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Principais culturas:

tomatemilhosoja

Apresentamos o novo reforço para o time campeão da Ourofi no Agrociência. 
A inédita diamida, fruto da parceria com a multinacional ISK e que protege 
a sua lavoura contra pragas. É tecnologia e inovação japonesa a serviço da 
agricultura brasileira.

 ▪ Nova molécula;  ▪ Baixa exposição, maior efi ciência e 
estabilidade de controle;

 ▪ Alta seletividade;  ▪ Baixo impacto aos inimigos naturais 
e ao meio ambiente;

 ▪ Residual prolongado;  ▪ Maior período de controle;

 ▪ Amplo espectro de controle;  ▪ Controle de várias espécies de 
pragas.

Atributos Benefícios

café

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

• Formulação: concentrado solúvel (SL)

• Ingrediente ativo: ciclaniliprole

• Concentração: 50 g ia/L

Inseticida • Mecanismo de ação: modulador dos 
receptores de rianodina

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

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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Ciclaniliprole 50 SL

10 g ia/ha

200 ml pc/ha

Ciclaniliprole 50 SL

20 g ia/ha

400 ml pc/ha

Flubendiamide

33,6 g ia/ha

70 ml pc/ha

Clorantraniliprole

10 g ia/ha

50 ml pc/ha
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RESULTADOS

Performance do Goemon no manejo de soja: Helicoverpa armigera 
Sumarização de 12 ensaios de campo: aplicação no vegetativo

Performance do Goemon no manejo de café: Leucoptera coffeella
Sumarização de campo: aplicação foliar

Performance do Goemon no manejo de milho: Spodoptera frugiperda
Sumarização de campo: aplicação no vegetativo

Período de avaliação: 7 dias após a aplicação (7DAA) 

Média de lagartas na testemunha (prévia): 4,6 | Média de lagartas na testemunha: 4,9

Período de avaliação: 7 dias após a aplicação (7DAA) | Média de lagartas na testemunha (prévia): 11 
Média de lagartas na testemunha: 7,76 | Aplicação: início da infestação (V4)

Período de avaliação: 30 dias após a aplicação (30DAA) (EFF: folhas com minas) | Avaliação: média do 
número de folhas com minas em 50 folhas em 20 ramos marcados | Média na testemunha (prévia): 4,65 
| Média na testemunha: 7,83 

Posicionamento técnico

Modo de ação

Principais pragas de controle

V1VE VNV2 R1 R2 R5 R6 R7 R8 R9

Posicionamento técnico

Posicionamento técnico

Pré-florada | Florada | Chumbinho Expansão Granação Colheita Pós-colheita

VE V1 V3V2 V4 V5 V7 v10 VT R1 R6

Soja

Milho

Café

Inseticida de amplo espectro de controle, seletivo aos inimigos naturais e 
uma importante ferramenta no Manejo Integrado de Pragas (MIP). Goemon é 
composto por uma nova molécula que faz parte do grupo químico antranilamida 
(diamida). Atua nos moduladores dos receptores rianodinas, causando liberação 
descontrolada de cálcio, promovendo contração irregular das células do inseto, 
seguido por paralisia e morte.
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Falsa-medideira
(Chrysodeixis includens)
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