
Focus 360
Um novo conceito no manejo de resistência



Vamos além da agricultura! 
Nós encaramos os desafios frente a frente. Somos uma empresa 
brasileira, com formulações desenvolvidas 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.  
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Conheça o Focus 360. 
O programa tem como objetivo apresentar um novo conceito 
para o manejo de resistência em soja, milho e algodão. 
Elaborado dentro de um contexto de cooperação técnica 
e científica, com as principais universidades e centros de 
pesquisa e extensão do Brasil, possui um amplo portfólio 
de serviços e produtos adaptados às necessidades da 
agricultura brasileira. O programa também oferece a 
presença de uma equipe qualificada no campo, permitindo 
que sua lavoura expresse 100% do potencial produtivo.

Use seu leitor QR Code e conheça os 
produtos que integram o portfólio de 
cereais, ou acesse ofagro.com/focus360
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(sulfentrazone)

(ametrina)

(2.4.D)

(glifosato)

(clomazone)

(metribuzim)

(diurom)

(atrazina)

(clorotalonil)

(mancozebe)

(procimidona)

(tebuconazol)

(carbendazim)

(paraquate)

(benzoato de emamectina)

(cipermetrina)

(clorpirifós)

(metomil)

(acetamiprido)

(diafentiurom)

(acefato)

(permetrina)

(fipronil)

(fipronil)

(flutriafol)

*
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Acompanhe os produtos que integram o 
Focus 360 e obtenha maior produtividade 
em sua lavoura.

*DesafioBR é restrito para o controle emergencial da praga 
Helicoverpa armigera em campanha fitossanitária nos estados 
que autorizam seu uso. Esse produto não é registrado no Brasil.



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 corda-de-viola, gramíneas 
(incluindo capim-colchão) e folhas largas de difícil 
controle. Também apresenta seletividade em pré-
emergência; longo residual de controle; excelente 
performance sobre palha, com menor dependência 
da chuva após aplicação; excepcional tolerância a 
seca e versatilidade durante todo o ano, seja 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.

Um novo conceito no 
manejo de resistência
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Herbicida do grupo químico das triazolonas
• 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

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 (25ºC) -
produto não volátil
• Koc: 43
• Adsorção/sorção: fraca
• Log Kow: 0,99 @ pH 7
medianamente lipofílico a lipofílico
• pKa: 6,56 - pH dependente em alguns solos 
• 1/2 vida: 150 a 180 dias - longa persistência 
no solo

ATRIBUTOS

•  Seletividade e amplo espectro de controle;
•  Solubilidade alta, ½ vida longa e outras 
características do sulfentrazone;
•  Alta qualidade da formulação com agentes 
tensoativos e fotoprotetores;
•  Mecanismo de ação (MoA): inibidor de 
protox, essencial para o manejo de resistência.

Protege o potencial produtivo e maximiza o lucro da sua lavoura, com seletividade, amplo espectro, 
longo período de controle e excepcional performance mesmo sobre palha.

CULTURA ALVO RECOMENDAÇÃO

capim-marmelada, capim-papuã (Brachiaria plantaginea)

capim-colchão (Digitaria horizontalis)

corda-de-viola (Ipomoea grandifolia)

amendoim-bravo ou leiteiro (Euphorbia heterophylla)

buva (Conyza bonariensis)

Soja

Gramíneas

Folhas largas

*Possui registro para outras culturas

soja gramíneas folhas 
largas

CULTURA DOSE

Soja 0,2 a 1,2 L.ha-1

*Seguir a recomendação de doses conforme as informações presentes na bula do produto

BENEFÍCIOS

• Seletividade à cultura da soja em aplicações de manejo/dessecação e pré-emergência da cultura;
• Excepcional controle de corda-de-viola, buva, amendoim-bravo ou leiteiro e gramíneas de difícil 
controle, inclusive algumas resistentes e tolerantes ao glifosato;
• Excelente performance/comportamento em áreas de plantio direto (palha) e convencional;
• Tolerância de épocas úmidas a secas, em função da sua alta solubilidade;
• Inovadora formulação, promovendo menor dependência da chuva para a transposição do herbicida 
da palha para o solo e maior moderação e lixiviação do solo, resultando em controle mais consistente;
• Ótima alternativa para o manejo de plantas daninhas resistentes aos herbicidas inibidores de EPSPS 
(glifosato), da ALS e da ACCase.

BENEFÍCIOS

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



Para proteger 
o potencial 
produtivo da sua 
lavoura, pense 
GrandeBR. 

Produzido com matéria-prima de alta qualidade 
e pureza, em uma das mais modernas fábricas 
de defensivos agrícolas do mundo, GrandeBR 
(clomazone) 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.

Um novo conceito no 
manejo de resistência
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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

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

clomazone
• Solubilidade em água (Sw): 1.100 ppm - 
solubilidade alta e boa disponilidade no solo
• Pressão de vapor (Pv): 1,92.10-2 (25ºC) -
produto muito volátil 
• Koc: 300 mL/g
• Adsorção/sorção: fraca
• Log Kow: 2,5 - muito lipofílico
• pKa: 0 (zero) - não ionizável, não dependente
de pH 
• 1/2 vida: 60 dias - longa persistência no solo

ATRIBUTOS

• Seletividade;
• Amplo espectro de controle;
• Mecanismo de ação (MoA): inibidores da 
DOXP-Sintase;
• Produzido com matéria-prima de alta 
qualidade e pureza.

BENEFÍCIOS

• Seletividade à cultura da soja, sem 
problemas de fitotoxicidade e injúrias;
• Fundamental para o manejo da resistência 
de gramíneas e outras plantas daninhas 
resistentes ou tolerantes ao herbicida 
glifosato, inibidores de ALS e/ou de ACCase;
• Performance excepcional 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.

Protege o potencial produtivo e apresenta excelente eficácia no controle de gramíneas, além de 
proporcionar maior flexibilidade e seletividade no manejo com outros herbicidas. 

CULTURA ALVO RECOMENDAÇÃO

capim-carrapicho (Cenchrus echniatus)

capim-colchão (Digitaria horizontalis)

capim-marmelada (Brachiaria plantaginea)

carrapicho-rasteiro (Acanthospermum australe)

Soja
Gramíneas

Folhas largas

*Possui registro para outras culturas

CULTURA DOSE

Soja 1,6 a 2,5 L.ha-1

*Seguir a recomendação de doses conforme as informações presentes na bula do produto

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

soja gramíneas folhas 
largas
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Herbicida seletivo de ação sistêmica
• Ingrediente ativo: atrazina
• Concentração: 500 g/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

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

atrazina
• Solubilidade em água (Sw): 34,7 ppm - moderada
• Pressão de vapor (Pv): 2,89 x 10-7 (25ºC) - 
produto não volátil
• Koc: 100 mL/g
• Adsorção/sorção: moderada
• Log Kow: 2,61 - muito lipofílico
• pKa: 1,60 
• ½ vida: de 50 a 60 dias - bom residual no solo

ATRIBUTOS

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

BENEFÍCIOS

• Seletividade à cultura do milho quando 
aplicado em pré-emergência;
• Ótimo controle de plantas daninhas de folhas 
largas;
• Excelente alternativa para o manejo de plantas 
daninhas resistentes aos herbicidas inibidores 
de EPSPS (glifosato), da ALS e/ou da ACCase, 
quando aplicado em manejo e/ou logo após o 
plantio da cultura nas doses recomendadas;
• Performance excepcional 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, excelente performance no manejo de plantas daninhas de 
difícil controle e boa relação custo-benefício.

CULTURA ALVO RECOMENDAÇÃO

caruru-roxo, caruru-branco (Amaranthus hybridus)

guanxuma, mata-pasto (Sida rhombifolia)

carrapicho-de-carneiro, espinho-de-carneiro
(Acanthospermum hispidum)

poaia-branca, poaia (Richardia brasiliensis)

Milho Folhas largas

*Possui registro para outras culturas

milho folhas 
largas

CULTURA DOSE

Milho 3,0 a 6,5 L.ha-1

*Seguir a recomendação de doses conforme as informações presentes na bula do produto

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

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Herbicida seletivo de ação sistêmica
• Ingrediente ativo: metribuzim
• Concentração: 500 g/L
• Grupo químico: triazinona
• Mecanismo de ação (MoA): inibidor de 
fotossistema II (FSII - atrazina 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 (25ºC) - 
produto não volátil
• Koc: 100 mL/g
• Adsorção/sorção: moderada
• Log Kow: 1,70 - lipofílico
• pKa: 1,00 
• 1/2 vida: de 30 a 60 dias - bom residual no solo

ATRIBUTOS

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

BENEFÍCIOS

• Seletividade à cultura da soja quando 
aplicado em pré-emergência;
• Controle eficaz de plantas daninhas de folhas 
largas;
• Excelente alternativa para o manejo de plantas 
daninhas resistentes aos herbicidas inibidores 
de EPSPS (glifosato), da ALS e/ou da ACCase, 
quando aplicado em manejo e/ou logo após o 
plantio da cultura nas doses recomendadas;
• Performance excepcional 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.

Controla as plantas daninhas e preserva com seletividade sua lavoura.

CULTURA ALVO RECOMENDAÇÃO

picão-preto (Bidens pilosa)

corda-de-viola, campainha (Ipomoea aristolochiaefolia)

caruru-de-mancha, caruru-verde (Amaranthus viridis)

guanxuma, mata-pasto (Sida rhombifolia)

Soja Folhas largas

*Possui registro para outras culturas

folhas 
largas

CULTURA DOSE

Soja 0,75 a 1,0 L.ha-1

*Seguir a recomendação de doses conforme as informações presentes na bula do produto

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

soja
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Herbicida pós-emergente não seletivo de ação 
sistêmica
• 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
• Formulação: concentrado solúvel - SL
• Embalagens: 1, 5 e 20 L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

glifosato
• Solubilidade em água (Sw): 15.700 ppm - 
muito alta
• Pressão de vapor (Pv): 2,45 x 10-8 (25ºC) -  
produto não volátil
• Koc: 24.000 mL/g
• Adsorção/sorção: muito alta - fortemente 
adsorvido no solo
• Log Kow: 0,0006 – 0,0017 (hidrofílico)
• pKa: 2,6; 5,6 e 10,3 (ácido) 
• 1/2 vida: de 47 a 50 dias

ATRIBUTOS

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

BENEFÍCIOS

• Efetivo no controle de gramíneas e folhas 
largas de difícil controle;
• Performance excepcional 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.

Apresenta boa performance no controle de gramíneas e folhas largas de difícil controle em pós-emergência.

CULTURA ALVO RECOMENDAÇÃO

capim-marmelada, capim-papuã (Brachiaria plantaginea)

capim-pé-de-galinha (Eleusine indica)

capim-carrapicho (Cenchrus echinatus)

corda-de-viola, campainha (Ipomoea purpurea)

capim-colonião, capim-coloninho (Panicum maximum)

amendoim-bravo ou leiteiro (Euphorbia heterophylla)

capim-braquiária (Brachiaria decumbens)

capim-massambará (Sorghum halepense)

amendoim-bravo ou leiteiro (Euphorbia heterophylla)

Algodão

Milho

Soja

Gramíneas

Gramíneas

Gramíneas

Folhas largas

Folhas largas

Folhas largas

*Possui registro para outras culturas

gramíneasalgodão milho soja

CULTURA DOSE

Soja, milho e algodão 1,0 a 5,0 L.ha-1

* Seguir a recomendação de doses conforme as informações presentes na bula do produto

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

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

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

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

paraquate
• Solubilidade em água (Sw): 620.000 mg/L - 
muito alta
• Pressão de vapor (Pv): <1x10-4 mPa (25ºC) - 
produto pouco volátil
• Koc: 1.000.000 mL/g
• Adsorção/sorção: extremamente forte aos 
colóides do solo
• Log Kow: -4,5
• pKa: o (zero) - não ionizável, não dependente 
de pH

ATRIBUTOS

• Amplo espectro de controle;
• Mecanismo de ação (MoA): inibidor de 
fotossíntese – fotossistema I (FSI).

BENEFÍCIOS

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

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

gramíneasalgodão milho soja folhas 
largas

*Possui registro para outras culturas

CULTURA ALVO RECOMENDAÇÃO

Soja trapoeraba (Commelina benghalensis)

Algodão e soja picão-preto (Bidens pilosa)

capim-pé-de-galinha (Eleusine indica)

Milho capim-carrapicho (Cenchrus echinatus)

Soja capim-marmelada (Brachiaria plantaginea)

Gramíneas

Folhas largas

folhas 
largas

CULTURA DOSE

Soja, algodão e milho 1,5 L.ha-1

*Seguir a recomendação de doses conforme as informações presentes na bula do produto

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

folhas 
largas

Algodão e milho
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Herbicida pós-emergente seletivo
• Ingrediente ativo: 2,4-D
• Concentração: 806 g/L
• Grupo químico: ácido ariloxialcanóico
• Mecanismo de ação (MoA): inibidor de auxi-
nas
• Formulação: concentrado solúvel - SL
• Embalagem: 20 L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

2.4-D
• Solubilidade em água (Sw): 620.000 mg/L - 
muito alta
• Pressão de vapor (Pv): <1x10-5 mPa (25ºC) - 
produto pouco volátil
• Koc: 1.000.000 mL/g
• Adsorção/sorção: extremamente forte aos 
colóides do solo
• Log Kow: -4,5
• pKa: o (zero) - não ionizável

ATRIBUTOS

• Amplo espectro de controle;
• Mecanismo de ação (MoA): inibidor de auxi-
nas.

BENEFÍCIOS

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

Herbicida com excelente performance no controle em pós-emergência de diferentes espécies de plan-
tas daninhas de folhas largas de difícil controle, além de ampla seletividade. 

CULTURA ALVO RECOMENDAÇÃO

buva (Conyza bonariensis)

algodão-voluntário (Gossypium hirsutum)

trapoeraba (Commelina benghalensis)

soja-voluntária (Glycine max)

amendoim-bravo ou leiteiro (Euphorbia heterophylla)

corda-de-viola, campainha (Ipomoea grandifolia)

picão-preto (Bidens pilosa)

caruru-rasteiro, caruru (Amaranthus deflexus)

guanxuma, mata-pasto (Sida rhombifolia)

Soja e milho

Milho

Soja

Folhas largas

*Possui registro para outras culturas

milho soja folhas 
largas

CULTURA DOSE

Soja e milho 1,0 a 1,5 L.ha-1

*Seguir a recomendação de doses conforme as informações presentes na bula do produto

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

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

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

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

diurom
• Solubilidade em água (Sw): 42 ppm -
moderada
• Pressão de vapor (Pv): 9,2x10-5 (25ºC) -
produto não volátil
• Koc: 30 mL/g
• Adsorção/sorção: moderada
• Log Kow: 2,68 - muito lipofílico
• 1/2 vida: de 50 a 60 dias - bom residual no solo

ATRIBUTOS

• Seletividade por posicionamento no solo e 
metabolização;
• Amplo espectro de controle;
• Mecanismo de ação (MoA): inibidores de 
fotossistema II (FSII);
• Produzido com matéria-prima de alta quali-
dade e pureza.

Com flexibilidade e versatilidade, proporciona eficácia no controle de gramíneas e folhas largas.

CULTURA ALVO RECOMENDAÇÃO

capim-marmelada (Brachiaria plantaginea)

capim-colchão (Digitaria horizontalis)

picão-preto (Bidens pilosa)

guanxuma (Sida rhombifolia)

caruru-roxo, caruru-branco (Amaranthus hybridus)

poaia-branca (Richardia brasiliensis)

Algodão
Folhas largas 
e gramíneas

CULTURA DOSE

Algodão 3,2 a 4,0 L.ha-1

*Seguir a recomendação de doses conforme as informações presentes na bula do produto

gramíneas folhas 
largas
folhas 
largas

algodão

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

BENEFÍCIOS

• Seletividade à cultura de algodão quando 
aplicado em manejo (dessecação) antes do 
plantio da cultura ou logo após a semeadura, 
em pré e em pós-emergência, em jato dirigido;
• Excelente controle de gramíneas e plantas 
daninhas de folhas largas de difícil controle;
• Ótima alternativa para o manejo de plantas 
daninhas resistentes aos herbicidas inibidores 
de EPSPS (glifosato), da ALS e/ou da ACCase, 
quando aplicado em manejo e/ou logo após o 
plantio da cultura nas doses recomendadas;
• Performance excepcional no controle de plan-
tas daninhas e distribuição uniforme dos ingre-
dientes ativos na calda de pulverização, promo-
vendo mais qualidade na aplicação, resultados 
de eficácia e maior rendimento operacional.
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

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

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

ametrina
• Solubilidade em água (Sw): 200 ppm -
moderada
• Pressão de vapor (Pv): 2,74.10-4 (25ºC) -
produto não volátil
• Koc: 30 mL/g
• Adsorção/sorção: moderada
• Log Kow: 2,98 - muito lipofílico
• pKa: 4,10
• 1/2 vida: de 50 a 60 dias - bom residual no solo

ATRIBUTOS

• Seletividade por posicionamento no solo e 
metabolização;
• Amplo espectro de controle;
• Mecanismo de ação (MoA): inibidores de 
fotossistema II (FSII);
• Produzido com matéria-prima de alta 
qualidade e pureza.

BENEFÍCIOS

• Seletividade à cultura de café em pré-
emergência e pós-emergência inicial;
• Excelente controle de gramíneas e plantas 
daninhas de folhas largas de difícil controle;
• Ótima alternativa para o manejo de plantas 
daninhas resistentes aos herbicidas inibidores 
de EPSPS (glifosato), da ALS e/ou da ACCase, 
quando aplicado em manejo e/ou logo após o 
plantio da cultura nas doses recomendadas;
• Performance excepcional 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 excelente performance no controle de plantas daninhas em pré e pós-emergência 
nas épocas úmidas, além de grande flexibilidade nas associações com outros herbicidas. 

CULTURA ALVO RECOMENDAÇÃO

capim-colchão (Digitaria horizontalis)

capim-pé-de-galinha (Eleusine indica)

guanxuma (Sida rhombifolia)

corda-de-viola (Ipomoea grandifolia)

trapoeraba (Commelina benghalensis)

Café

Folhas largas

Gramíneas

gramíneascafé folhas 
largas
folhas 
largas

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

CULTURA DOSE

Café 3,0 a 4,0 L.ha-1

*Seguir a recomendação de doses conforme as informações presentes na bula do produto



Inseticidas



Terra Forte é um inseticida fi pronil que apresenta 
amplo espectro de controle. Sua formulação líquida 
proporciona maior uniformidade no recobrimento 
das sementes, o que resulta no melhor controle 
das pragas iniciais e, consequentemente, 
melhor germinação e estandes adequados.

Mais 
tecnologia 
na proteção 
da sua 
lavoura.

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.

Restrições Estaduais: verificar bulas dos produtos.

Um novo conceito no 
manejo de resistência
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Inseticida de contato e ingestão
• Ingrediente ativo: fipronil  
• Concentração: 250 g/L
• Grupo químico: pirazóis
• Mecanismo de ação (MoA): bloqueadores 
dos canais de cloro mediados pelo GABA
• Formulação: suspensão concentrada para 
tratamento de sementes - FS
• Embalagens: 1, 5 e 20 L

ATRIBUTOS

• Flexibilidade de recomendação;
• Amplo espectro de controle;
• Formulação inovadora.

BENEFÍCIOS

• Possibilidade de recomendação com 
fungicidas;
• Controle de várias pragas em diferentes 
estágios;
• Fácil limpeza de equipamentos: compatível 
com equipamentos de TS do mercado;
• Partículas reduzidas: melhor recobrimento.

O inseticida apresenta amplo espectro de controle das pragas iniciais, resultando na melhor germinação 
e estandes adequados. 

Use seu leitor QR Code e saiba mais
sobre o inseticida Terra Forte, ou
acesse ofagro.com/terraforte

algodão milho soja

CULTURA ALVO DOSE

broca-do-algodoeiro (Eutinobothrus brasiliensis)

tripes (Frankliniella schultzei)

coró (Phyllophaga cuyabana) 40 – 80 mL/ha

torrãozinho (Aracanthus mourei)

coró (Phyllophaga cuyabana)

vaquinha-verde-amarela (Diabrotica speciosa)

lagarta-elasmo (Elasmopalpus lignosellus)

tamanduá-da-soja (Sternechus subsignatus)

piolho-de-cobra (Porcellio laevis) 80 mL/100 kg de sementes

Algodão 250 – 300 mL/100 kg
de sementes

100 mL/100 kg
de sementes

200 mL/100 kg
de  sementes

Soja

Milho

*Possui registro para outras culturas

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

fipronil
• Solubilidade em água (Sw): 1.9 – 2.4 mg L-1  
(20ºC) - baixa solubilidade, baixa 
movimentação no perfil do solo e 
maior proteção da semente
• Pressão de vapor (Pv): 3.7 x 10-7 (25ºC) -
produto não volátil
• Koc: 427 - 1248
• Log Kow: 4
• pKa: não ionizável - não dependente de pH 
• 1/2 vida: 122 a 128 dias - longa 
persistência no solo

*Seguir a recomendação de doses conforme as informações presentes na bula do produto



Racionalidade 
no controle
de percevejos 
e lagartas.

Racio é um inseticida acefato com ação sistêmica, 
de contato e ingestão, muito efi ciente no controle 
de percevejos e lagartas.  Possui uma embalagem 
hidrossolúvel inovadora de múltiplas camadas, 
envolvida por uma caixa externa mais resistente, a 
qual proporciona menor emissão de odor, segurança 
ao aplicador e maior vida útil ao produto.

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.

Um novo conceito no 
manejo de resistência
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Inseticida de ação sistêmica (atua por contato 
e ingestão)
• Ingrediente ativo: acefato 
• Concentração: 750 g/kg
• Grupo químico: organofosforados
• Mecanismo de ação (MoA): Inibidores de 
acetilcolinesterase
• Formulação: pó solúvel - SP
• Embalagem: 6 sacos de 3 kg

ATRIBUTOS

• Formulação inovadora;
• Baixo odor;
• Grupo químico diferenciado;
• Menor degradação do ativo.

BENEFÍCIOS

• Dissolução mais homogênea; 
• Hidrossóluvel mais resistente e de fácil 
diluição;
• Embalagem externa de múltiplas camadas;
• Caixa externa mais resistente;
• Ferramenta para manejo da resistência de 
pragas;
• Embalagens de 3 kg fechadas hermeticamente.

Inseticida com ação sistêmica, de contato e ingestão, muito eficiente no controle de percevejos e lagartas. 

Use seu leitor QR Code e saiba mais
sobre o inseticida Racio, ou
acesse ofagro.com/racio

soja

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

acefato
• Solubilidade em água (Sw): 790.00 mg/L 
(20ºC) - alta solubilidade e boa disponibilidade 
no solo
• Pressão de vapor (Pv): 2.26 x10-4 (24ºC) - 
produto não volátil
• Koc: 2
• Log Kow: -0,89
• pKa: não ionizável - não dependente de pH 
• 1/2 vida: 3 dias - baixa persistência

CULTURA ALVO

Lagarta-da-soja (Anticarsia gemmatalis)

Percevejo-da-soja (Nezara viriluda)
Soja

*Seguir a recomendação de doses conforme as informações presentes na bula do produto

CULTURA DOSE

Soja 0,75 a 1,0 kg.ha-1



Afi ncoBR é um inseticida e acaricida diafentiurom 
de contato e ingestão com formulação diferenciada 
e maior aderência, o que possibilita melhor 
recobrimento e menor perda por lavagem da chuva, 
garantindo assim um amplo período de controle e 
resultados consistentes.

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.

Um novo conceito no 
manejo de resistência

Aderência que 
sua lavoura 
precisa.
Resultados 
que você 
sempre quis.
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Inseticida e acaricida de ação sistêmica (atua 
por contato e ingestão)
• Ingrediente ativo: diafentiurom 
• Concentração: 500 g/L
• Grupo químico: feniltiouréia
• Mecanismo de ação (MoA): inibidores de ATP 
sintetase mitocondrial
• Formulação: suspenção concentrada - SC
• Embalagens: 1, 5 e 20 L

ATRIBUTOS

• Formulação inovadora;
• Fixação superior;
• Secagem rápida.

BENEFÍCIOS

• Melhor recobrimento;
• Redução de perdas por lavagem da chuva;
• Menor degradação do ativo;
• Maior período de controle.

Inseticida e acaricida de contato e ingestão que garante amplo período de controle e resultados 
consistentes devido à sua formulação diferenciada.

Use seu leitor QR Code e saiba mais
sobre o inseticida AfincoBR, ou
acesse ofagro.com/afincobr

soja

CULTURA ALVO

pulgão-das-inflorescencias (Aphis gossypii)

curuquerê (Alabama argillacea)

mosca-branca (Bemisia tabaci Biótipo B)

ácaro-branco (Polyphagotarsonemus latus)

mosca-branca (Bemisia tabaci Biótipo B)

Algodão

Soja

*Possui registro para outras culturas

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

diafentiurom
• Solubilidade em água (Sw): 0,06 mg/L (20ºC) 
- baixa solubilidade e boa tolerância à chuva
• Pressão de vapor (Pv): 0,002 (25ºC) mPa 
2x10-6 mm Hg - produto medianamente volátil
• Koc: 43,546 - absorção fraca e boa 
disponibilidade no solo
• Log Kow: 5,76
• 1/2 vida: 1 a 2 dias

algodão

*Seguir a recomendação de doses conforme as informações presentes na bula do produto

CULTURA DOSE

Algodão e soja 0,50 a 0,80 L.ha-1



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.

Efi ciência 
de verdade 
é com 
AutênticoBR. 

AutênticoBR é um inseticida acetamiprido com 
excelente sistemicidade e formulação diferenciada, 
composta de partículas micronizadas, o que 
possibilita rápida absorção e translocação, resultando 
em maior efi cácia e segurança ao agricultor. 

Um novo conceito no 
manejo de resistência
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Inseticida de ação sistêmica
• Ingrediente ativo: acetamiprido 
• Concentração: 200 g/kg
• Grupo químico: neonicotinóide
• Mecanismo de Ação (MoA): moduladores 
competitivos de receptores nicotínicos da 
acetilcolina
• Formulação: pó solúvel - SP
• Embalagens: 1 e 20 kg

ATRIBUTOS

• Formulação inovadora;
• Fixação superior;
• Secagem rápida;
• Melhor sistemicidade.

BENEFÍCIOS

• Melhor recobrimento e distribuição na planta;
• Redução de perdas por lavagem da chuva;
• Maior velocidade de absorção e translocação;
• Maior período de controle.

Inseticida com excelente sistemicidade e formulação diferenciada, garantindo maior eficácia e segurança 
ao agricultor. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

acetamiprido
• Solubilidade em água (Sw): 4200 mg L-1 (25ºC) -
alta solubilidade e boa disponibilidade no solo
• Pressão de vapor (Pv): < 1 x 10-6 (25ºC) -
produto não volátil
• Koc: 20
• Log Kow: 0.8
• pKa: não ionizável - não dependente de pH 
• 1/2 vida: 16 dias - baixa persistência  
no ambiente

CULTURA ALVO

pulgão-da-inflorescência (Aphis gossypii)Algodão

Use seu leitor QR Code e saiba mais
sobre o inseticida AutênticoBR, ou
acesse ofagro.com/autenticobr

algodão

*Possui registro para outras culturas

*Seguir a recomendação de doses conforme as informações presentes na bula do produto

CULTURA DOSE

Algodão 100 g.ha-1



Contra a 
Helicoverpa, a 
luz do fi m do 
túnel é legal
e defi nitiva.  

Desafi oBR® é um inseticida não sistêmico, à 
base de benzoato de emamectina, restrito para 
o controle emergencial da praga Helicoverpa 
armigera, em campanha fi tossanitária nos estados 
que autorizam seu uso.

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.

Este produto não é registrado no Brasil.

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.

Um novo conceito no 
manejo de resistência
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Inseticida de ação não sistêmica
• Ingrediente ativo: benzoato de emamectina
• Concentração: 57 g/kg
• Grupo químico: avermectinas
• Mecanismo de ação (MoA): moduladores 
alostéricos de canais de cloro mediados pelo 
glutamato
• Formulação: granulado dispersível - WG
• Embalagem: 1 kg

ATRIBUTOS

• Amplo espectro de controle;
• Ação translaminar;
• Rápida degradação na superfície da planta;
• Age por contato e ingestão.

BENEFÍCIOS

• Alta eficiência no controle de lagartas;
• Eficiência no controle de mastigadores;
• Limita sua ação sobre insetos benéficos;
• Maior eficácia e rapidez no controle.

Use seu leitor QR Code e saiba mais
sobre o inseticida DesafioBR, ou
acesse ofagro.com/DesafioBR

Inseticida restrito para o controle emergencial da praga Helicoverpa armigera, nos estados que 
autorizam seu uso.

algodão milho soja

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

benzoato de emamectina
• Solubilidade em água (Sw): 320 mg L-1  
(pH 5) - solubilidade moderada
• Pressão de vapor (Pv): 4 x 10-7 mPa -  
produto não volátil
• Koc: 25,363 – 728,325
• Log Kow: 5.0 (pH 7)
• pKa: base fraca
• 1/2 vida: 15 a 17 dias - baixa persistência

CULTURA ALVO
Algodão

lagarta-do-velho-mundo (Helicoverpa armigera)Milho

Soja

*Possui registro para outras culturas
**Esse produto não é registrado no Brasil

*Seguir a recomendação de doses conforme as informações presentes na bula do produto

CULTURA DOSE

Algodão, milho e soja 0,15 a 0,30 kg.ha-1
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algodão milho soja

Use seu leitor QR Code e saiba mais
sobre o inseticida BrilhanteBR, ou
acesse ofagro.com/brilhantebr

Inseticida de ação sistêmica que atua por contato e ingestão. Apresenta ampla seletividade e se torna 
indispensável no manejo de pragas.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Inseticida de ação sistêmica (atua por contato 
e ingestão)
• Ingrediente ativo: metomil 
• Concentração: 215 g/L
• Grupo químico: metilcarbamato de oxima
• Mecanismo de ação (MoA): inibidor da 
acetilcolinesterase 
• Formulação: concentrado solúvel - SL
• Embalagens: 1, 5 e 20 L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

metomil
• Solubilidade em água (Sw): 55 g L-1 (25ºC) - 
alta solubilidade e boa disponibilidade no solo
• Pressão de vapor (Pv): 7.2 x 10-3 (25ºC) - 
produto volátil
• Koc: 9 - 157
• Log Kow: 1.24 com pH 7 (25ºC) - não dependente 
de pH
• pKa: não ionizável 
• 1/2 vida: 30 dias - baixa persistência

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

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

ATRIBUTOS

• Amplo espectro de controle;
• Longo período de controle;
• Formulação líquida (SC) e inovadora.

BENEFÍCIOS

• Controle de várias pragas em diferentes 
estádios;
• Apresenta residual prolongado;
• Único no mercado com formulação líquida – 
preparo da calda;
• Partículas reduzidas, que resultam em um 
melhor recobrimento.

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 ativo durante a aplicação.

Use seu leitor QR Code e saiba mais
sobre o inseticida SingularBR, ou
acesse ofagro.com/singularbr

algodão milho soja

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

fipronil
• Solubilidade em água (Sw): 1.9 – 2.4 mg L-1 
(20ºC)
• Pressão de vapor (Pv): 3.7 x 10-7 (25ºC) -
produto não volátil
• Koc: 427 - 1248
• Log Kow: 4
• pKa: não ionizável - não dependente de pH
• 1/2 vida: 122 a 128 dias - longa persistência 
e bom período de controle

CULTURA ALVO

curuquerê (Alabama argillacea)

bicudo (Anthonomus grandis)

larva-alfinete (Diabrotica speciosa)

tamanduá-da-soja (Sternechus subsignatus)

Algodão

Soja
Milho

*Possui registro para outras culturas

ATRIBUTOS

• Forte ação de choque;
• Ovicida, larvicida e eficaz também na fase 
adulta;
• Importante ferramenta para o MIP;
• Amplo espectro de controle.

BENEFÍCIOS

• Rapidez e eficácia no controle;
• Controla todas as fases da praga;
• Seletivo aos principais inimigos naturais;
• Controla várias espécies de lagartas.

CULTURA ALVO

pulgão (Aphis gossypii)

curuquerê (Alabama argillacea)

tripes-do-prateamento (Caliothrips brasilienses)

lagarta-das-maçãs (Heliothis virescens)

lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda)

broca-das-axilas (Epinotia aporema)

lagarta-da-soja (Anticarsia gemmatalis)

lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda)

lagarta-falsa-medideira (Pseudoplusia includens)

Algodão

Soja

Milho

*Possui registro para outras culturas

*Seguir a recomendação de doses conforme as informações presentes na bula do produto

*Seguir a recomendação de doses conforme as informações presentes na bula do produtoCULTURA DOSE

Algodão, milho e soja 0,30 a 2,0 L.ha-1

CULTURA DOSE

Algodão, milho e soja 50 a 130 mL.ha-1
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Inseticida não sistêmico
• Ingrediente ativo: permetrina 
• Concentração: 384 g/L
• Grupo químico: piretróides
• Mecanismo de ação (MoA): moduladores de 
canais de sódio
• Formulação: concentrado emulsionável - EC
• Embalagens: 1, 5 e 20 L

Apresenta amplo espectro de controle e ação de contato e ingestão, trazendo segurança e resultados.

algodão milho soja

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

permetrina
• Solubilidade em água (Sw): 55 g L-1 (25ºC) - 
alta solubilidade
• Pressão de vapor (Pv): 7.2 x 10-3 (25ºC) -
produto não volátil  
• Koc: 9 - 157
• Log Kow: 1.24 em pH 7 (25ºC)
• pKa: não ionizável - não dependente de pH
• 1/2 vida: 30 dias

Use seu leitor QR Code e saiba mais
sobre o inseticida PingBR, ou
acesse ofagro.com/pingbr

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Inseticida não sistêmico
• Ingrediente ativo: cipermetrina 
• Concentração: 250 g/L
• Grupo químico: piretróides
• Mecanismo de ação (MoA): moduladores de 
canais de sódio
• Formulação: concentrado emulsionável - EC
• Embalagens: 1, 5 e 20 L

Use seu leitor QR Code e saiba mais
sobre o inseticida BritBR, ou
acesse ofagro.com/britbr

Inseticida de amplo espectro de controle, com resultado rápido e efetivo.

algodão milho soja

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

cipermetrina
• Solubilidade em água (Sw): 0.004 mg L-¹  
(20°C) - baixa solubilidade e alta tolerância  
à chuva
• Pressão de vapor (Pv): 2.3 x10 -7 mPa  
(20 °C) - produto não volátil
• Koc: 85.572
• Log Kow: 5,30
• 1/2 vida: 30 dias - baixa persistência

ATRIBUTOS

• Forte ação de choque;
• Amplo espectro de controle;
• Ferramenta do manejo de resistência.

BENEFÍCIOS

• Rapidez e eficácia no controle;
• Controla diversas pragas em vários estádios;
• Rotação de ingrediente ativo - associações.

CULTURA ALVO

curuquerê (Alabama argillacea)

lagarta-das-maçãs (Heliothis virescens)

pulgão-do-algodoeiro (Aphis gossypii)

lagarta-rosada (Pectinophora gossypiella)

lagarta-mede-palmo (Trichloplusia ni)

lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda)

lagarta-da-soja (Anticarsia gemmatalis)

percevejo-verde (Nezara viridula)

percevejo-verde-pequeno (Piezodorus guildinii)

lagarta-falsa-medideira (Pseudoplusia includens)

Algodão

Soja

Milho

*Possui registro para outras culturas

ATRIBUTOS

• Forte ação de choque;
• Amplo espectro de controle;
• Ferramenta do manejo de resistência.

BENEFÍCIOS

• Rapidez e eficácia no controle;
• Controla diversas pragas em vários estádios;
• Rotação de ingrediente ativo - associações.

CULTURA ALVO

curuquerê (Alabama argillacea)

bicudo (Anthonomus grandis)

pulgão-do-algodoeiro (Aphis gossypii)

lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda)

lagarta-da-soja (Anticarsia gemmatalis)

lagarta-falsa-medideira (Pseudoplusia includens)

Algodão

Soja

Milho

*Seguir a recomendação de doses conforme as informações presentes na bula do produto

*Seguir a recomendação de doses conforme as informações presentes na bula do produto

CULTURA DOSE

Algodão, milho e soja 40 a 325 mL.ha-1

CULTURA DOSE

Algodão, milho e soja 0,05 a 0,250 L.ha-1
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Inseticida de contato e ingestão
• Ingrediente ativo: clorpirifós
• Concentração: 480 g/L
• Grupo químico: organofosforado
• Mecanismo de ação (MoA): inibidores de 
acetilcolinesterase
• Formulação: concentrado emulsionável - EC
• Embalagens: 5 e 20 L

ATRIBUTOS

• Amplo espectro de controle;
• Ação sistêmica e desalojante.

BENEFÍCIOS

• Controle de diversas pragas em vários estádios;
• Melhor recobrimentos e superfície de contato;
• Homogenização da calda de aplicação;
• Rápida absorção e maior controle;
• Controle direto.

Apresenta flexibilidade e amplo espectro de ação em diversas culturas, além de controlar rapidamente 
as infestações.

algodão milho soja

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

clorpirifós
• Solubilidade em água (Sw): 1.4 mg L-¹ (25°C) - 
baixa solubilidade e alta tolerância à chuva
• Pressão de vapor (Pv): 2.7 x 10-3 Pa (20 °C)  
• Koc: 6000
• Log Kow: 4.7
• pKa: não ionizável - não dependente de pH
• 1/2 vida: 30 dias - baixa persistência`

Use seu leitor QR Code e saiba mais
sobre o inseticida CapatazBR, ou
acesse ofagro.com/capatazbr

CULTURA ALVO

curuquerê (Alabama argillacea)

lagarta-rosca (Agrotis ipsilon)

lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda)

broca-das-vagens (Epinotia aporema)

lagarta-da-soja (Anticarsia gemmatalis)

Algodão

Soja

Milho

*Possui registro para outras culturas

*Seguir a recomendação de doses conforme as informações presentes na bula do produto

CULTURA DOSE

Algodão, milho e soja 0,25 a 1,0 L.ha-1



Fungicidas



Inovação 
no manejo 
de doenças 
fúngicas.

Um novo conceito no 
manejo de resistência

O clorotalonil é um fungicida protetor que, 
segundo a Embrapa¹, quando aplicado de forma 
sequencial melhora a efi cácia dos fungicidas 
específi cos para o controle da ferrugem-asiática. 
Com formulação única e inovadora, Nillus é 
composto por micropartículas que proporcionam 
melhor recobrimento das plantas e maior 
período de controle, contribuindo também para 
o manejo da resistência de doenças fúngicas.

Use seu leitor QR 
Code e saiba mais 

sobre os diferenciais 
do produto
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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.

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.
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soja

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Fungicida protetor
• Ingrediente ativo: clorotalonil
• Concentração: 500 g/L
• Grupo químico: isoftalonitrila
• Mecanismo de ação (MoA): multissítio (atua 
em vários modos de ação)
• Formulação: suspensão concentrada - SC
• Embalagens: 5, 10 e 20 L

ATRIBUTOS

• Fixação superior e secagem rápida;
• Partículas micronizadas;
• Manejo de resistência;
• Fungicida protetor;
• Formulação líquida.

BENEFÍCIOS

• Menor perda por lavagem da chuva;
• Melhor recobrimento na superfície das plantas; 
• Ferramenta importante no manejo de resistência; 
• Ação complementar a fungicidas sistêmicos –
eficiência;
• Facilidade de manuseio e preparo da calda.

Fungicida protetor multissítio com diferentes modos de ação e formulação diferenciada, com 
fotoprotetores, que possibilita melhor fixação, recobrimento das plantas e maior período de controle. 

amendoim

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

clorotalonil
• Solubilidade em água (Sw): 0.81 mg L-1 - 
baixa solubilidade e alta tolerância à chuva
• Pressão de vapor (Pv): 0.076 mPa (25ºC)
• Koc: 820
• Log Kow: 2,94
• 1/2 vida: 30 dias

Use seu leitor QR Code e saiba mais
sobre o fungicida Nillus, ou
acesse ofagro.com/nillus

CULTURA ALVO

mancha-castanha (Cercospora arachidicola)

ferrugem-asiática (Phakopsora pachyrhizi)

míldio (Peronospora manshurica)

mancha-parda (Septoria glycines)

Amendoim

Soja

*Possui registro para outras culturas

*Seguir a recomendação de doses conforme as informações presentes na bula do produto

CULTURA DOSE

Soja e amendoim 2,0 a 3,0 L.ha-1



Tradição 
em elevar 
resultados. 

Eleve é um fungicida protetor com ação multissítio, 
à base de mancozebe, com diferentes modos de 
ação. O produto garante mais efi ciência e segurança 
no manejo de doenças, possibilitando que sua 
cultura expresse todo o potencial produtivo.

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.

Um novo conceito no 
manejo de resistência
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Fungicida protetor e acaricida
• Ingrediente Ativo: mancozebe
• Concentração: 800 g/kg
• Grupo químico: alquilenobis 
(ditiocarbamatos)
• Mecanismo de ação (MoA): multissítio (atua 
em vários modos de ação)
• Formulação: pó molhável - WP
• Embalagens: 5, 10 e 20 L

ATRIBUTOS

• Ação multissítio;
• Efeito anti-stress;
• Manejo de resistência;
• Fungicida protetor;
• Baixa solubilidade em água.

BENEFÍCIOS

• Ação em diferentes modos de ação;
• Efeito “verde” que expressa pleno vigor das 
plantas;
• Ferramenta importante no manejo de 
resistência;
• Ação complementar a fungicidas sistêmicos – 
maior eficiência.

Fungicida protetor com diferentes modos de ação, garantindo eficiência e segurança no manejo de doenças 
em sua lavoura.

algodão milho soja

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

mancozebe
• Solubilidade em água (Sw): 6 - 20 mg L-1 
(20ºC) - solubilidade baixa e boa tolerância  
à chuva
• Pressão de vapor (Pv): insignificante em 20ºC
• Koc: 2000
• pKa: não ionizável, não dependente de pH
• Log Kow: 1,33
• 1/2 vida: 70 dias

Use seu leitor QR Code e saiba mais
sobre o fungicida Eleve, ou
acesse ofagro.com/eleve

CULTURA ALVO

mancha-parda (Septoria glycines)

crestamento foliar (Cercospora kikuchi)

ferrugem-da-soja (Phakopsora pachyrhizi)

mancha-de-phaeosphaeria (Phaeosphaeria maydis)

ramularia (Ramularia areola)

Soja

*Possui registro para outras culturas

Milho

Algodão

*Seguir a recomendação de doses conforme as informações presentes na bula do produto

CULTURA DOSE

Algodão, milho e soja 1,5 a 3,0 kg/ha-1
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Fungicida sistêmico
• Ingrediente ativo: procimidona
• Concentração: 500 g/L
• Grupo químico: dicarboximida
• Mecanismo de ação (MoA): MAP (bloqueio 
das redutases na membrana mitocondrial)
• Formulação: suspensão concentrada - SC
• Embalagens: 5, 10 e 20 L

ATRIBUTOS

• Formulação inovadora;
• Fixação superior;
• Secagem rápida;
• Formulação líquida.

BENEFÍCIOS

• Melhor recobrimento e distribuição na planta;
• Redução de perdas por lavagem da chuva;
• Melhor solubilidade e homogeneização da 
calda.

Fungicida eficiente no controle do mofo-branco. Possui formulação líquida, fixação superior e maior 
tolerância à chuva.

soja

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

procimidona
• Solubilidade em água (Sw): 2.46 mg L-1 (20ºC) 
- baixa solubilidade e maior tolerância à chuva
• Pressão de vapor (Pv): 0.023 mPa (25ºC)
• Koc: 850
• Log Kow: 2,50
• 1/2 vida: 7 dias

CULTURA ALVO

mofo-branco (Sclerotinia sclerotiorum)Soja

*Possui registro para outras culturas

*Possui registro para outras culturas

Use seu leitor QR Code e saiba mais
sobre o fungicida ParrudoBR, ou
acesse ofagro.com/parrudobr

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Fungicida sistêmico
• Ingrediente ativo: flutriafol
• Concentração: 125 g/L
• Grupo químico: triazóis
• Mecanismo de ação (MoA): inibidores da 
biossíntese de ergosterol
• Formulação: suspensão concentrada - SC
• Embalagens: 5, 10 e 20 L

ATRIBUTOS

• Maior solubilidade;
• Rápida absorção;
• Alta sistemicidade.

BENEFÍCIOS

• Rápida interação do produto com solo  
e planta;
• Penetração mais rápida e menor perda  
do ativo;
• Acelerada proteção na planta.

Fungicida sistêmico que apresenta rápida interação com o solo e planta, penetração mais rápida e 
menor perda do ativo, resultando em proteção acelerada da lavoura. 

algodão

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

flutriafol
• Solubilidade em água (Sw): 130 mg L-1  
(pH 7, 20ºC)
• Pressão de vapor (Pv): 7.1 x 10-9 Pa 20ºC
• Koc: 67 -260
• Log Kow: 2.3 (20ºC)
• pKa: não ionizável
• 1/2 vida: 365 dias

CULTURA ALVO

ramulária (Ramularia areola)

ramulose (Colletotrichum gossypii)

mancha-púrpura-da-semente (Cercospora kikuchii)

mancha-parda (Septoria glycines)

oídio (Microsphaera difusa)

Algodão

Soja

Use seu leitor QR Code e saiba mais
sobre o fungicida NotávelBR, ou
acesse ofagro.com/notavelbr

soja

*Seguir a recomendação de doses conforme as informações presentes na bula do produto

*Seguir a recomendação de doses conforme as informações presentes na bula do produto

CULTURA DOSE

Soja 1,0 L.ha-1

CULTURA DOSE

Algodão e soja 0,4 a 1,0 L.ha-1
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Fungicida sistêmico
• Ingrediente ativo: carbendazim
• Concentração: 500 g/L
• Grupo químico: benzimidazóis
• Mecanismo de ação (MoA): DGC – divisão 
celular (inibidor da mitose)
• Formulação: suspensão concetrada - SC
• Embalagens: 5 e 20 L

ATRIBUTOS

• Fungicida de amplo espectro;
• Fungicida sistêmico;
• Uso em TSI.

BENEFÍCIOS

• Controla doenças de TS e DFC; 
• Rápida absorção e translocação;
• Densidade e pigmentação adequadas para TSI.

O fungicida se destaca como excelente opção para tratamento de sementes, com absorção por raízes e 
tecidos verdes, além de ampla flexibilidade na aplicação.

sojaalgodão

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

carbendazim
• Solubilidade em água (Sw): 29 mg L-1  (pH 4)
• Pressão de vapor (Pv): 1.5 x 10-4 Pa (25ºC)
• Koc: 20 - 1888
• Log Kow: 1.48
• pKa: 4.2
• 1/2 vida: 120 dias

CULTURA ALVO DOSE

mancha-púrpura-da-semente, crestamento-foliar
(Cercospora kikuchii)

mancha-parda, septoriose (Septoria glycines)

ramulose, tombamento (Colletotrichum gossypii var. 
cephalosporioides)

podridão-de-fusarium, fusariose (Fusarium moliniforme)

necrose-do-colo, necrose-na-raiz (Fusarium pallidoroseum)

podridão-das-maçãs, podridão-mole (Lasiodiplodia theobromae)

necrose-do-colo, necrose-na-raiz
(Fusarium pallidoroseum)

antracnose (Colletotrichum truncatum)

podridão-aquosa, mela, crosta-preta (Rhizoctonia solani)

phomopsis-da-semente (Phomopsis sojae)

Algodão
(tratamento de sementes)

Soja
(aplicação foliar)

Soja
(tratamento de sementes)

500 mL/ha

80 mL/100 kg
de sementes

100 mL/100 kg
de sementes

*Possui registro para outras culturas

Use seu leitor QR Code e saiba mais
sobre o fungicida ImperadorBR, ou
acesse ofagro.com/imperadorbr

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Fungicida sistêmico
• Ingrediente ativo: tebuconazole
• Concentração: 200 g/L
• Grupo químico: triazóis
• Mecanismo de ação (MoA): IBE (inibidores da 
biossíntese de ergosterol)
• Formulação: concentrado emulsionável - EC
• Embalagens: 5 e 20 L

ATRIBUTOS

• Fungicida sistêmico;
• Efeito curativo e erradicante;
• Flexibilidade de aplicação.

BENEFÍCIOS

• Rapidamente absorvido - controle mais 
efetivo; 
• Atua em diferentes estágios da doença;
• Aplicação em qualquer época, sem restrição.

Por ser um produto sistêmico é rapidamente absorvido. Seu efeito curativo e erradicante o torna 
indispensável para sua lavoura. 

milho soja

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

tebuconazol
• Solubilidade em água (Sw): 36 mg L-1   
(pH 5-9), 20ºC
• Pressão de vapor (Pv): 1.7 x 10-6 Pa (20ºC)
• Koc: 1.7 x 10-6 Pa (20ºC)
• Log Kow: 3.7
• pKa: não ionizável, não dependente de pH
• 1/2 vida: 365 dias

CULTURA ALVO

mancha-foliar (Exserohilum turcicum)

ferrugem (Puccinia polysora)

ferrugem-comum (Puccinia sorghi)

Soja oídio (Microsphaera diffusa)

*Possui registro para outras culturas

Milho

Use seu leitor QR Code e saiba mais
sobre o fungicida ProdutorBR, ou
acesse ofagro.com/produtorbr

*Seguir a recomendação de doses conforme as informações presentes na bula do produto

*Seguir a recomendação de doses conforme as informações presentes na bula do produto

CULTURA DOSE

Algodão e soja 0,08 a 0,5 L.ha-1

CULTURA DOSE

Milho e soja 0,5 a 1,0 L.ha-1



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



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.


