

RECOMENDAÇÃO DE DOSE (kg.ha-1) - PRODUTO COMERCIAL
1,8 - 2,0
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ATRIBUTOS

• Seletividade por posicionamento  
e metabolização;
• Espectro de controle;
• Versatilidade;
• Flexibilidade em épocas úmidas a 
semiúmidas;
• Produzido com matéria-prima de alta 
qualidade e pureza.

BENEFÍCIOS

• Excelente controle de gramíneas e 
folhas largas de difícil controle;
• Versatilidade e flexibilidade em pré e 
pós-emergência, em cana planta e cana 
soca nas épocas semiúmidas e úmidas, 
com boa relação custo-benefício.

O mais concentrado e com excelente custo-benefício. Eficaz no controle de gramíneas e folhas largas, 
proporcionando flexibilidade e versatilidade.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Herbicida seletivo de ação sistêmica
• Ingredientes ativos: diurom + hexazinona
• Concentração: 488 g diurom/kg + 142 g hexazinona/kg
• Grupo químico: ureia substituída (diurom) e triazinonas (hexazinona)
• Mecanismo de ação (MoA): inibidor de fotossistema II (FSII - diurom C2 e hexazinona C1) (inibidor de 
fotossíntese)
• Formulação: pó molhável - WP
• Embalagens: 1 kg (2 sacos hidrossolúveis de 500 g cada) e 5 kg (10 sacos hidrossolúveis  
de 500 g cada)

PLANTA DANINHA ALVO

capim-marmelada (Brachiaria plantaginea)

capim-carrapicho (Cenchrus echinatus)

capim-pé-de-galinha (Eleusine indica)

capim-colchão (Digitaria sanguinalis)

guanxuma (Sida rhombifolia)

caruru-roxo (Amaranthus hybridus)

picão-preto (Bidens pilosa)

Gramíneas

Folhas largas

cana folhas 
largas

gramíneas

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

diurom
• Solubilidade em água (Sw): 42 ppm - 
moderada
• Pressão de vapor (Pv): 9,2 x 10-6 (25°C) - 
produto não volátil
• Koc: 400 a 480 mg.L-1

• Adsorção/sorção: moderada
• Log Kow: 2,68 - muito lipofílico
• pKa: 13,33
• 1/2 vida: de 50 a 60 dias - bom residual  
no solo

hexazinona
• Solubilidade em água (Sw): 32.000 a 
33.000 ppm - solubilidade muita alta e boa 
disponibilidade no solo
• Pressão de vapor (Pv): 2,2 x 10-7 (25°C) - 
produto não volátil
• Koc: 1,2 - lipofílico
• Adsorção/sorção: fraca
• Log Kow: 1,2 - lipofílico
• pKa: 2,2
• 1/2 vida: de 60 a 120 dias - bom residual  
no solo

Textura do solo Cana planta Cana soca

Arenoso Não aplicar em solo arenoso com
menos de 1% de matéria orgânica 2,0

Médio 2,0 2,3

Argiloso 2,3 - 2,5 2,5 - 3,0

RECOMENDAÇÃO DE DOSE (kg.ha-1) - PRODUTO COMERCIAL

Use seu leitor QR Code e saiba mais
sobre o herbicida DemolidorBR, ou 

acesse ofagro.com/demolidorbr
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Apresenta alta performance e longo residual de controle de plantas daninhas, além de boa associação 
com outros herbicidas nas épocas secas e semissecas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

hexazinona
• Solubilidade em água (Sw): 32.000 a 33.000 
ppm - muito alta e boa disponibilidade no solo
• Pressão de vapor (Pv): 2,2 x 10-7 (25°C) - 
produto não volátil
• Koc: 54 mg.L-1

• Adsorção/sorção: fraca
• Log Kow: 1,2 - lipofílico
• 1/2 vida: de 60 a 120 dias - bom residual  
no solo

ATRIBUTOS

• Espectro de controle;
• Flexibilidade em épocas secas e semissecas;
• Produzido com matéria-prima de alta 
qualidade e pureza.

BENEFÍCIOS

• Bom controle de gramíneas e 
folhas largas de difícil controle;
• Flexibilidade em pré-emergência em 
cana soca nas épocas semissecas e secas, 
com boa relação custo-benefício;
• Boa performance no controle de 
plantas daninhas e distribuição uniforme 
dos ingredientes ativos na calda de 
pulverização, promovendo mais qualidade 
na aplicação, resultados de eficácia 
e maior rendimento operacional.

PLANTA DANINHA ALVO

capim-braquiária (Brachiaria decumbens)

capim-colonião, capim-coloninho (Panicum maximum)

capim-marmelada (Brachiaria plantaginea)

corda-de-viola (Ipomoea purpurea)

amendoim-bravo, leiteiro (Euphorbia heterophylla)

guanxuma (Sida rhombifolia)

caruru (Amaranthus retroflexus)

Gramíneas

Folhas largas

cana folhas 
largas

gramíneas

Apresenta boa perfomance no controle de gramíneas e folhas largas e na erradicação da soqueira da 
cana, em épocas semissecas e secas.

cana folhas 
largas

gramíneas

Use seu leitor QR Code e saiba mais
sobre o herbicida MagnusBR, ou 

acesse ofagro.com/magnusbr

Use seu leitor QR Code e saiba mais
sobre o herbicida Gli Ouro, ou 
acesse ofagro.com/gliouro

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Herbicida seletivo de ação sistêmica
• Ingrediente ativo: hexazinona
• Concentração: 800 g hexazinona/kg
• Grupo químico: triazoninonas
• Mecanismo de ação (MoA): inibidor de 
fotossistema II (FSII - hexazinona C1) (inibidor 
de fotossíntese)
• Formulação: pó molhável - WP
• Embalagens: 1 kg (2 sacos hidrossolúveis de 
500 g cada) e 5 kg (10 sacos hidrossolúveis  
de 500 g cada)

RECOMENDAÇÃO DE DOSE (g.ha-1) - PRODUTO COMERCIAL
200 - 500

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

glifosato
Solubilidade em água (Sw): 15.700 ppm - 
muito alta
• Pressão de vapor (Pv): 2,45 x 10-8 (25°C) - 
produto não volátil
• Koc: 24.000 mg.L-1

• Adsorção/sorção: muito alta (fortemente 
adsorvido no solo)
• Kow: 0,0006 - 0,0017 - hidrofílico
• pKa: 2,6; 5,6 e 10,3 - ácido
• 1/2 vida: de 47 a 50 dias

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Herbicida sistêmico não seletivo
• Ingrediente ativo: glifosato
• Concentração: sal de isopropilamina de 
glifosato 480 g/L (360 g/L equivalente ácido)
• Grupo químico: glicina substituída
• Mecanismo de ação (MoA): inibidor de 
EPSPS (grupo G)
• Formulação: concentrado solúvel - SL
• Embalagens: 1, 5 e 20 L

ATRIBUTOS

• Amplo espectro de controle;
• Produzido com matéria-prima de alta 
qualidade e pureza.

BENEFÍCIOS

• Excelente performance no controle de plantas 
daninhas de folhas largas e gramíneas;
• Excelente performance no controle de plantas 
daninhas e distribuição uniforme dos ingredientes 
ativos na calda de pulverização, promovendo 
mais qualidade na aplicação, resultados de 
eficácia e maior rendimento operacional. 

RECOMENDAÇÃO DE DOSE (L.ha-1) - PRODUTO COMERCIAL
1,0 - 5,0

PLANTA DANINHA ALVO

capim-braquiária (Brachiaria decumbens)

capim-colonião, capim-coloninho (Panicum maximum)

capim-massambará (Sorghum halepense)

capim-carrapicho (Cenchrus echinatus)

caruru-de-mancha (Amaranthus viridis)

amendoim-bravo, leiteiro (Euphorbia heterophylla)

corda-de-viola (Ipomoea aristolochiaefolia)

guanxuma (Sida rhombifolia)

fedegoso-branco (Senna obtusifolia)

Gramíneas

Folhas largas
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Herbicida com excelente performance no controle de diferentes espécies de plantas daninhas de folhas 
largas e difícil controle, além de ampla seletividade.

folhas 
largas

Apresenta excelente performance no controle de diferentes espécies de plantas daninhas de folhas 
largas e gramíneas em pós-emergência.

PLANTA DANINHA ALVO

capim-marmelada (Brachiaria plantaginea)

capim-carrapicho (Cenchrus echnatus)

caruru (Amaranthus retroflexus)

trapoeraba (Commelina benghalensis)

amendoim-bravo, leiteiro (Euphorbia heterophylla)

fedegoso-branco  (Senna obtusifolia)

Gramíneas

Folhas largas

Use seu leitor QR Code e saiba mais
sobre o herbicida Fluente, ou 

acesse ofagro.com/fluente

Use seu leitor QR Code e saiba mais
sobre o herbicida SeveroBR, ou 
acesse ofagro.com/severobr

cana folhas 
largas

gramíneas

ATRIBUTOS

• Seletividade;
• Amplo espectro de controle.

BENEFÍCIOS

• Seletividade em cana-de-açúcar;
• Excelente performance no controle de 
diferentes espécies de plantas daninhas 
de folhas largas de difícil controle em pós-
emergência.

ATRIBUTOS

• Amplo espectro de controle.

BENEFÍCIOS

• Excelente performance no controle de 
diferentes espécies de plantas daninhas de 
folhas largas e gramíneas em pós-emergência;
• Alternativa para a prevenção e o manejo de 
plantas daninhas de folhas largas e gramíneas 
resistentes a herbicidas inibidores de EPSPS 
(glifosato) e outros.

RECOMENDAÇÃO DE DOSE (L.ha-1) - PRODUTO COMERCIAL
1,0 - 3,5

RECOMENDAÇÃO DE DOSE (L.ha-1) - PRODUTO COMERCIAL
1,5

PLANTA DANINHA ALVO

caruru-de-mancha (Amaranthus viridis)

picão-preto (Bidens pilosa)

trapoeraba (Commelina benghalensis)

guanxuma (Sida rhombifolia)

Folhas largas

cana

INFORMAÇÕES TÉCNICAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Herbicida sistêmico seletivo
• Ingrediente ativo: 2,4-D
• Concentração: 806 g 2,4-D, sal dimetatilamina/L
• Grupo químico: ácido ariloxialcanóico
• Mecanismo de ação (MoA): inibidor de auxinas (grupo O)
• Formulação: concentrado solúvel - SL
• Embalagem: 20 L

Herbicida não seletivo
• Ingrediente ativo: paraquate
• Concentração: 200 g paraquate/L
• Grupo químico: bipiridilos
• Mecanismo de ação (MoA): inibidor de fotossistema I (FSI - grupo D)
• Formulação: concentrado solúvel - SL
• Embalagem: 20 L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

2,4-D
• Solubilidade em água (Sw): 600 ppm alta
• Pressão de vapor (Pv): 1,9 x 10-5 (25°C) - produto pouco a medianamente volátil
• Koc: 20 a 60 mg.L-1

• Adsorção/sorção: fraca
• Kow: 5,18
• pKa: 2,8 - ácido fraco

paraquate
• Solubilidade em água (Sw): 620.000 mg/L - muito alta
• Pressão de vapor (Pv): < 1 x 10-4 mPa (25°C) - produto pouco volátil
• Koc: 1.000.000 mg.L-1

• Adsorção/sorção: extremamente forte aos colóides do solo
• Log  Kow: - 4,5
• pKa: 0 (zero) - não ionizável



Inseticidas



Versatilidade que 
garante grandes 
resultados o 
ano todo.

Singular é o inseticida fi pronil que apresenta amplo espectro de controle, melhor 
homogeneidade de calda e distribuição uniforme do ingrediente ativo durante 
a aplicação, o que proporciona maior efi ciência e período de controle.

Soluções integradas no 
manejo da cana-de-açúcar

ADVERTÊNCIAS
Este produto é perigoso à saúde humana, animal 
e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga 
rigorosamente as instruções contidas no rótulo, 
na bula e na receita, e faça-o a quem não souber 
ler. Utilize sempre os equipamentos de proteção 
individual. Nunca permita a utilização do produto 
por menores de idade.
Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Venda sob receituário agronômico.

IMPORTANTE
Denuncie. Não arrisque sua liberdade.  
Diga não aos agrotóxicos ilegais. Para 
sua proteção, respeito à saúde pública, 
ao meio ambiente e à segurança no 
trabalho, nunca use produtos falsificados 
e contrabandeados, é crime.

Produtos à base de fipronil são tóxicos para abelhas. A aplicação aérea NÃO É PERMITIDA. 
Não aplique este produto em época de floração, imediatamente antes do florescimento ou 
quando for observada visitação de abelhas na cultura. O descumprimento dessas 
determinações constitui crime ambiental, sujeito a penalidades. Comunicado do IBAMA, 
Diário Oficial da União, Seção 3, página 112 de 19/07/2012.

Disque Denúncia
Agrotóxicos Ilegais:
0800 940 7030

Informe-se sobre e realize o manejo integrado de pragas e o de resistência a doenças e plantas 
daninhas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos.

Restrição Estadual: verificar bula do produto.

ourofinoagro.com.br
ourofinoagrociencia
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Controla as pragas e garante a cultura protegida por muito tempo, pois apresenta amplo espectro de 
controle, melhor homogeneidade de calda e distribuição uniforme do ingrediente ativo durante a aplicação.

pragas

Use seu leitor QR Code e saiba mais
sobre o inseticida SingularBR, ou 

acesse ofagro.com/singularbr

ATRIBUTOS

• Amplo espectro de controle;
• Largo período de controle;
• Formulação inovadora SC.

BENEFÍCIOS

• Controle de várias pragas em diferentes 
estádios;
• Apresenta residual prolongado;
• Único com formulação líquida;
• Melhor recobrimento, homogeneidade, pre-
paro e aplicação do produto.

RECOMENDAÇÃO DE DOSE (mL.ha-1) - PRODUTO COMERCIAL
300 - 700

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Inseticida e cupinicida
• Ingrediente ativo: fipronil
• Concentração: 600 g/L
• Grupo químico: pirazóis
• Mecanismo de ação: bloqueadores dos canais de cloro mediados pelo GABA
• Formulação:  suspensão concentrada - SC
• Embalagens: 1, 5 e 20 L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

fipronil
• Solubilidade em água (Sw): 1,9 - 2,4 mg.L-1 (20ºC) - baixa mobilidade no solo
• Pressão de vapor (Pv): 3,7 x 10-7 (25ºC) - produto não volátil
• Koc: 427 - 1248
• pKa: 0 (zero) - não ionizável
• Log Kow: 4,0
• 1/2 vida: de 122 a 128 dias, bom residual de controle

cana

ALVO

cupim

(Cornitermes cumulans)

(Procornitermes triacifer)

(Heterotermes tenuis)

migdolus (Migdolus fryanus)

broca-da-cana (Diatrea saccharalis)



Valorize sua 
produtividade. 
DiamanteBR é 
líquido e certo.  

Produzido com matéria-prima de alta qualidade e pureza, em uma das mais 
modernas fábricas de defensivos agrícolas do mundo, o inseticida DiamanteBR 
controlas as pragas e valoriza o que você tem de mais precioso: sua produtividade.

Soluções integradas no 
manejo da cana-de-açúcar

ADVERTÊNCIAS
Este produto é perigoso à saúde humana, animal 
e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga 
rigorosamente as instruções contidas no rótulo, 
na bula e na receita, e faça-o a quem não souber 
ler. Utilize sempre os equipamentos de proteção 
individual. Nunca permita a utilização do produto 
por menores de idade.
Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Venda sob receituário agronômico.

IMPORTANTE
Denuncie. Não arrisque sua liberdade.  
Diga não aos agrotóxicos ilegais. Para 
sua proteção, respeito à saúde pública, 
ao meio ambiente e à segurança no 
trabalho, nunca use produtos falsificados 
e contrabandeados, é crime.

Produtos à base de imidacloprido são tóxicos para abelhas. A aplicação aérea NÃO É 
PERMITIDA. Não aplique este produto em época de floração, imediatamente antes do 
florescimento ou quando for observada visitação de abelhas na cultura. O descumprimento 
dessas determinações constitui crime ambiental, sujeito a penalidades. Comunicado do 
IBAMA, Diário Oficial da União, Seção 3, página 112 de 19/07/2012.

Disque Denúncia
Agrotóxicos Ilegais:
0800 940 7030

Informe-se sobre e realize o manejo integrado de pragas e o de resistência a doenças e plantas 
daninhas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos.

Restrição Estadual: verificar bula do produto.
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Com formulação líquida, controla as pragas e valoriza o que você tem de mais precioso:  
sua produtividade.

pragas

Use seu leitor QR Code e saiba mais
sobre o inseticida DiamanteBR, ou 

acesse ofagro.com/diamantebr

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Inseticida sistêmico de contato e ingestão
• Ingrediente ativo: imidacloprido
• Concentração: 480 g/L
• Grupo químico: neonicotinóides
• Mecanismo de ação (MoA): moduladores de receptores nicotínicos da acetilcolina
• Formulação: suspensão concentrada - SC
• Embalagens: 5 e 20 L

ATRIBUTOS

• Amplo espectro de controle;
• Inseticida sistêmico.

BENEFÍCIOS

• Controla sugadores e mastigadores;
• Age por contato e ingestão.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

imidacloprido
• Solubilidade em água (Sw): 610 mg.L-1 (20ºC) - moderada a alta no solo
• Pressão de vapor (Pv): 3x 10-12 mmg H (20ºC)
• pKa1: 1,56
• pKa2: 11,12
• Log Kow: 0,57 (21ºC)

RECOMENDAÇÃO DE DOSE (L.ha-1) - PRODUTO COMERCIAL
0,75 - 1,0

Essa é a Ourofino 
Agrociência!
Uma das mais modernas fábricas 
de defensivos agrícolas do mundo.

cana

ALVO

cupim
(Heterotermes tenuis)

(Neocapritermes opacus)

cigarrinha-das-raízes (Mahanarva fimbriolata)



ourofinoagro.com.br
ourofinoagrociencia

ADVERTÊNCIAS
Este produto é perigoso à saúde humana, animal 
e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga 
rigorosamente as instruções contidas no rótulo, 
na bula e na receita, e faça-o a quem não souber 
ler. Utilize sempre os equipamentos de proteção 
individual. Nunca permita a utilização do produto 
por menores de idade.
Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Venda sob receituário agronômico.

IMPORTANTE
Denuncie. Não arrisque sua liberdade.  
Diga não aos agrotóxicos ilegais. Para 
sua proteção, respeito à saúde pública, 
ao meio ambiente e à segurança no 
trabalho, nunca use produtos falsificados 
e contrabandeados, é crime.

Produtos à base de fipronil e imidacloprido são tóxicos para abelhas. A aplicação aérea NÃO 
É PERMITIDA. Não aplique este produto em época de floração, imediatamente antes do 
florescimento ou quando for observada visitação de abelhas na cultura. O descumprimento 
dessas determinações constitui crime ambiental, sujeito a penalidades. Comunicado do 
IBAMA, Diário Oficial da União, Seção 3, página 112 de 19/07/2012.

Disque Denúncia
Agrotóxicos Ilegais:
0800 940 7030

Informe-se sobre e realize o manejo integrado de pragas e o de resistência a doenças e plantas 
daninhas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos.

Restrições Estaduais: verificar bulas dos produtos.


