
Um novo conceito no 
manejo de resistência

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.

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.

(diflubenzurom)

ourofinoagro.com.br
ourofinoagrociencia

No combate às 
pragas, eficiência 
e seletividade 
são unanimidade.  



Para mais informações sobre alvos, doses e aplicações, consulte 
a bula do produto em ourofinoagro.digital/unanimebr

Inseticida fisiológico com ação de contato e ingestão, fundamental no manejo de 
lagartas e seletivo aos inimigos naturais. Sua formulação líquida SC permite a melhor 
dissolução da calda e recobrimento das folhas, assim como sua alta concentração 
e adesividade melhora o rendimento e diminui as perdas em casos de chuva. É 
garantia de melhores resultados operacionais e no controle das lagartas.

 ▪ Residual prolongado;

 ▪ Controla a praga desde a fase 
de ovo até lagartas de 2º instar;

 ▪ Seletivo aos inimigos naturais;

 ▪ Modo de ação diferenciado.

 ▪ Maior período de controle;

 ▪ Segurança no manejo das lagartas;

 ▪ Baixo impacto ambiental;

 ▪ Ferramenta para o manejo da resistência.

Atributos Benefícios

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Inseticida seletivo para o controle das lagartas

• Ingrediente ativo: diflubenzurom

• Concentração: 480 g/L

• Formulação: SC Suspensão Concentrada

(diflubenzurom)

(diflubenzurom)

(metomil)

(clorpirifós)

Cultura
Pragas

Nome Comum 
Nome Científico

Recomendações Doses e volumes 
de calda

Soja Lagarta-da-soja
Anticarsia gemmatalis

Aplicação  no início da infestação da praga, até 
um máximo de 20 lagartas pequenas (1° e 2° 

instares) por pano de batida. Realizar, no  máx-
imo, 3 aplicações e reaplizar a cada 15 dias, se 

necessário.

40 mL/ha 
Terrestre: 150 - 300 L/ha 
Aérea: Mínimo 20 L/ha

Milho
Lagarta-militar,

Lagarta-do-cartucho
Spodoptera frugiperda

Efetuar amostragens selecionando de 5 a 10 
pontos de amostragem por ha, considerando-
se 100 plantas em cada ponto, contando-se 
o número de plantas com folhas raspadas. 

A aplicação deverá ser realizada no início de 
sintomas de ataque, com 10% de plantas 
apresentando sintomas (folhas raspadas), 

limitada a no máximo 2 aplicações e reaplicando 
a cada 14 dias, se necessário.

50 mL/ha 
Terrestre: 200 - 400 L/ha 

Aérea: Mínimo 20 L/ha

Algodão Curuquerê
Alabama argillacea

 Aplicação no início da infestação, quando 
30% das plantas estiverem infestadas, ou seja, 
apresentarem pelo menos 1 lagarta de 1° ou 

2° instares. Realizar, no máximo, 3 aplicações e 
reaplicar a cada 14 dias, se necessário.

30-35 ml/ha 
Terreste: 150 - 400 L/ha 
Aérea: mínimo 20 L/ha

Feijão-caupi
Lagarta-elasmo; 
Broca-do-caule

(Elasmopalpus lignosellus)

Aplicar quando constatada a presença das 
primeiras lagartas na cultura, sendo fundamental 
inspecioná-la regularmente. Quando necessário, 
realizar no máximo 3 aplicações, em intervalos de 

15 dias.

40 mL/ha 
Terrestre: 150 a 300 L/ha 
Aéreo: mínimo de 20 L/ha

PRAGAS CONTROLADAS E RECOMENDAÇÃO DE USO (L p.c/ha)
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Adulto

1º Instar

3 dias

4º Instar

2 dias

Ovos

2 a 3 dias

3º Instar

2 dias

2º Instar

2 dias

5º Instar

2 a 7 dias

Pré-pupa

2 dias

Pupa

11 dias

1

Ciclo da Anticarsa gemmatalis e mecanismo de ação do UnânimeBR: 

Indicado para controlar 
as fases iniciais.

     Rotação de grupos químicos 
diferentes;

     Associação de produtos de 
choque com produtos de ação 
residual prolongado; *

     Monitoramento constante da 
praga na lavoura.
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Dicas de manejo

Temos soluções completas para 
um manejo integrado. Conheça 
o Focus 360 e saiba mais.

Principais Culturas:

milho algodão feijão-
caupi

soja

* Como o BrilhanteBR e o Capataz.


