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O esteio que 
sua lavoura 
precisa no 
combate aos 
ácaros.

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



Adulto

Ninfas, 
protoninfas e 
deutoninfas

Ovos

Larvas

Principais culturas

tomatecafécitrus

Acaricida da Ourofi no Agrociência seletivo aos inimigos naturais, sendo uma excelente 
opção para o manejo integrado de pragas. Com forte ação de contato e propriedades 
lipofílicas, que garantem uma ótima adesão nas folhas, tornando o produto o principal 
aliado dos produtores, com alto período de controle e ação prolongada.   

Cultura
Alvos biológicos Doses Número de 

aplicações
Nome comum Nome científi co p.c.

Café
Ácaro-da-leprose Brevipalpus phoenicis

300mL/ha 2
Ácaro-vermelho Oligonychus ilicis

Citrus

Ácaro-da-leprose Brevipalpus phoenicis 20–25mL/100L 
água

1
Ácaro-da-falsa-ferruguem Phyllocoptruta oleivora

Ácaro-purpúreo Panonychus citri
20mL/100L 

águaÁcaro-branco Polyphagotarsonemus 
latus

Tomate Ácaro-bronzeado Aculops lycopersici 30mL/100L 
água 3

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

 ▪ Atua em diversas fases do alvo;  ▪ Poder residual e ação prolongada;

 ▪ Flexibilidade de uso (recomendado 
em todas as épocas);

 ▪ Ótima relação custo-benefício, 
controla os principais ácaros com 
aplicação única.

 ▪ Ótimo parceiro no MIP (Manejo 
Integrado de Pragas);

 ▪ Seletivo a inimigos naturais;

 ▪ Ação ovicida; ▪ Mecanismo de ação único;

Atributos Benefícios

 ▪ Forte ação lipofílica;  ▪ Efetivo em todos os estádios de 
desenvolvimento da praga;

Ciclo do ácaro-da-leprose e modo de ação do Esteio®: 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

• Formulação: Suspensão Concentrada (SC)• Ingrediente ativo: espirodiclofeno

• Concentração: 240 g/LAcaricida do grupo químico Cetoenol

Obs.: registro para outras culturas: coco, maçã, mamão e seringueira.

RESULTADOS

Performance do Esteio® no citrus no manejo ácaro-da-leprose

Atua em todas as fases da praga.

5 a 16 dias

1 a 2 dias

18 a 21 dias

9 a 10 dias

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

TRATAMENTOS 7 DAA 14 DAA 30 DAA 60 DAA 120 DAA

TESTEMUNHA 49,00 b 63,75 b 69,75 b 45,75 b 22,00 b

ESTEIO 
(400 ml/ha) 3,75 a 1,00 a 0,00 a 0,00 a 0,25 a

ESTEIO 
(500 ml/ha) 1,50 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a

ACARICIDA E 
(400 ml/ha) 0,75 a 0,25 a 0,00 a 0,00 a 0,25 a

ACARICIDA E  
(500 ml/ha) 2,25 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,25 a

Comparação de médias do número de ácaros vivos 
em 8 frutos após a aplicação dos tratamentos, quando 
comparados com a Testemunha, aos 7, 14, 30, 60 e 120 
dias após a aplicação. Pindorama, SP, 2021.

Médias seguidas das mesmas letras não diferem entre si 
pelo teste com 5% de probabilidade de erro.
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