
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.
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complexo. 
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Principais culturas:

milho cafésoja

Teburaz® é o fungicida sistêmico da Ourofi no que associa dois dos principais 
grupos químicos. É fundamental no manejo de doenças em milho, café, feijão 
e soja, destacando-se pelo amplo espectro de controle.

Realizar, no máximo, duas aplicações por ciclo da cultura, com intervalo de 14 dias. 
Iniciar as aplicações de forma preventiva entre 30 e 50 dias após o plantio.

 ▪ Composto por dois grupos químicos 
diferentes (manejo de resistência);

 ▪ Alta efi cácia no complexo de doenças;

 ▪ Seletividade aos principais materiais 
plantados;

 ▪ Alta compatibilidade com defensivos 
agrícolas;

 ▪ Ação preventiva e curativa de acordo com o 
complexo de doenças;

 ▪ Maior espectro de controle;

 ▪ Uso em multiculturas                                        
(ação destacada em culturas gramíneas);

 ▪ Combinação com inseticidas e fungicidas 
multissítios;

 ▪ Não apresenta injúrias e sintomas de 
fi totoxidade;

 ▪ Reduz quantidade inicial de inóculos          
(diminui taxa de progresso da doença).

Atributos Benefícios

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Fungicida dos grupos químicos estrobilurinas 
e triazóis

• Ingrediente ativo: azoxistrobina + 
tebuconazol

• Concentração: 120 g/L e 200 g/L

• Formulação: suspensão concentrada (SC)

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

Manejo do complexo de manchas foliares na cultura do milho 

Sugestão para uso do produto:
durante o período de infecção

Cultura Doenças Doses e Recomendações

Soja1

Crestamento-foliar
(Cercospora kikuchii) 

0,5
Aplicar, no máximo, duas vezes a cada ciclo da cultura, considerando o 
período de fl orescimento (estádio fenológico R1 – R3), com intervalo de 
14 dias. Se necessário, complementar com fungicida de outros grupos 

químicos.
Mancha-parda

(Septoria glycines) 

Milho1

Cercosporiose
(Cercospora zeae-maydis)

0,5 
Aplicar, no máximo, duas vezes por ciclo da cultura, com intervalo de 14 

dias. Recomenda-se que o trabalho seja feito
preventivamente aos 30–50 dias após a semeadura.

Mancha-de-Phaeosphaeria
(Phaeosphaeria maydis)

Feijão1

Antracnose
(Colletotrichum

lindemuthianum)

0,6 
Aplicar, no máximo, três vezes por ciclo da cultura, com intervalos de 14 
dias. Recomenda-se que o trabalho seja feito preventivamente, antes do 
aparecimento dos sintomas, a partir de R5-pré-fl oração (após emissão 
do primeiro botão), que ocorre entre 30–50 dias após a emergência.

Mancha-angular 
(Phaeoisariopsis griseola)

Café2

Ferrugem-do-cafeeiro
(Hemileia vastatrix)

0,75 
Aplicar, no máximo, duas vezes por ciclo da cultura, com intervalo de 30 

dias. Recomenda-se que o trabalho seja feito
preventivamente em regiões com histórico da doença, antes do 

aparecimento dos primeiros sintomas. A área pulverizada deve ser 
monitorada.

Mancha-de-phoma 
(Phoma costaricensis

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

1 – Aplicação terrestre: 200 L/ha | Aplicação aérea: 20 – 40 L/ha  | Adicionar adjuvante (O. Mineral): 0,5% v/v
2 – Aplicação terrestre: 400 L/ha | Adicionar adjuvante (O. Mineral): 0,5% v/v

feijão

início da 
infecção 
(fase 1)

infecção
avançada 
(fase 2)

agente sobrevive 
em restos 
culturais e plantas 
hospedeiras

bactérias 
e fungos

planta 
infectada

Phaeosphaeria maydis



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

O parceiro 
completo contra 
um inimigo 
complexo. 

V
S0

2 
| 1

2/
21

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


