
Na direção 
certa, no 
tempo ideal.
Alta performance e segurança 
da formulação microencapsulada, 
de maneira gradual e assertiva.

Desenvolvido para a agricultura brasileira



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

• Formulação: suspensão de cápsulas (CS)• Ingrediente ativo: clomazone

• Concentração: 360 g.L-1

Herbicida pré-emergente e pós-emergente 
seletivo condicional de ação sistêmica do 
grupo químico isoxazolidinona

• Mecanismo de ação: herbicidas inibidores 
da DOXP-Síntase (Grupo F)

Herbicida seletivo pré-emergente condicional de ação sistêmica, com segurança e 
alta performance no controle das principais gramíneas e algumas folhas largas em 
diferentes épocas do ano. Graças ao seu sistema de microencapsulamento, o ativo 
é liberado gradativamente, diminuindo as perdas por volatização, aumentando sua 
disponibilidade e transpondo a palha até o solo. 

Cana

Arroz

Soja

Algodão

Kaivana® 360 CS: 
um produto 
reimaginado para a 
agricultura brasileira

Durante 4 anos, foram realizados incansáveis estudos, 
avaliações, testes e aplicações para que o melhor fosse 
alcançado. Isso tudo, claro, seguindo o propósito de buscar 
as diferenciações de um produto reimaginado, pensado e 
desenvolvido para as condições da agricultura brasileira.

Altos investimentos em pesquisa e desenvolvimento

O trabalho foi feito em Centros de Pesquisa e Desenvolvimento de 
alta tecnologia, com equipamentos de última geração que permitem 
simular e testar o produto nas mais variadas regiões agrícolas 
do Brasil. Participaram do processo de desenvolvimento muitos 
pesquisadores, em sua maioria doutores e com vasta experiência. 
Dentre eles, estão: Edivaldo Velini, Caio Carbonari, Rubem Oliveira 
Jr., Richard Feliciano, Edson Mattos, Roberto Toledo e Diego Alonso.

Pesquisadores e doutores envolvidos no desenvolvimento

Todo o processo de idealização do conceito do produto contou com 
o suporte de instituições de pesquisa, como a Unesp de Botucatu 
(SP), o IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas, a UEM - Universidade 
Estadual de Maringá (PR), dentre outras. Ao todo, 9 protótipos 
na primeira geração e mais 6 protótipos na segunda geração.

Parceria com renomadas instituições de pesquisa

Em parceria com diferentes instituições de pesquisa, foram 
realizadas dezenas de estudos em condições de campo nas 
principais regiões agrícolas do país, com evidências estatísticas 
que comprovam a alta performance do Kaivana® 360 CS.

Eficiência comprovada

Atributos Benefícios

• Maior controle e redução do processo de 
volatização, reduzindo as perdas do ativo 
e riscos de fitoxidade às culturas vizinhas, 
gerando maior segurança nas aplicações;

• Alta performance em áreas de plantio 
direto (palha) e convencional;

1. Formulação CS microencapsulada com alta 
tecnologia e inovação, contendo agentes 
tensoativos exclusivos de alta performance;

2. Formulação CS com tecnologia “slow release”; • Maior assertividade e distribuição 
uniforme do Kaivana®® 360 CS no alvo 
biológico (solo e plantas daninhas), com 
liberação gradativa do clomazone;

4. Alta seletividade em pré-emergência 
quando comparado com outras 
formulações de clomazone;

3. Amplo espectro de controle de plantas 
daninhas anuais e perenes, gramíneas 
e de folhas largas em pré-emergência 
condicional de ação sistêmica;

5. Formulação CS com maior compatibilidade 
nas associações com outros herbicidas.

• Por sua melhor distribuição, que 
acontece de forma gradativa no solo, 
pela excelente transposição da palha 
até o solo, além da boa tolerância em 
épocas secas, garante alta performance 
em gramíneas e algumas folhas largas;

• Excelente alternativa para o manejo de 
plantas daninhas resistentes ao glifosato, aos 
herbicidas inibidores de ALS e de ACCase;

• Alta seletividade em pré-emergência em 
soja, algodão e arroz, quando aplicado 
conforme as recomendações técnicas;

• Versatilidade no uso em associações com 
outros herbicidas em soja, algodão e arroz.

Use seu leitor QR Code e 
saiba mais  sobre o herbicida 
Kaivana® 360 CS.
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Como funciona o 
Kaivana® 360 CS?

1. Redução de perdas 
por volatilização e 
riscos de deriva.

2. Na direção 
certa, no 
tempo ideal.

3. Maior transposição 
da palha até solo, 
realizada de forma 
gradual e assertiva, 
trazendo benefícios 
para a produtividade.

*CLZ = clomazone.

fotoproteçãoencapsulamento

distribuição 
no solo transposição

Alta qualidade da formulação de clomazone 360 CS microencapsulada. Conta 
com um complexo sistema de agentes fotoprotetores e tensoativos exclusivos 
com diferentes ações, o que promove a redução de perdas por volatização e 
derivas, gerando mais segurança às culturas vizinhas. 

Sua tecnologia permite uma maior translocação da palha para o solo, além da 
liberação gradativa do clomazone no alvo biológico, trazendo consistência nos 
resultados e segurança nas lavouras. 



20 mm | 24 horas encapsulado

50 mm | 24 horas encapsulado

100 mm | 24 horas encapsulado

20 mm | 24 horas livre

50 mm | 24 horas livre

100 mm | 24 horas livre

Teor de clomazone na 
solução do solo (g.ha-1) 
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NUPAM - Unesp Botucatu 
Velini et al. (2016)

Unicamp - Campinas 
Feliciano et. al 2019
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Formulação do Kaivana® 360 
CS em microscopia eletrônica
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Produtividade 
da soja (kg/ha)

Performance no controle (%)
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HERBICIDAS

Kaivana® 360 CS

V0 V4 V6 B3 F3 F8 FC C3 C6 c10 C16V1

V0 V4 V6 B3 F3 F8 FC C3 C6 c10 C16V1

HERBICIDAS

Soja

Algodão

Posicionamento técnico



(espirodiclofeno)

(ciclaniliprole)

(tiametoxam)

(isoxaflutole)

(clomazone)
Kaivana® 360 CS

(mancozebe)

(carbendazim)

(clorotalonil)

(procimidona)

(tebuconazol)

(permetrina)

(clorpirifós)

(acefato)

(fipronil)

(fipronil)

(diflubenzuron)

(tiametoxam)

(cipermetrina)

(metomil)

(acetamiprido)

(diafentiuron)

(flutriafol)

(diurom)

(clomazone + ametrina)

(metribuzim)

(clomazone)

(sulfentrazone)

(2,4-D + picloram)

(ametrina)

(2,4-D)

(glifosato)

(atrazina)

(azoxistrobina + tebuconazol)

(azoxistrobina + ciproconazol + clorotalonil)

(glufosinato-sal de amônio)
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Adjuvante:
Regulador de crescimento:
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Kaivana® 360 CS 
é o mais novo 
herbicida 
reimaginado 
que integra o 
programa  
Focus 360®.
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ourofinoagro.com.br
ourofinoagrociencia

Produtos à base de fipronil e tiametoxam são tóxicos para abelhas. A aplicação aérea 
NÃO É PERMITIDA. Não aplique este produto em época de floração, imediatamente 
antes do florescimento ou quando for observada visitação de abelhas na cultura. O 
descumprimento dessas determinações constitui crime ambiental, sujeito a penalidades. 
Comunicado do IBAMA, Diário Oficial da União, Seção 3, página 112 de 19/07/2012.

Restrições Estaduais: verificar bulas dos produtos.

Atenção!
Produtos perigosos 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


