Focus 360

Essa é a Ourofino
Agrociência!

Um novo conceito no manejo de resistência.

Uma das mais modernas fábricas
de defensivos agrícolas do mundo.

Produtos à base de ﬁpronil 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.
Restrições Estaduais: veriﬁcar bulas dos produtos.
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.

ourofinoagro.com.br
ourofinoagrociencia

(diafentiurom)

Inovando para a
agricultura brasileira.
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ao produtor soluções integradas para o manejo de plantas daninhas, pragas
e doenças que podem ocasionar prejuízos à lavoura.

PL

(acetamiprido)

Nosso foco é inovar. Desenvolvemos produtos com base nas necessidades e
características da agricultura brasileira, com simplicidade, respostas rápidas
e menor impacto. Com esse compromisso surgiu o Focus 360, um programa
elaborado dentro de um contexto de cooperação técnica e científica, com
as principais universidades e centros de pesquisas e extensão do Brasil.
O programa dispõe de um amplo portfólio com herbicidas, inseticidas e
fungicidas, além de serviços técnicos específicos, que possibilitam oferecer
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DOENÇAS
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Use seu leitor QR Code
e veja o vídeo do
programa Focus 360
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*DesafioBR é restrito para o controle emergencial da praga
Helicoverpa armigera em campanha fitossanitária nos estados
que autorizam seu uso. Esse produto não é registrado no Brasil.

