
Um novo conceito no 
manejo de resistência

ourofinoagro.com.br
ourofinoagrociencia

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.

ourofinoagro.com.br
ourofinoagrociencia

Proteção e 
segurança no 
desenvolvimento 
inicial da cultura.
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Fale com a gente:

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

Atendimento Integrado Ourofino



Cultura Praga Dose

Arroz Pulgão-das-raízes
(Rhopalosiphum rufi abdominale) 0,05 – 0,1

Milho

Cigarrinha-das-pastagens
 (Deois fl avopicta)

0,08
Cigarrinha-do-milho

(Dalbulus maidis)

Percevejo-barriga-verde 
(Dichelops furcatus)

0,12Broca-do-colo 
(Elasmopalpus lignosellus)

Coró
(Liogenys fuscus)

Trigo Pulgão-da-espiga 
(Rhopalosiphum graminum) 0,075 – 0,105

Culturas registradas:

trigomilhoarroz

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

RESULTADO

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

Inseticida para proteção de sementes da Ourofi no Agrociência, altamente 
sistêmico, com excelente controle de sugadores e pragas de solo, assegurando 
a manutenção do estande inicial da cultura.

Por ter ótima solubilidade 
em água, o ÍmparBR® 
apresenta grande 
disponibilidade no solo, 
possibilitando rápida 
absorção pela raiz e maior 
distribuição na planta. 

▪ Velocidade de ação;

▪ Amplo espectro de ação;

▪ Produto sistêmico;

▪ Alta solubilidade ;

▪  Produzido com alta tecnologia;

▪ Paralisação do ataque da praga ;

▪ Redução do potencial de dano;

▪ Controle do complexo de pragas nos cultivos;

▪ Alta efi ciência no controle de percevejos e 
cigarrinhas ;

▪ Manutenção do estande inicial de plantas;

▪ Maior disponibilidade de produto no solo ;

▪ Rápida absorção pelas raízes;

▪ Excelente qualidade de formulação e 
segurança.

Atributos Benefícios

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Inseticida de ação sistêmica

• Ingrediente ativo: tiametoxam

• Concentração: 350 g/L 

• Formulação: suspensão concentrada para 
tratamento de sementes (FS)

Semente tratada Raízes das plântulas

Mortalidade do percevejo-barriga-verde (Dichelops furcatus)
após a infestação artifi cial na cultura do milho
(Produtos e doses em mL/60.000 sementes)

Absorção e translocação na planta
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Fonte: Estação Experimental Ourofi no Agrociência, 2018. Guatapará, SP.

Baseado nas seguintes quantidades de sementes/ha, kg/ha: Arroz: 100; Milho: 20 (60.000 sementes/ha); Trigo: 150.
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▪ Melhor translocação e distribuição na planta; 

▪ Maior período de controle;
DAI | dias após a infestação
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