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Informação Técnica do Produto
CONTROL™ retém duas vezes mais produto químico na folha
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CONTROL™ aumenta a
produção de milho em 24
alqueires por hectare
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■ MANTÉM o depósito de
pulverização húmido
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O CONTROL funciona de várias
maneiras:
■ IMPEDE o movimento fora do alvo

204

Alqueires
por
Acre

0.46

0.40

0
0

0.57

0.50

70 Estudo de Rendimento do Acre
257

260
240

232

220
200
180
160
140

Control™

120
100

Fungicida
só

Fungicida
+ CONTROL™

“O material do concorrente estava evaporando porque estava muito quente,
mas nossas coisas não estavam secando. A única coisa que estávamos fazendo
era adicionar 1 a 2 oz de CONTROLE por 100 galões. Outro operador verificou que
ele estava vendo os mesmos resultados e, como resultado, um dos agentes de
extensão e os principais consultores nos permitiram voar mais tempo. E um dos
nossos maiores clientes de algodão disse: o que você estiver fazendo, continue
fazendo isso; estava entrando na planta e parecemos matar os vermes.”
- Dennie Stokes, Stokes Flying Service

“CONTROL é a melhor coisa que existe. Nada mais que eu usei funciona.
Reduz grandemente as multas e minimiza a possibilidade de danos
dispendiosos. Isso funciona. Você pode ver fisicamente.”
- Don Folden, Folden Aviation

"Coisa boa! Eu coloco em cada carga de Gramoxone agora, se algo está próximo
ou não; 3 oz / 100 galões. Usamos o CONTROLE com qualquer pesticida quando
há risco de danos devido à deriva. "- via Crop Dusters United Facebook
Community."
- Bobby Guthrie, Farm Brothers Flying Service

“CONTROL é ótimo. Primeiro, é barato. Em segundo lugar, funciona. E
terceiro, é fácil de transportar. No ramo de helicópteros, isso é especialmente
importante, pois o espaço vale muito para você.”
- Rick Green, Ritel Copter

“CONTROL é de longe o melhor adjuvante que já usei. Com a consistência que
obtenho com o CONTROL, sei exatamente o quão perto posso chegar da zona
de segurança.”
- Mark Hartz, Grand Prairie Dusters Inc.

Control WM™
Control DUO™

Clientes falam sobre o CONTROL™

“Eu sei quão bem o CONTROL funciona. Quando vi pela primeira vez os dados de
um estudo que foi feito perto há vários anos, soube então que usaria o CONTROL.
Isso funciona bem com o meu avião. E como qualquer outra coisa, quando você
tem algo que funciona bem, não há necessidade de procurar em outro lugar.”
- Tony Martinez, Tony's Aerial Spraying

Uma Família de Adjuvantes
Superiores e Altamente
Concentrados de Deposição e
Mitigação de Deriva

Control DUO LS™

“Eu não borrifo nenhum herbicida sem CONTROL. Com ventiladores planos
CP e 4 onças de CONTROL, eu posso “pintar uma linha” com glifosato.”
- Cary Rucker, Rucker Flying Service
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CONTROL DUO™

CONTROL /CONTROL WM

Surfactante Não-iônico e Mitigação de Deriva / Mistura Auxiliar de Deposição

Deposição Superior e Altamente Concentrada
e adjuvantes de mitigação de deriva

2 ótimos produtos - Controle WM ™ e Premium
NIS em 1 pacote fácil de usar

™

™

■ CONTROL™/CONTROL WM™ lreduz o desvio para fora
da meta reduzindo o número de pequenas gotas.
■ Aumenta a deposição e a penetração do dossel, aumentando
o tamanho das gotículas e a retenção de plantas.

■ CONTROL DUO™ é uma combinação única e multifuncional
de um sistema premium de surfactante não iônico (NIS) e
CONTROL WM™, uma ajuda superior de mitigação e deposição
de deriva para uso com herbicidas e outros pesticidas.

■ Reduz significativamente a evaporação, permitindo mais
tempo para a absorção de pesticidas.

■ CONTROL DUO contém um NIS único e altamente eficaz
- mistura que aumenta a absorção de pesticidas sem aumentar
o número de gotas finas como a maioria dos surfactantes e óleos.

■ Múltiplos estudos científicos e ensaios de campo mostram
uma melhoria de duas vezes na deposição em comparação
com aplicações que não usam o CONTROL / CONTROL WM,
traduzindo-se em melhor desempenho e maior rendimento.

■ CONTROL DUO contém a mistura de polímero de auxiliar e
auxiliar de mitigação de deriva CONTROL WM, comprovada
como superior na atenuação da deriva e aumentando a
deposição em muitas pesquisas e ensaios de campo.

■ Melhora a resistência à chuva.

■ CONTROL DUO mostra uma retenção 2X maior da solução
de pulverização nas superfícies das plantas em vários estudos
independentes, reduzindo significativamente a evaporação,
permitindo uma maior absorção de pesticidas a partir de um
depósito de pulverização húmido.

■ O CONTROL WM mistura-se facilmente e é compatível com
todos os produtos de glifosato. O CONTROL WM é compatível
com os produtos MAX do glifosato da marca Monsanto
Roundup® quando usado com o adjuvante de compatibilidade
GarrCo ASSIST™ de 1 qt / 100 gal ou com sulfato de amônio
(AMS) de 8,5 a 17 lb / 100 gal.

Sem CONTROL™

Com o CONTROL™

O CONTROL DUO LS™ fornece os mesmos ingredientes e benefícios que
o CONTROL DUO de forma mais econômica, com uma proporção maior
de adjuvantes de mitigação e de deposição de deriva para o surfactante não iônico.

■ As taxas recomendadas são:
- TERRA: 0.5 a 2 qt / 100 gal ou 2 a 6 oz / A
- AR: 1 a 4 qt / 100 gal

Sem CONTROL DUO™

Com o CONTROL DUO™

Tanque de mistura de fertilizantes, fungicidas e inseticidas
com o CONTROL™
■ Pulverizado a 2 galões / A
■ 42 bocais de ventilador plano
■ 140 a 150 mph

CONTROL DUO LS™ tamanho de gota e deposição
com fungicida
■ Pulverizado a 3 galões / A
■ Bicos CP-A256-4025
■ 130-135 mph

