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O manejo 
certo para uma 
pastagem de 
rentabilidade 
expressiva.

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) 99975-0892
Fale com a gente:

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

Atendimento Integrado Ourofino



Aroeirinha (Schinus terebinthifolius)

Arranha-gato (Acacia plumosa)

Assa-peixe-branco (Vernonia polyanthes)

Assa-peixe-roxo (Vernonia westiniana)

Assa-peixe-roxo (Vernonia polyanthes)

Beldroega (Portulaca oleracea)

Caruru (Amaranthus viridis)

Cheirosa (Hyptis suaveolens)

Erva-quente (Spermacoce alata)

Espinho-agulha (Barnadesia rosea)

Fedegoso (Senna occidentalis)

Fedegoso (Senna obtusifolia)

Gervão-branco (Croton glandulosus)

Guanxuma (Sida rhombifolia)

Guanxuma-branca (Sida glaziovii)

Jacarandá-de-espinho (Machaerium aculeatum)

Joá-bravo (Solanum aculeatissimum)

Leiteiro (Peschiera fuchsiaefolia)

Lobeira (Solanum lycocarpum)

Losna-branca (Parthenium hysterophorus)

Malva-branca (Sida cordifolia)

Malva-preta (Sidastrum micranthum)

Malva-roxa (Sidastrum paniculatum)

Malva-veludo (Waltheria indica/ Sida cordifolia)

Maria-mole (Senecio brasiliensis)

Mata-pasto (Eupatorium maximilianii)

Roseta; Espinho-de-agulha (Randia armata)

Unha-de-boi (Bauhinia divaricata)

Unha-de-gato (Acacia paniculata)

Unha-de-vaca (Bauhinia variegata)

Cultura registrada:

pastagem

RECOMENDAÇÕES DE USO E PLANTAS DANINHAS CONTROLADAS

O herbicida da Ourofi no apresenta alta performance no manejo de plantas 
daninhas herbáceas anuais e bianuais, eliminando a competição das plantas com 
a pastagem, aumentando a produtividade e também o rendimento do rebanho.

 ▪ Rápida ação;

 ▪ Produto sistêmico;

 ▪ Seletivo às pastagens (gramíneas);

 ▪ Versátil;

 ▪ Efi ciência já comprovada;

 ▪ Tolerância às chuvas, segurança 
e consistência de controle;

 ▪ Elevada efi cácia no controle às plantas 
daninhas;

 ▪ Segurança na aplicação e rápida 
recuperação das áreas degradadas;

 ▪ Amplo espectro de controle para plantas 
daninhas em estádios iniciais até arbóreas;

 ▪ Maior produtividade e maior capacidade 
de suporte.

Atributos Benefícios

O que causam as plantas daninhas?
Competição Gerando Resultando

 ▪ Água

 ▪ Luz

 ▪ Nutrientes

 ▪ Diminuição no 
número de animais 
por hectare

 ▪ Aumento no tempo 
de formação da 
pastagem

 ▪ Menor 
rentabilidade

 ▪ Prejuízo aos 
pecuaristas

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Herbicida seletivo de ação sistêmica

• Ingrediente ativo: 2,4-D + picloram

• Concentração: 240 + 64 g e.a/L

• Formulação: concentrado solúvel (SL)

▪   Foliar tratorizada: 1,0 a 5,0 L.ha-1  |  Volume de calda: 250 L.ha-1  

▪   Pulverização tratorizada de tocos:  3 a 4% (misturar 4,0 L do produto em 100,0 L de água)  

Volume de calda: 100 L.ha-1

▪   Aplicação aérea:  3,0 a 5,0 L.ha-1  |  Volume de calda: 30-50  L.ha-1

Tipos de aplicações*
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Plantas daninhas 
anuais, “plantas 
moles”

Ex.: Guanxumas, 
Fedegoso 
e outras

Semi-arbustos, arbustos, Ø < 5 cm Plantas daninhas anuais, bianuais, 
semi-perenes e perenes

Aplicação foliar
(tratorizada ou aérea)

Aplicação foliar (tratorizada ou aérea)
ou aplicação localizada (tratorizada)

Aplicação basal ou no toco (tratorizada)
 ou localizada (tratorizada)

* Adicionar 0,3% óleo vegetal

Para mais informações sobre alvos, doses e aplicações, consulte 
a bula do produto em ourofinoagro.com.br/produtos/quallis
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