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Condições 
adversas pedem 
soluções de 
confi ança. 
DistintoBR, um 
graminicida de 
respeito.

Restrição Estadual: verificar bula do produto.

Atenção!
Produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. 
Leia atentamente e siga as instruções contidas em rótulos, bulas 
e receitas. Utilize sempre equipamentos de proteção individual. 
Informe-se e realize o manejo integrado de pragas e o de 
resistência a doenças e plantas daninhas. 
Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Venda sob 
receituário agronômico.

Descarte corretamente as embalagens e as sobras de produtos.

0800 941 5508 (16) 99775-0892
Fale com a gente:

Nosso canal de atendimento ao cliente,
fortalecendo a relação com o campo.Ativo

Atendimento Integrado Ourofino
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Para mais informações sobre alvos, doses e aplicações, 
consulte a bula do produto em ourofinoagro.digital/distintobr

Herbicida isoxafl utole de alta performance no período seco. Indicado para o 
manejo de gramíneas em geral, com performance diferenciada na transposição 
da palha de cana para o solo e longo período residual. É qualidade, segurança 
e economia a cada safra.

Principais culturas:

eucaliptocana

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

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

• Formulação: grânulos dispersíveis em água 
(WG)

• Ingrediente ativo: isoxaflutole

• Concentração: 750 WG

Herbicida pré-emergente seletivo • Mecanismo de ação: inibidores da biossíntese 
de carotenos (HRAC - Grupo F2)
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Posicionamento técnico

 ▪ Amplo espectro de controle de 
gramíneas;

 ▪ Alta performance no manejo de 
gramíneas em geral;

 ▪ Longo período residual e ½ vida;  ▪ Longo residual e mecanismo de ação 
permitem sua utilização em condições 
adversas com alta efi ciência; 

 ▪ Flexibilidade nas associações e baixas 
doses;

 ▪ Ganho de rendimento operacional e 
possibilidade de várias associações 
com outros graminicidas e latifolicidas 
em geral;

 ▪ Excelente transposição de palha e 
baixa fotodegradação;

 ▪ Possibilidade de utilização em todo 
período seco com segurança de 
maneira efi caz.

Atributos Benefícios

CULTURA ALVO DOSE

Cana
capim-colonião (Panicum maximum)

100 a 200 g/hacapim-colchão (Digitaria horizontalis)
capim-braquiária  (Brachiaria decumbens)

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

30 DDA 60 DDA 90 DDA 120 DDA 150 DDA

Performance no controle (%)
capim-colonião capim-braquiária

PonteiroBR 1,60 L/ha +
DistintoBR 140 g/ha

PonteiroBR 1,60 L/ha +
DistintoBR 140 g/ha

Sulfentrazone 1,60 L/ha +
Isoxafl utole 140 g/ha

Sulfentrazone 1,60 L/ha +
Isoxafl utole 140 g/ha
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