
Soluções integradas no 
manejo da cana-de-açúcar

ourofinoagro.com.br
ourofinoagrociencia

ourofinoagro.com.br
ourofinoagrociencia

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

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.

Uma safra
produtiva 
requer força, 
poder e 
determinação.
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Posicionamento técnico

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

Fungicida de alta sistemicidade que possui rapidez na translocação e promove elevada 
proteção no desenvolvimento do canavial. Seu efeito preventivo e curativo auxilia no 
controle de doenças. Poderus tem a força e a proteção que a sua lavoura precisa.

Cultura registrada:

cana

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

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

• Formulação: suspensão concentrada (SC)

• Ingredientes ativos: azoxistrobina, ciproconazol

• Concentração: azoxistrobina (200 g i.a. L-1), 
ciproconazol (80 g i.a. L-1)

Fungicida com modos de ação sistêmico e de 
contato dos grupos químicos das Estrobilurinas 
(azoxistrobina) e Triazóis (ciproconazol).

• Mecanismo de ação: azoxistrobina - fungicida 
inibidor do complexo III: citocromo bc 1 
(ubiquinol oxidase) no sítio Qo (Grupo C3 - FRAC); 
ciproconazol - C14-desmetilase na biossíntese de 
esterol (erg11/cyp51) (Grupo G1 - FRAC).

RESULTADOS
 ▪ Alta sistemicidade e velocidade na 

translocação, protegendo o desenvolvimento 
do canavial, elevando o nível de controle.

 ▪ Efeito preventivo e curativo.

2. Amplo espectro de controle  ▪ Efi ciente para o controle das principais 
doenças da cultura, proteção do plantio à 
colheita, promovendo elevada sanidade e 
auxiliando no desenvolvimento do canavial.

3. Alta seletividade  ▪ Não causa sintomas de fi totoxicidade.

4. Produzido com a mais alta tecnologia
e com matéria-prima de alta qualidade
e pureza

1. Composto por dois grupos químicos 
diferentes (manejo de resistência)

 ▪ Alta qualidade de formulação, segurança nas 
aplicações e rendimento operacional.

Atributos Benefícios

CULTURA ALVO DOSE

Cana
Podridão-abacaxi (Ceratocystis paradoxa) Seguir a recomendação de 

doses conforme as informações 
presentes na bula do produto.

Ferrugem-marrom (Puccinia melanocephala)
Ferrugem-alaranjada (Puccinia kuehnii)

30 DDA

60 DDA

90 DDA

150 DDA

Perfilhos de 
cana/m

Produtividade do 
canavial (TCH)
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