
Quer proteção 
e rentabilidade 
com genéricos de 
qualidade?



Revolucionando o 
mercado agroquímico!

Nossos valores:

Como fazemos isso? É simples!
Nossa proposta de valor é ser a opção 
mais inteligente ao agricultor, oferecendo 
a melhor oferta e o melhor custo-
benefício.

Aqui na Albaugh, fabricamos e vendemos 
agroquímicos genéricos. Nada de pós-
patentes! O nome é genérico mesmo, e 
temos muito orgulho disso!

Possuímos a maior plataforma de cobre do 
Brasil e a 2ª maior do mundo! Nos últimos 
dez anos, crescemos a uma taxa média de 
12,7% ao ano, índice bem superior aos 
5,8% das indústrias do setor em geral. 
Essa taxa acima da média foi resultado do 
crescimento interno e aquisições.

Em 2016, a Albaugh foi oficialmente 
lançada no Brasil, e hoje, somos a empresa 
de agroquímicos que possui o maior 
crescimento no mercado local. Isso é fruto 
de uma certeza: defensivos genéricos já 
são realidade e vieram para ficar!

Acreditamos que, para chegar aonde 
queremos, precisamos vivenciar no dia a 
dia algumas atitudes que valorizamos:

Nossa fábrica em Resende é a maior 
produtora nacional de cobre, e a segunda 
maior do mundo.



Herbicidas

Eficiente no controle de plantas daninhas em 
aplicação pós-emergente e em pré-plantio. 
Aplicação em pós-emergência das plantas 
daninhas para eliminação da vegetação antes 
do plantio e sistema de plantio direto para 
as culturas de milho e soja. Deve ser aplicado 
nas daninhas já crescidas (pós-emergência) 
controlando as plantas de folhas largas.

Herbicida para aplicação em pré e pós-
emergência, seletivo, de ação sistêmica, do grupo 
químico da ureia, indicado para o controle de 
plantas infestantes nas áreas cultivadas.

Herbicida de ação seletiva para ser usado em 
pré e pós-emergência, no controle de plantas 
daninhas.

Herbicida seletivo de ação sistêmica, na 
formulação granulado dispersível. Indicado para 
o controle de plantas infestantes em pré e pós-
emergência inicial.

Herbicida seletivo, de ação sistêmica e residual, 
recomendado para o controle de plantas 
infestantes.

Herbicida não seletivo de ação sistêmica, na 
formulação granulado dispersível. Indicado para 
o controle de plantas infestantes.

Herbicida recomendado para o controle de 
plantas invasoras na cultura de arroz e para o 
controle de dicotiledôneas indesejáveis de porte 
arbóreo, arbustivo e subarbustivo em pastagens 
e para erradicação de touças de eucalipto na 
reforma de áreas florestais.

Herbicida não seletivo de ação sistêmica. 
Com formulação WG de alta concentração. 
Recomendado para o controle das principais 
plantas daninhas de folha larga e estreita.

Arroz, Cana, Milho, 
Pastagens, Soja e Trigo.

Algodão e Cana.

Cana e Milho.

Cana.

Cana e Milho.

Algodão, Ameixa, Arroz, 
Banana, Cacau, Café, Cana, 
Citros, Eucalipto, Maçã, 
Milho, Nectarina, Pastagens, 
Pera, Pêssego, Pinus, Soja, 
Trigo e Uva.

Arroz, Eucalipto e Pastagens.

Algodão, Ameixa, Arroz, 
Banana, Cacau, Café, 
Cana, Citros, Maça, Milho, 
Nectarina, Pastagens, Pera, 
Pêssego, Soja, Trigo e Uva.

2-4D Amina 840g/L - SL

Diurion 500g/L - SC

Atrazina 500g/L - SC

Hexazinona 750g/Kg - WG

Atrazina 900g/Kg - WG

Glifosato 747 g/Kg WG

Picloran 103g/L + 2,4D 406g/L - SL

Glifosato 792,5g/Kg - WG

Produtos codistribuidos: Raio: Prentiss / Hebzina Plus, Ridover e Sprayquat: Rainbow / Clorpirifós: Ameribrás

Características e Benefícios CulturasProduto



Fungicidas/Bactericidas

Fungicida sistêmico do grupo triazol, com ação 
preventiva e curativa, indicado para o controle 
de doenças foliares.

Herbicida não seletivo de ação sistêmica. Possui 
amplo espectro de controle de plantas daninhas 
de folhas largas e estreitas.

Herbicida sistêmico, seletivo para a cultura do 
milho, para a aplicação em pós-emergência da 
cultura e das plantas infestantes.

Fungicida bactericida cúprico de contato, para 
uso preventivo, a ser aplicado no aparecimento 
dos primeiros sintomas das doenças.

Fungicida bactericida cúprico de contato a ação 
multi-sítio, para uso preventivo e protetor, e 
ferramenta para reduzir a resistência de produtos  
utilizados atualmente.

Fungicida bactericida cúprico de contato, 
para uso preventivo, podendo ser aplicado 
no aparecimento dos primeiros sintomas 
das doenças. Se destaca por sua rápida 
umectabilidade e boa suspensibilidade.

Fungicida de ação sistêmica e de contato 
indicado para o controle de doenças foliares.

Herbicida não seletivo e de ação não sistêmica, 
indicado para o controle em pós emergência 
de plantas daninhas monocotiledôneas e 
dicotiledôneas e para dessecação de culturas de 
soja e batata. Amplo espectro, rápido controle.

Fungicida de ação sistêmica, do grupo químico 
dos benzimidazóis, suspensão concentrada, 
indicado para o controle de doenças foliares.

Arroz, Café, Feijão, Soja e 
Trigo.

Arroz, Café, Cana, Citros, 
Eucalipto, Milho, Pastagens, 
Pinus, Soja, Soja OGM 
resistente ao Glifosato, Trigo 
e Uva.

Milho.

Abacate, Amendoim, 
Banana, Cacau, Café, Citros, 
Cravo, Feijão, Figo, Fumo, 
Goiaba, Maçã, Mamão, 
Manga, Pera, Pêssego, Rosa, 
Seringueira e Tomate.

Abacate, Amendoim, Batata, 
Cacau, Café, Citros, Figo, 
Goiaba, Mamão, Manga, 
Marmelo, Nêspera, Soja, 
Tomate e Uva.

Abacate, Amendoim, Batata, 
Cacau, Café, Citros, Figo, 
Goiaba, Mamão, Manga, 
Tomate e Uva.

Algodão, Aveia, Café, Feijão, 
Melão, Soja e Trigo.

Algodão, Arroz, Banana, 
Batata, Café, Cana, Citros, 
Couve, Feijão, Maçã, Milho, 
Seringueira, Soja e Trigo.

Algodão, Feijão e Soja.

Tebuconazol, 200g/L - EC

Glifosato 480g/L - SL

Nicossulfuron 40g/L - OD

Óxido Cuproso 500g/Kg - WP

Oxicloreto de Cobre 350g/Kg - WP

Oxicloreto de Cobre 500g/Kg - WP

Flutriafol 125g/L - SC

Dicloreto de Paraquat 200g/L - SL

Carbendazin 500g/L - SC
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Inseticidas/Acaricidas

Fertilizantes/Reguladores de Crescimento

Inseticida com modo de ação sistêmico do grupo 
químico neonicotinóide, usado em aplicação de 
solo e foliar para controle de pragas.

Inseticida de ação sistêmica, do grupo químico 
neonicotinóide, para tratamento de sementes, 
indicado para o controle de insetos.

Inseticida de contato e ingestão, do grupo 
químico metilcarbamato de oxima, usado em 
pulverização para controle de pragas.

Inseticida/acaricida de ação sistêmica, do grupo 
químico organofosforado, na formulação pó 
solúvel, para o controle de insetos e ácaros.

Inseticida de contato e ingestão do grupo 
químico organofosforado, usado em aplicações 
foliares para controle de pragas.

Fertilizante mineral misto.

Regulador de crescimento do grupo dos 
bioreguladores. O produto é absorvido pelas 
folhas atuando de forma sistêmica em toda 
planta, tendo a função de interferir nos processos 
fisiológicos do algodão, visando um maior 
aproveitamento do seu potencial genético, o 
que resultará em uma diminuição do seu ciclo, 
antecipando a maturação e, consequentemente, 
a colheita.

ATENÇÃO: ESTES PRODUTOS SÃO PERIGOSOS À SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AO MEIO AMBIENTE; USO 
AGRÍCOLA; VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRONÔMICO; CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO; 
INFORME-SE E REALIZE O MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS; DESCARTE CORRETAMENTE AS EMBALAGENS 
E OS RESTOS DOS PRODUTOS; LEIA ATENTAMENTE E SIGA RIGOROSAMENTE AS INSTRUÇÕES CONTIDAS 
NO RÓTULO, NA BULA E NA RECEITA. UTILIZE SEMPRE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.

Alface, Algodão, Batata, 
Café, Cana, Citros, Feijão, 
Fumo, Melancia, Melão e 
Tomate

Algodão, Amendoim, Arroz, 
Aveia, Cevada, Feijão, Milho, 
Soja e Trigo.

Algodão, Milho e Soja.

Algodão, Amendoim, Citros 
e Soja.

Algodão, Batata, Café, 
Cevada, Citros, Feijão, Maçã, 
Milho, Pastagens, Soja e 
Trigo.

Algodão e Soja.

Algodão.

Imidacloprido 700g/Kg - WG

Imidacloprido 600g/L - FS

Tiodicarbe 800g/Kg - WG

Acefato 750g/Kg - SP

Clorpirifós Fersol 480 g/L - EC

Manganês

Cloreto de mepiquate 250g/L - SL
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Albaugh no Mundo

Brasil

Argentina

Europa

México

EUA

É fundada
a Albaugh.

1979

1987

1997 2008

20142005
Primeiro registro técnico 
e começa a formular o 
seu próprio 2,4D.

Rua Alexandre Dumas 2220 - 7º andar
Chácara Santo Antônio - CEP: 04717-004
São Paulo - SP

ENDEREÇO

TELEFONES
São Paulo - SP: 55 11 3076 4242
Resende - RJ: 55 24 3354 1176

/albaughbrasil

Siga a Albaugh nas 
Redes Sociais:

Acesse nosso site:

albaughbrasil.com.br

Inicia a expansão
global por meio da 
compra de 56% da 
Atanor, na Argentina.

Albaugh compra a 
fábrica em Resende.

Albaugh começa
a fabricar glifosato
no Brasil.

Implantação da nova 
estrutura global.


