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Diluir o AUMAX PLUS na calda inse�cida recomendada

O AUMAX PLUS, pela sua composição, atua como

O AUMAX PLUS, pode ser reaplicado quantas vezes
forem necessárias à reaplicação do inse�cida:

Para as pragas de hábitos noturnos, aplicar o AUMAX
PLUS junto com os inse�cidas, ao entardecer;

O produto AUMAX PLUS não deve ser aplicado
sozinho, é necessário fazer diluição na calda inse�cida.

espalhante adesivo, auxilia na dispersão e na an�deriva;

às culturas para atrair lagartas, brocas, mosca-branca,
mosca-das-frutas, larva-minadora, pulgões e tripes.

Fru�feras: abacaxi, banana, cacau, citrus, mamão,

Hortaliças: alcachofra, beringela, brócolis, cebola, cenoura,
couve, couve-flor, pepino, pimentão, repolho e tomate.

Grãos: algodão, arroz, feijão, milho, soja e trigo.

Outras: plantas ornamentais, pastagens e erva mate.

Dose: 1ml a 2ml/L de calda inse�cida.

Modo de aplicação: Tratorizada, costal, aérea e via

sistema de irrigação.

manga e uva
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Diluir o AUMAX PLUS  na calda inse�cida recomendada

O AUMAX PLUS, pela sua composição, atua como

O AUMAX PLUS, pode ser reaplicado quantas vezes
forem necessárias à reaplicação do inse�cida:

Para as pragas de hábitos noturnos, aplicar o AUMAX
PLUS junto com os inse�cidas, ao entardecer;

O produto AUMAX PLUS não deve ser aplicado
sozinho, é necessário fazer diluição na calda inse�cida.

espalhante adesivo, auxilia na dispersão e na an�deriva;

às culturas para atrair lagartas, brocas, mosca-branca,
mosca-das-frutas, larva-minadora, pulgões e tripes.

Fru�feras: abacaxi, banana, cacau, citrus, mamão,

Hortaliças: alcachofra, beringela, brócolis, cebola, cenoura,
couve, couve-flor, pepino, pimentão, repolho e tomate.

Grãos: algodão, arroz, feijão, milho, soja e trigo.

Outras: plantas ornamentais, pastagens e erva mate.

Dose: 1ml a 2ml/L de calda inse�cida.

Modo de aplicação: Tratorizada, costal, aérea e via

sistema de irrigação.
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O AUMAX PLUS, pela sua composição, atua como

O AUMAX PLUS, pode ser reaplicado quantas vezes
forem necessárias à reaplicação do inse�cida:

Para as pragas de hábitos noturnos, aplicar o AUMAX
PLUS junto com os inse�cidas, ao entardecer;

O produto AUMAX PLUS não deve ser aplicado
sozinho, é necessário fazer diluição na calda inse�cida.

espalhante adesivo, auxilia na dispersão e na an�deriva;

Grãos: algodão, arroz, feijão, milho, soja e trigo.

Outras: plantas ornamentais, pastagens e erva mate.

Dose: 1ml a 2ml/L de calda inse�cida.

Modo de aplicação: Tratorizada, costal, aérea e via

sistema de irrigação.

Diluir o AUMAX PLUS  na calda inse�cida recomendada
às culturas para atrair lagartas, brocas, mosca-branca,
mosca-das-frutas, larva-minadora, pulgões e tripes.

Fru�feras: abacaxi, banana, cacau, citrus, mamão,

Hortaliças: alcachofra, beringela, brócolis, cebola, cenoura,
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couve, couve-flor, pepino, pimentão, repolho e tomate.
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