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Agora, a 
vantagem 
está ao lado
do produtor.

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.

Produtos à base de 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.
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Performance do Vivantha® no manejo de ninfas 
do percevejo-marrom (Euschitus heros)

Performance do Vivantha® no manejo de insetos 
adultos do percevejo-marrom (Euschitus heros)

Produtividade (sc/ha)

60,0 60,0

50,0

100,0

Pe
rf

or
m

an
ce

 (%
)

Pe
rf

or
m

an
ce

 (%
)

100,0

Pr
od

ut
iv

id
ad

e 
(s

ac
as

/h
a)

40,0 40,0

40,0

80,0 80,0

80,0

60,0

70,0

20,0 20,0

30,0

0,00 0,00

20,0

Vivantha® Vivantha®

Testemunha Vivantha® Racio® PingBR® Produto EBrit®

3 DA1A 3 DA1A10 DA1A 10 DA1A7 DA2A 7 DA2A

Incremento (sacas/ha)

7 DA1A 7 DA1A3 DA2A 3 DA2A10 DA1A 10 DA1A

Produtividade (sacas/ha)

+ Vivantha® + Vivantha®

+ Vivantha®

PingBR® PingBR®Brit® Brit®Produto E Produto E

76,4% 51,6%

45,6 60,8

15,3 18,0 17,919,7 20,9

65,3 66,5 63,5 63,5

95,7% 65,1%87,6% 58,0%78,5% 38,2%

Média de 2 ninfas por metro linear. Média de 3 percevejos adultos por metro linear.

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

Inseticida de ação sistêmica, com fl exibilidade de uso, longo período de 
controle e forte ação contra o complexo de pragas. Tudo para que você fi que 
tranquilo com a produtividade da lavoura.

 ▪ Velocidade de ação;

 ▪ Amplo espectro de ação;

 ▪ Flexibilidade de uso;

 ▪ Alta solubilidade;

 ▪ Produto sistêmico;

 ▪ Paralisação do ataque da praga;

 ▪ Redução da transmissão de viroses;

 ▪ Controle do complexo de pragas nos cultivos;

 ▪ Alta efi cácia no manejo de sugadores;

 ▪ Pode ser usado em diferentes culturas;

 ▪ Facilidade de uso, manuseio e aceite de misturas;

 ▪ Rápida absorção;

 ▪ Melhor distribuição na planta e maior proteção;

 ▪ Melhor translocação;

 ▪ Maior período de controle.

Atributos Benefícios

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

RESULTADOS EM SOJA

• Grupo químico: neonicotinóides

• Ingrediente ativo: tiametoxam

• Modo de ação: atua no sistema nervoso, 
nos receptores da acetilcolina (causando uma 
hiperexcitação)

• Concentração: 500 g i.a./L

• Formulação: grânulos dispersíveis (WG)

• Espectro de ação: atua no controle de 
sugadores e mastigadores

Posicionamento técnico

Principais culturas:

milho trigoalgodão arrozsoja café

Posicionamento técnico

V1VE VNV2 R1 R2 R5 R6 R7 R8 R9

Soja
(tiametoxam 500 WG)

VE V1 V3V2 V4 V5 V7 v10 VT R1 R6

Milho

(tiametoxam 500 WG)

Posicionamento técnico

Fonte: CEAGRO Ourofi no.



Um novo conceito no 
manejo de resistência

ourofinoagro.com.br
ourofinoagrociencia

ourofinoagro.com.br
ourofinoagrociencia

Agora, a 
vantagem 
está ao lado
do produtor.

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.

Produtos à base de 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.

V
S0

1 
| 1

1/
21

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


