
A proteção que 
bloqueia a ameaça 
da ferrugem.
Fungicida reimaginado para o 
manejo de doenças na soja, que 
preserva o potencial produtivo.

fotoproteção tolerância 
às chuvas

adesividade sistemicidade

(azoxistrobina + ciproconazol + clorotalonil)
Desenvolvido para a agricultura brasileira



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

• Formulação: suspensão concentrada (SC)

• Ingredientes ativos: azoxistrobina, 
ciproconazol, clorotalonil.

• Concentrações: 
azoxistrobina (53 g i.a. L-1); 
ciproconazol (16 g i.a. L-1); 
clorotalonil (650 g i.a. L-1). 

Fungicida com modos de ação sistêmico e de 
contato dos grupos químicos: Estrobilurina 
(azoxistrobina), Triazol (ciproconazol) e 
Isoftalonitrila (clorotalonil).

• Mecanismos 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), 
clorotalonil - interferência generalizada das 
funções celulares, atividade de contato 
multissítio (Grupo M05 - FRAC)

Cultura
Doenças

Nome Comum 
Nome Científico

Recomendações Doses e volumes 
de calda

Soja

ferrugem-da-soja
Phakopsora pachyrhizi

Consulte a bula do produto

1,00 - 1,50
Terrestre: 150 - 200 L/ha 

Aérea: 30-40 L/ha

mancha-parda
Septoria glycines

1,50
Terrestre: 150 - 200 L/ha 

Aérea: 30-40 L/ha

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

Um fungicida completo para o controle e manejo de resistência da ferrugem 
na cultura da soja, aliando os efeitos protetor do multissítio, preventivo das 
estrobilurinas e curativo dos triazóis.

SojaPontual®: 
um produto 
reimaginado para a 
agricultura brasileira

Durante 5 anos, foram realizados incansáveis estudos, avaliações, 
testes e aplicações para que o melhor fosse alcançado. 
Isso tudo, claro, seguindo o propósito de valor da Ourofino 
Agrociência, ou seja, de Reimaginar a Agricultura Brasileira, 
buscando as diferenciações de um produto reimaginado, 
pensado e desenvolvido para as condições nacionais.

Altos investimentos em pesquisa e desenvolvimento

O trabalho foi feito em Centros de Pesquisa e Desenvolvimento de 
alta tecnologia, com equipamentos de última geração que permitem 
simular e testar o produto nas mais variadas regiões agrícolas do Brasil. 
Participaram do processo de desenvolvimento muitos pesquisadores, 
em sua maioria doutores e com vasta experiência. Dentre eles, estão: 
Edivaldo Velini, Caio Carbonari, Richard Feliciano, Roberto Toledo, 
Marco Cunha, Diego Alonso, Flavia Biazotto e Gilberto Velho.

Pesquisadores e doutores participantes no desenvolvimento

Todo o processo de idealização do conceito do produto contou 
com o suporte de instituições de pesquisa, como a Unesp de 
Botucatu (SP), o IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas, Fundação 
Chapadão, Fundação MT, Fundação ABC, FAPA - Fundação Agrária 
de Pesquisa Agropecuária, dentre outras. Ao todo, 11 protótipos 
foram desenvolvidos na 1ª geração e mais 5 na 2ª geração, sendo 
selecionada a melhor formulação.

Parceria com renomadas instituições de pesquisa

Em parceria com diferentes instituições de pesquisa, foram 
realizadas dezenas de estudos em condições de campo 
nas principais regiões agrícolas do país, com evidências 
estatísticas que comprovam a alta performance do Pontual.

Eficiência comprovada

Atributos Benefícios

• Alta performance no manejo de 
resistência de ferrugem da soja;

• Clorotalonil como multissítio proporcionando 
mais segurança na aplicação;

• Efeito protetor, preventivo e curativo;

1. Formulação inovadora e diferenciada 
com estrobilurina, triazol e multissítio; 

  

2. Complexo sistema de tensoativos exclusivos; • Fotoproteção, adesividade e maior 
tolerância a chuvas após a aplicação;

• Alta sistemicidade e translocação, resultando 
em elevado nível de controle;

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

3. Alta seletividade; • Não apresenta injúrias e sintomas 
de fitotoxicidade;

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



Modo de ação

fotoproteção tolerância 
às chuvas

adesividade

Use seu leitor QR Code 
e saiba mais sobre o 
fungicida Pontual.

sistemicidade

O clorotalonil atua como 
multissítio, protegendo a 
superfície foliar contra as 
doenças.

A azoxistrobina 
promove o efeito 
preventivo, impedindo 
o desenvolvimento do 
fungo.

O ciproconazol tem ação 
curativa, penetrando 
na planta de forma 
sistêmica, controlando 
as doenças.

A perfeita interação entre os três ingredientes 
ativos promovem uma tripla ação na planta, 
com efeitos protetor, preventivo e curativo.

Esporos 
do fungo



Programas
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Testemunha 
(T)

Padrão 
(P)

Pontual® 
na 2ª aplicação

Pontual® 
na 3ª aplicação

Pontual® 
na 4ª aplicação OFA

Legendas

1ª 
Aplicação Testemunha

trifloxistrobina 
+

ciproconazol

trifloxistrobina 
+

ciproconazol

trifloxistrobina 
+

 ciproconazol 

trifloxistrobina
+

 ciproconazol 

trifloxistrobina 
+

 ciproconazol

2ª 
Aplicação Testemunha

fluxapiroxade 
+ 

piraclostrobina 
+

 Nillus®

Pontual®

fluxapiroxade 
+ 

piraclostrobina 
+

 Nillus®

fluxapiroxade 
+

piraclostrobina 
+

Nillus®

Pontual®

3ª 
Aplicação Testemunha

 bixafem 
+

 protioconazol 
+

 trifloxistrobina

 bixafem 
+ 

protioconazol
+

 trifloxistrobina

Pontual®

bixafem 
+

protioconazol 
+ 

trifloxistrobina

 bixafem 
+ 

protioconazol 
+

 trifloxistrobina

4ª 
Aplicação Testemunha

picoxistrobina 
+

 ciproconazol 
+

 mancozebe

picoxistrobina 
+

ciproconazol 
+

 mancozebe

 picoxistrobina 
+

ciproconazol 
+

 mancozebe

Pontual®
Teburaz® 

+
 mancozebe

800

600

400

200

0

A
A

C
PD

 (%
)

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0

40

30

20

10

0

In
cr

em
en

to
 d

e 
p

ro
d

ut
iv

id
ad

e 
(%

)

Pr
od

ut
iv

id
ad

e 
(s

c/
ha

)

FAPA - Fundação Agrária de 
Pesquisa Agropecuária

(2021)

FAPA - Fundação Agrária de 
Pesquisa Agropecuária

(2021)

100

80

60

40

20

0

Ef
ic

iê
nc

ia
 d

e 
co

nt
ro

le
 (%

)

Pontual® Pontual®

Pontual® Pontual®

VE V1 VNV2 R1 R2 R5 R6 R7 R8 R9

V1VE VNV2 R1 R2 R5 R6 R7 R8 R9

Performance no controle de 
ferrugem-da-soja (Phakopsora pachyrhizi)Resultados

Produtividade

T

T T

TP

P P

P

Nota: adicionado óleo vegetal ou mineral, conforme indicação de bula dos fungicidas.

2ª aplicação1ª aplicação 3ª aplicação 4ª aplicação



Influência da chuva após a aplicação
Velini et al. 2021 | NUPAM - Unesp Botucatu, SP.
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FUNGICIDA

Soja
Posicionamento Técnico



(espirodiclofeno)

(ciclaniliprole)

(tiametoxan)

(isoxaflutole)

(clomazone)
Kaivana® 360 CS

(mancozebe)

(carbendazim)

(clorotalonil)

(procimidona)

(tebuconazol)

(permetrina)

(clorpirifós)

(acefato)

(fipronil)

(fipronil)

(diflubenzuron)

(tiametoxan)

(cipermetrina)

(metomil)

(acetamiprido)

(diafentiurom)

(flutriafol)

(diurom)

(clomazone + ametrina)

(metribuzim)

(clomazone)

(sulfentrazone)

(2,4-D + picloram)

(ametrina)

(2,4-D)

(glifosato)

(atrazina)

(azoxistrobina + tebuconazol)

(azoxistrobina + ciproconazol + clorotalonil)

(glufosinato-sal de amônio)
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Adjuvante:
Regulador de crescimento:
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Pontual 
é o mais novo 
fungicida 
reimaginado 
que integra o 
programa  
Focus 360.
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0800 941 5508 16. 99775. 0892
Fale com a gente:

Nosso canal de atendimento ao cliente,
fortalecendo a relação com o campo.Ativo

Atendimento Integrado Ourofino

ourofinoagro.com.br
ourofinoagrociencia

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.

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.

Produtos à base de fipronil, imidacloprido e tiametoxan 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.

Disque Denúncia
Agrotóxicos Ilegais:
0800 940 7030

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.

Restrições Estaduais: verificar bulas dos produtos.


