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 A TUDO RURAL é especialista no mercado de agroquímicos, e trabalha buscando sempre as 

melhores alternativas de controles fitossanitários para combater as principais pragas e doenças que 

atacam as maiores culturas econômicas do Brasil. A linha                    , são agroquímicos de marcas próprias 

e codistribuídas, que visam o melhor custo benefício para o agricultor, posicionados da melhor maneira 

nos estágios fenológicos das culturas, podendo assim ter custos reduzidos e a certeza de produtos de 

qualidade e eficiência. A TUDO RURAL segue incessantemente na busca de princípios ativos, fabricantes e 

posicionamentos que garantam a certeza da melhor racionalidade e custo possível dos agroquímicos.

L  I  N  H  A

C A T Á L O G O  D E  P R O D U T O S

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. 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.

ATENÇÃO!

 A TUDO RURAL iniciou suas atividades em 2013, na cidade de Erechim-RS, norte Gaúcho, oriunda de 

um Grupo Empresarial de mais de 35 anos no mercado de agroquímicos. Com o foco no atacado ela busca 

atender as principais revendas e cooperativas do Sul do Brasil, levando até elas produtos e serviços de 

qualidade, eficiência e procedência garantida.  A TUDO RURAL atende seus clientes com produtos 

desejados no mercado, bem como, com a Linha Solutions (agroquímicos de marcas próprias e 

codistribuídas), com a Linha Smart (óleos minerais e vegetais, adjuvantes especiais, nutrição vegetal sólida 

e líquida, condicionadores de solo, protetores, bioativadores e produtos biológicos), com a Linha Smart HF 

(uma linha de produtos especifica para culturas hortifrúti, como uva, fumo, batata, maça e outras), e com a 

Linha Essencial (linha de fertilizantes especiais). Buscando assim, saciar as necessidades de tecnologia dos 

produtores rurais, desde o menor até o maior produtor.

 Nossa prioridade é o bom atendimento e a agilidade nos processos, entregando os produtos no 

menor tempo e custo possível. Temos orgulho de ser 100% uma empresa Brasileira, com projetos e sonhos 

que acompanham a evolução e a competitividade da agricultura do Brasil! A TUDO RURAL também conta 

com um site e uma revista de Classificados agrícolas, onde o agricultor pode anunciar seus produtos e 

equipamentos para venda e encontrar maquinas que cabem no seu orçamento.
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Nicosulfurom
40 g/l

Formulação: OD

Herbicida seletivo, sistêmico, de ação 
latifolicida, utilizado na pós-emergência 
das plantas daninhas para cultura do 
milho.

AMAIZ
Metsulfurom-Metílico
600 g/kg

Formulação: WG

Herbicida seletivo, sistêmico, de ação 
latifolicida, utilizado na pós-emergencia 
das plantas daninhas.

Paraquat
276 g/l

Formulação: SL

Herbicida não seletivo, de ação de 
contato para o manejo de plantas 
daninhas resistentes ao glifosato.

F U N G I C I D A S

T S   F U N G I C I D A S

Fluazinam
500 g/l

Formulação: SC

Fungicida de contato do grupo químico 
dos Fenilpiridinilamina.

Cimoxanil + Mancozeb
80 g/kg Cimoxanil + 640 g/kg Mancozeb

Formulação: WP

Fungicida de ação sistêmica e de contato 
dos grupos químicos dos 
Ditiocarbamatos e Acetamidas.

CUPROSATE GOLD
Clorotalonil
720 g/l

Formulação: SC

Fungicida de contato do grupo químico 
das Nitrilas.

PILARICH

Mancozeb
800 g/l

Formulação: WP

Fungicida protetor com ação multissítio 
do grupo químico dos Ditiocarbamatos.

FORTUNA

Procimidona
500 g/l

Formulação: SC

Fungicida sistêmico do grupo químico 
dos Dicarboxamidas.

Mancozeb
750 g/l

Formulação: WG

Fungicida protetor com ação multissítio 
do grupo químico dos Ditiocarbamatos.

FUERZA

Carbendazin + Tiram
150 g/l Carbendazim + 350 g/l Tiram

Formulação: SC

Fungicida de ação sistêmica 
(Carbendazim) e de contato (Tiram) dos 
grupos químicos Benzimidazol e 
dimetilditiocarbamato.

H E R B I C I D A S H E R B I C I D A S

Diquat
200 g/l

Formulação: SL

Herbicida não seletivo, de ação de 
contato para dessecações pré-colheita.

DESSICASH

Atrazina
900 g/kg

Formulação: WG

Herbicida seletivo, sistêmico, de ação 
latifolicida, utilizado na pós-emergência 
das plantas daninhas e residual.

HERBZINA
Atrazina
500 g/l

Formulação: SL

Herbicida seletivo, sistêmico, de ação 
latifolicida, utilizado na pós-emergência 
das plantas daninhas e residual.

ATRAZINA 500

DAGA

Haloxifop-P-Metil
124,7 g/l

Formulação: EC

Herbicida seletivo, sistêmico, de ação 
latifolicida e graminicida, utilizado na 
pós-emergência das plantas daninhas. 

Difenoconazole
250 g/l

Formulação: EC

Fungicida sistêmico do grupo químico 
dos Triazóis.

Cletodim
240 g/l

Formulação: EC

Herbicida seletivo, sistêmico, de ação 
graminicida, utilizado na 
pós-emergência das plantas daninhas.

VIANCE

Clorimurom
250 g/kg

Formulação: WG

Herbicida seletivo, sistêmico, de ação 
latifolicida, utilizado na pós-emergência 
das plantas daninhas.

RAJER

Lambda Cialotrina
250 g/l

Formulação: SC

Inseticida de ação de contato e de 
ingestão, do grupo químico dos 
Piretróides.

Triflumurom
480 g/l

Formulação: SC

Inseticida fisiológico, do grupo químico 
das Benzoilureias.

Fipronil
250 g/l

Formulação: FS

Inseticida de ação de contato e de 
ingestão, do grupo químico dos Pirazóis.

FIPRONIL 250
Glifosato
480 g/l

Formulação: SL

Herbicida não seletivo, sistêmico. Possui 
amplo espectro de controle das 
principais plantas daninhas de folha 
larga e estreita, utilizado na 
pós-emergência das plantas daninhas.

Glufosinato
200 g/l

Formulação: SL

Herbicida não seletivo, de ação de 
contato, essencial para o manejo de 
plantas daninhas resistentes ao 
glifosato, e dessecações pré-colheita.

2,4D
806 g/l

Formulação: SL

Herbicida seletivo, sistêmico, de ação 
latifolicida e graminicida, utilizado na 
pós-emergência das plantas daninhas. 

Flumioxazin
500 g/l

Formulação: SC

Herbicida seletivo, não sistêmico, de 
ação latifolicida, utilizado na pré e 
pós-emergincia das plantas daninhas.

CLORPIRIFOS

Clorpirifos
480 g/l

Formulação: EC

Inseticida de ação de contato e de 
ingestão, do grupo químico dos 
Organofosforados.

Fipronil
800 g/l

Formulação: WG

Inseticida de ação de contato e de 
ingestão, do grupo químico dos Pirazóis.

Cipermetrina
250 g/l

Formulação: EC

Inseticida de ação de contato e de 
ingestão, do grupo químico dos 
Piretróides.

SHYPER

H E R B I C I D A S T S   I N S E T I C I D A S

Acetamiprid
200 g/kg

Formulação: SP

Inseticida de ação de contato e de 
ingestão, do grupo químico dos 
Neonicotinoides.

Imidacloprid
600 g/l

Formulação: FS

Inseticida sistêmico de ação de contato e 
de ingestão do grupo químico dos 
Neonicotinoides.

Acefato
750 g/kg

Formulação: SP

Inseticida/acaricida de contato e de 
ingestão, do grupo químico dos 
Organofosforados.

I N S E T I C I D A S
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