
OPPA – BR – AD 
ADJUVANTE  
—
O MAIS NOVO PRODUTO DA PETROBRAS PARA  

O MERCADO DE ÓLEOS MINERAIS AGRÍCOLAS.  

ALTO PODER ADJUVANTE,SEGURANÇA E BAIXO CUSTO.



PRINCIPAIS APLICAÇŌES 

—
O OPPA – BR – AD é um produto adjuvante que aumenta a eficácia de princípios ativos de defensivos agrícolas 
e fertilizantes foliares, reduzindo a deriva e o desperdício dos produtos acompanhantes, quando adicionado à 
calda de pulverização. 
 
Promove também excelentes resultados quando utilizado como adjuvante de reguladores de crescimento na 
quebra de dormência em cultivos de plantas caducifólias, como a macieira, permitindo que a produção vegetal 
seja restabelecida no período desejado. Excelentes resultados nas dessecações de soja e cana-de açúcar 
quando utilizado com herbicidas. 

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS 

—
O OPPA – BR – AD tem a propriedade de ampliar a capacidade de adesão dos defensivos agrícolas  
na superfície da planta, melhorar a penetrabilidade e o espalhamento nos tecidos vegetais e promover  
maior resistência à deriva e à lavagem da calda pela água da chuva. 
 
Uma característica agronômica importante conferida pelo óleo mineral, quando comparada às formulações  
à base de óleo vegetal, é a inibição da formação natural de fungos e liquens na superfície vegetal, o que pode 
contribuir com a redução de produtividade. 

RECOMENDAÇŌES DE USO

—
OPPA – BR – AD para usos gerais como adjuvante

Dose: 0,5L em 100L de água (0,5%).  
*Observar as recomendações da bula do produto  

com o qual OPPA – BR – AD® será aplicado.

 

 
OPPA – BR – AD para uso na quebra de dormência

Dose: 4 a 6L em 100L de água +  

Cianamida Hidrogenada.

SEGURANÇA DO PRODUTO

—
Contribui com menor impacto ao meio ambiente na 
medida em que faz o uso mais eficiente de insumos 
agrícolas.

EMBALAGENS 

—
Disponível em bombonas de 20L e a granel.
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Antievaporante Aderência Espalhante

Dose 0,5L em 100L de calda


