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Controle 
e proteção 
seletiva 
a qualquer 
tempo.

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.
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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



Principais culturas:

canamandioca

Herbicida seletivo de ação sistêmica com duplo mecanismo de ação, que pode ser 
aplicado em pré-emergência ou pós-emergência inicial para controle de plantas 
infestantes na cultura da mandioca. Pureza, qualidade, proteção e alta performance a 
qualquer tempo. 

1. Seletividade por 
posicionamento no solo e 
metabolização

 ▪ Seletividade à cultura da mandioca em 
pré-emergência.

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

 ▪ Excelente performance no controle de 
plantas daninhas e distribuição uniforme 
dos ingredientes ativos na calda de 
pulverização, promovendo mais qualidade 
na aplicação, resultados de efi cácia e 
maior rendimento operacional.

2. Amplo espectro de controle  ▪ Excelente manejo de gramíneas de 
difícil controle (capim-colchão e outras) 
e plantas daninhas de folhas largas.

 ▪ Flexibilidade em pré-emergência 
na cultura da mandioca nas épocas 
úmidas a semissecas com a presença 
de umidade no solo com resultados 
consistentes de efi cácia de controle.

3. Flexibilidade em épocas 
úmidas a semissecas

Atributos Benefícios

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Herbicida seletivo de ação sistêmica

• Ingredientes ativos: ametrina + 
clomazone

• Concentração: 300 g ametrina/L + 200 
g clomazone/L

• Grupo químico: triazinas (ametrina) e 
isoxazolidinona (clomazone)

ametrina
• Solubilidade em água (Sw): 200 ppm - 
moderada
• Pressão de vapor (Pv): 2,74 x 10-6 (25º C) 
- produto não volátil
• Koc: 30 mL.g-1

• pKa: 4,10 pH - dependente em alguns 
solos
• Adsorção/sorção: moderada
• Log Kow: 2,98 - muito lipofílico
• 1/2 vida: de 50 a 60 dias - bom residual 
no solo

clomazone
• Solubilidade em água (Sw): 1.100 ppm - 
solubilidade alta e boa disponibilidade no 
solo
• Pressão de vapor (Pv): 1,92.10-2 (25ºC) - 
produto volátil
• Koc: 300 mL.g-1

• Adsorção/sorção: fraca
• Log Kow: 2,5 - muito lipofílico
• pKa: 0 (zero) - não ionizável
• 1/2 vida: 60 dias - longo residual no 
solo

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

PLANTAS DANINHAS E RECOMENDAÇÃO DE USO (L/HA) 

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

RESULTADOS

Efi cácia no controle de capim-colchão (Digitaria horizonthalis). 
OFA CEAGRO. Bandeirantes, PR. 2016.

Efi cácia no controle de capim-pé-de-galinha (Eleusine indica). 
OFA CEAGRO. Bandeirantes, PR. 2016.
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1. Testemunha 1. Testemunha

Dias após a aplicação (DAA) 14 Dias após a aplicação (DAA) 28Dias após a aplicação (DAA) 21 Dias após a aplicação (DAA) 35

• Mecanismo de ação (MoA): inibidor 
de fotossistema II (FSII - ametrina C1) 
(inibidor de fotossíntese) e inibidores da 
DOXP - Sintase - F4 (clomazone)

• Formulação: concentrado emulsionável 
(EC)

• Embalagens: 5 e 20 L

CULTURA ALVO DOSE

MANDIOCA

capim-pé-de-galinha (Eleusine indica)

Seguir a recomendação 
de doses conforme as 
informações presentes 

na bula do produto.

capim-marmelada, capim-papuã (Brachiaria plantaginea)
capim-carrapicho, capim-amoroso (Cenchrus echinatus)

trapoeraba, capoeraba (Commelina benghalensis)
capim-colchão, capim-milhã (Digitaria horizontalis)

corda-de-viola, campainha (Ipomoea purpurea)
guanxuma (Sida rhombifolia)

poia-branca, poaia (Richardia brasiliensis)

4. Produto S
(ametrina + 
clomazone) 

5,0 L/ha
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