Um novo conceito no
manejo de resistência

Tradição e
inovação em
fungicidas
protetores.
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Os fungicidas protetores melhoram a
eficácia dos fungicidas sistêmicos para
o controle de ferrugem asiática.

A Embrapa destaca os princípios ativos mancozebe e clorotalonil, quando
aplicados de forma sequencial, como os mais eficientes e recomendados,
devido ao excelente desempenho e resultados consistentes.
Fonte: Circular Técnica Embrapa nº 131

Características
Amplo espectro
de controle

Características
Formulação líquida

A tradição

A inovação

Partículas micronizadas

Diferentes mecanismos
de ação

Fixação superior
Fungicida multissítio à base de
mancozebe 800 WP. Tradição, eficiência
e segurança no manejo de doenças.

Altamente eficaz

Use seu leitor QR Code e saiba
mais sobre o fungicida Eleve,
ou acesse ofagro.com/1d70

Produto em fase final de registro.

Use seu leitor QR Code e saiba
mais sobre o fungicida Nillus,
ou acesse ofagro.com/eb9e

Perfeito para manejo
de resistência
Controle auxiliar de
doenças secundárias

Fungicida multissítio à base de clorotalonil
500 SC. Formulação inovadora que
possibilita melhor fixação, recobrimento
das plantas e maior período de controle,
contribuindo para o melhor manejo da
resistência de doenças fúngicas.

Maior facilidade de uso
Melhor recobrimento

Recomendação
de uso Eleve

1,5 - 3,0 kg/ha

Recomendação
de uso Nillus

Menor perda por lavagem

2,0 - 3,0 L/ha

Benefícios

Benefícios
Nillus apresenta melhor recobrimento foliar
quando comparado ao principal concorrente.

Restrição Estadual: veriﬁcar bula do produto.
IMPORTANTE
Denuncie. Não arrisque sua liberdade.
Diga não aos agrotóxicos ilegais. Para
sua proteção, respeito à saúde pública,
ao meio ambiente e à segurança no
trabalho, nunca use produtos falsiﬁcados
e contrabandeados, é crime.
Disque Denúncia
Agrotóxicos Ilegais:
0800 940 7030

ADVERTÊNCIAS
Este produto é perigoso à saúde humana, animal
e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga
rigorosamente as instruções contidas no rótulo,
na bula e na receita, e faça-o a quem não souber
ler. Utilize sempre os equipamentos de proteção
individual. Nunca permita a utilização do produto
por menores de idade.
Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Venda sob receituário agronômico.

Informe-se sobre e realize o manejo integrado de pragas e o de resistência a doenças e plantas
daninhas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos.
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Essa é a Ouroﬁno
Agrociência!
Uma das mais modernas fábricas
de defensivos agrícolas do mundo.
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