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Biofungicidas

Lecitec |

Protege contra as doenças
Características
Concentrado altamente solúvel à base de misturas optimizadas
de lecitina de soja que protege de doenças como oídios, mildios,
Taphrina spp. e Alternária spp. Substância bioprotectora que não
tem efeito biócida, capaz de proteger as plantas frente ao ataque
de fungos por distintas vías.
Efeitos
• Dificulta a penetração de fungos fitopatógenios em plantas,
inibe a exploração e germinação de esporas, atua como elicitor
estimulando as defesas naturais das plantas.
• Acção reparadora que fortalece e dá elasticidade ao tecido
epidérmico da planta e dos frutos, minimizando a entrada
dos patogénios e evitando a propagação de doenças.
Aplicações
Frutas e hortícolas.
Dosificações
Pulverização foliar: 3 - 5 cc/l.

Milagrum Plus |

Previne e cura os efeitos do mildio
Características
Formulado à base de fosfoglicéridos naturais que protege as
culturas de doenças fúngicas como o mildio.
Com Bioevology®, tecnología de formulação exclusiva
desenvolvida pelo Grupo Agrotecnología, que maximiza os
efeitos do produto mediante um processo optimizado de
fermentação.
Efeitos
• Activa o sistema de defesa da planta, aumentando a
resistência frente aos efeitos adversos relacionados com
ataques de mildiu.
• Mitiga os efeitos da necrose celular do limbo foliar causada
pela proliferação das hifas fúngicas nas células vegetais.
• Fortalece a epiderme vegetal com uma capa nutriprotetora.
Aplicações
Frutas e hortícolas.
Dosificações
Pulverização foliar: 3 cc/l.
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Solucões Biorracionais

Cupratec |

Cobre sistémico
Características
Solução de cobre complexado em forma de gluconato, que
garante um adequado transporte de cobre na planta sem criar
problemas de fitotoxicidade.
Efeitos
• Corrector de cobre com forte efeito sistémico.
• O agente complexante ácido glucónico apresenta uma
elevada solubilidade e confere uma sistemia ao cobre.
Aplicações
Apto para todo o tipo de culturas. Especialmente indicado em
hortícolas, frutas, citrinos, vinha, olival, bagas, etc.
Dosificações
Pulverização foliar: 2 - 3 cc/l.
Rega por gota a gota: 5 l/ha.

Ospo-Bot |

Preventivo e curativo biológico de acção antistress para feridas
Características
Formulado enriquecido com manganês, potássio e extrato de
fermentação melhorada com factores para o crescimento de
microrganismos epifíticos benéficos.
Com Bioevology®, tecnología de formulação exclusiva
desenvolvida pelo Grupo Agrotecnologia, que maximiza os
efeitos do produto mediante um processo optimizado de
fermentação.
Efeitos
• Indicado para estimular a planta e ativar a regeneração das
células estragadas por diversos factores adversos.
• Previne a condensação da humidade ambiental na
superficie foliar.
• Estimula a produção, evitando a paralisação da colheita.
Aplicações
Especialmente indicado para frutas em geral, culturas de
hortaliças e ornamentais, tanto em estufas como ao ar livre.
Dosificações
Pulverização foliar: 2,5 cc/l.
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Solucões Biorracionais

Ospo-Vi55 |

Produto biológico de acção anti-stress para
manchas
Características
Concentrado em base a micronutrientes e aminoácidos que
vigoriza a planta e mantém distante as manchas das culturas de
maneira muito eficaz.
Com Bioevology®, tecnología de formulação exclusiva
desenvolvida pelo Grupo Agrotecnologia, que maximiza os
efeitos do produto mediante um processo optimizado de
fermentação.
Efeitos
• Previne a condensação de humidade na superficie foliar.
• Estimula a produção, evitando parar a colheita.
• Apresenta um rápido efeito 24 - 48 horas.
• Contém aminoácidos que aumentam a capacidade de resposta
da planta frente a condições de stress.
Aplicações
Especialmente indicado para frutas, hortícolas e ornamentais.
Doisificações

5kg

Pulverização foliar: 5 g/l.
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Bioinsecticidas

Tec-Bom |

Insecticida natural contra mosca branca
Características
Solução potássica à base de oleínas vegetais saponificadas que
elimina os insectos de exoesqueleto branco, especialmente
indicada para a mosca branca.
Efeitos
• Potente acção de contacto.
• Elimina as ceras protectoras da superficie do insecto,
causando a sua morte por desidratação e asfixia.
* Apto para usar com águas duras.
* Suave com a planta. Não é fitotóxico.
* Limpa a superficie do vegetal dissolvendo as meladas produzidas
por diversos insectos, ajudando a diminuir a proliferação de
fungos..
Aplicações
Especialmente indicado para frutas e hortícolas.
Dosificações
Pulverização foliar: 3 aplicações de 7 cc/l, para romper o ciclo de
vida do insecto.

Tec-Fort |

Piretrina natural auto-capsulável
Características
Concentrado emulsionável à base de piretrinas naturais a 2%
contra pulga e mosca branca.
Efeitos
• Com tecnología Promicell® que protege a piretrina natural da
foto degradação, garante um potente efeito de choque e
assegura a homogeneidade da dose, evitando problemas de
fitotoxicidade e aumentando a sua estabilidade.
Aplicações
Especialmente indicado para frutas e hortícolas.
Dosificações
Pulverização foliar: 1 - 2 cc/l, que pode ser aplicado em qualquer
momento, inclusive durante o dia.
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Solucões Biorracionais

Baxture Forte |

Efeito regenerador frente a ataques
Características
Produto à base de extractos vegetais, indicado para mitigar os
estragos que possam causar os ataques.
Efeitos
• Vigoriza as culturas graças às suas propiedades
bioestimulantes, ajudando-os a recuperar-se rápidamente os
danos sofridos pelo ataques.
• Tem efeitos cicatrizantes.
• Fortalece a planta frente ao stress.
Aplicações
Apto para todo o tipo de culturas (p. ex., hortícolas, frutas de
caroço e pepita, arroz, plantações, culturas industriáis e
ornamentais). Não aplicar em culturas enfraquecidas.
Dosificações
Pulverização foliar: 5 cc/l.

Cetilo Max |

Ajudante de tratamentos
Características
É um produto natural de rápida atuação, indicado para uma
aplicação óptima de tratamentos.
Efeitos
• Actua limpando a superficie das folhas e prevenindo a
condensação da humidade por cima da folha.
• As suas aplicações são compatíveis com outros tratamentos
já que ajuda a melhorar a cobertura destas.
Aplicações
Pode-se aplicar sobre diferentes culturas: citrinos, frutas,
hortícolas, etc.
Dosificações
Pulverização foliar: 1,5 - 2,5 cc/l.
Tratamentos em madeira: 10 l/ha.

10

Solucões Biorracionais

Cineo |

Elevada eficiência contra ataques
Características
É uma solução de origem natural que favorece a regeneração de
tecidos a nível celular, contra o stress ocasionado por diversos
ataques.
Efeitos
• A sua composição e riquezas nutricionais reforçam a
parede celular, pelo que se aconselha para momentos em
que as plantas se vejam submetidas a diferentes tipos de
stress.
Aplicações
Especialmente indicado para frutas em geral, culturas de
hortaliças e ornamentais, tanto em estufas como ao ar livre.
Dosificações
Pulverização foliar: 3 cc/l.
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Bioestimulantes

Actium |

Homogeneiza a cor dos frutos

Características
Bioestimulantes que homogeneiza a cor dos frutos em condições
desfavoráveis para a coloração, formulado a base de aminoácidos
seleccionados, vitaminas e substâncias naturais.
Efeitos
• Antioxidante e foto protector da membrana dos plastídica,
lugar de onde ocorre a biosíntese de pigmentos
fotosintéticos.
• Activa a coloração mediante o transporte de aminoácidos
precursores de pigmentos fotosintéticos, que actuam sobre a
coloração do fruto sem acelerar o seu envelhecimento devido
à sua acção fisiológica e não hormonal.
• Aumenta a vida útil pós-colheita, graças à sua acção
antioxidante.
Aplicações
Para todas as culturas hortícolas e frutas, excepto uva.
Dosificações
Pulverização foliar:
- Para frutas: 3 tratamentos de 600 g por 1000 l de água cada 5 12 dias (dependendo da cultura), começando quando a fruta
começa a pintar (troca de cor).
- Para hortícolas: 3 tratamentos de 300 g por 500 l de água cada
5 - 12 dias (dependendo da cultura), começando quando se
inicie a troca de cor.

Brotone |

Aumenta a resistência ao stress, a produção e a
qualidade das culturas
Características
Bioestimulante que ajuda a planta a superar rápidamente
múltiplas situações de stress abiótico, formulado à base de uma
mistura de substâncias naturais e nutrientes seleccionados.
Efeitos
• Brotone complexa os micronutrientes e facilita o seu
transporte e trasnlocação, maximizando a sua disponibilidade
para que a planta realize os seus processos fisiológicos e
metabólicos com o mínimo gasto energético.
Aplicações
Apto para todas as culturas lenhosas, hortícolas, industriais e
ornamentais.
Dosificações
Rega por gota a gota: 5 l/ha.
Pulverização foliar:
- Vegetais: 3 - 5 cc/l. Recomenda-se molhar bem toda a
superficie.
- Fruta de caroço: não ultrapassar 2,5 cc/l.
- Parral e Vinha: 3 cc/l.
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Bioestimulantes

Flanquer Box |

Impulsa o crescimento, a resistência e o rendimento
das colheitas
Características
Bioestimulante que promove os processos fisiológicos,
metabólicos e biológicos dentro da planta, formulado a partir de
uma mistura de L-aminoácidos livres e péptidos de baixo peso
molecular e de origem vegetal.
Efeitos
Efeitos na planta:
• Modula a ingestão e assimilação de N, actuando como regulador
das enzimas envolvidas nestes processos.
• Efeitos quelantes que contribuem para a melhora da
mobilidade dos nutrientes na planta e a sua adquisição.
• Tem actividade antioxidante, pois os aminoácidos actuam como
sequestradores de radicais livres.
Efeitos no solo:
• Contribuem para aumentar a biomassa e a actividade da
microbiota do solo.
• O seu efeito quelante e complexante ajuda a melhorar a
disponibilidade de nutrientes para a planta e a sua adquisição
pelas raízes.
Aplicações
Apto para todo o tipo de culturas, por ser um produto totalmente
natural e de procedência vegetal: frutas, olival, vinha, citrinos,
morango, hortícolas e industriais.
Dosificações
Pulverização foliar: 3 - 5 cc/l.
Rega por gota a gota: 8 - 10 l/ha.
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Bioestimulantes

Flanquer Ca |

Previne e restaura as carências de cálcio enquanto
revigora a planta
Características
Bioestimulante que corrige eficazmente deficiências de cálcio e
as suas fisiopatias, com uma fórmula rica em cálcio e Laminoácidos de origem vegetal de alta mobilidade e actividade
biológica, obtidos mediante um processo natural de hidrólise
ácida controlada que assegura a sua qualidade e estabilidade.
Efeitos
• Favorece a transferencia de cálcio directa aos orgãos em
crescimento da cultura.
• Aumenta a concentração de clorofilas, alarga o ciclo vegetativo,
adianta o estado de floração, melhora o desenvolvimento
radicular e equilibra a parte aérea e o sistema radicular.
Aplicações
Recomendado em diversas culturas como citrinos, frutas,
morango, olival, vinha, hortícolas, culturas industriais e
ornamentaies. Não utilizar em ameixa.
Dosificações
Pulverização foliar:
- Frutas, citrinos, culturas tropicais: 1,5 - 3 cc/l, tratar com
intervalos de 10 - 15 dias, desde o início da frutificação até
antes da colheita.
- Hortícolas, industriais e morango: 1,5 - 3 cc/l, desde o
vingamento dos primeiros frutos até ao final da cultura.
- Vinha e parral: 1,5 - 3 cc/l, desde o vingamento até à
colheita.
Rega por gota a gota:
- Frutas, citrinos e vinha: 10 - 15 l/ha.
- Hortícolas e industriais: 7,5 - 10 l/ha.
Se as carências são manifestadas, aplicar a dose máxima e
reduzir o intervalo de tratamento a 10 dias para pulverização
foliar e em rega por gota a gota.

15

Bioestimulantes

Ibermar Plus |

Concentrado de algas que potencia a resistência, o
crescimento e o rendimento da planta
Características
Estimula os processos metabólicos e bioquímicos da planta
(síntese de enzimas e proteínas estruturais), aumentando a sua
resistência ao stress abiótico. A sua fórmula é um concentrado
sólido de algas marinhas, micro e macro nutrientes, aminoácidos
e polissacáridos.
Efeitos
Efeitos no solo:
• Os polissacáridos presentes no extrato de algas contribuem
para a formação de géis, á retenção de água e ao arejamento do
solo
• Promovem a proliferação de microorganismos promotores do
crescimento vegetal e de antagonistas de patogénicos.
Efeitos na planta:
• Promotor hormonal.
• Efeito anti-stress graças às substâncias antioxidantes
presentes no extrato.
Aplicações
Para culturas tropicais, citrinas, frutas, olivais, vinha e parral,
hortícolas, plantações, viveiros e sementeiras, industriais e
ornamentais.

5kg

Dosificações
Pulverização foliar: 0,5 g/l.
Rega por gota a gota: 1 - 3
kg/ha.
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Bioestimulantes

Iber-Humus
ps90 Ultra

Melhora as propriedades fisicoquímicas e
biológicas do solo
Características
Bioestimulante que melhora as características fisicoquímicas
e biológicas do solo, formulado à base de extrato húmico em pó
altamente solúvel procedente de leonardita.
Efeitos
• Melhora a estrutura física do solo graças à formação de
agregados.
• Melhora as propriedades químicas do solo, aumentando a
troca catiónica, libertando sais e formando quelatos.
• Aumenta a retenção de água, contribuem para a
regeneração da microbiota, melhora a disponibilidade de
nutrientes e o sistema radicular da planta.
Aplicações

5kg

Apto para todo tipo de culturas lenhosas, hortícolas, industriais
e ornamentais. Recomenda-se aplicar em todas as fases da
cultura vía rega, quando a planta tenha maiores necessidades
nutricionais (p. ex., ao início da cultura, crescimento e maturação
de frutos, etc.).
Dosificações
Rega por gota a gota: 8 - 12 kg/ha, repartidos ao longo da
cultura.

Politec Ultra |

Melhora o vingamento e o rendimento das culturas
Características
Bioestimulante que, aplicado durante a floração, melhora o
vingamento e o rendimento das culturas, graças à sua fórmula à
base de zinco solúvel e outras substâncias naturais.
Efeitos
• Concentra e promove a instalação da fauna benéfica nas
culturas de interesse.
Aplicações
Apto para culturas que requerem assistência na polonização:
amêndoa, melão, mirtilo, cereja, maçã, pêra, ameixa, tomate,
melância, framboesa, morango, abacate e pinha, entre outros.
Pode-se aplicar em qualquer cultura ao ar livre ou estufa.
Dosificações
Pulverização foliar: 1 l/ha, diluído em 600 l de água em arboricultura
e em 400 l de água em horticultura.
- Recomenda-se 2 aplicações em florações curtas: 1ª
aplicação ao início da floração com 10 - 20% de flores
abertas e 2ª aplicação com uns 90% de flores abertas.
- Recomenda-se uma aplicação em floração longa com uns
90% de flores abertas.
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Biofertilizantes

Fort-Soil |

Regenerador natural do microbioma do solo
Características
Biofertilizante regenerador natural do microbioma do solo, á
base de uma solução composta por moléculas prebióticas,
substâncias bioestimulantes rizogénicas e cálcio.
Com “Bioevology®, tecnología de formulação exclusiva
desenvolvida por Grupo Agrotecnología, que maximiza os efeitos
do produto mediante um processo optimizado de fermentação.
“Bioevology® faz de Fort-Soil um biofertilizante inovador,
altamente estável e eficaz.
Efeitos
No solo:
• Contribuem para o aumento da biomassa e
biodiversidade microbiana.
• Mantém um solo vivo, rico em rizobactérias promotoras do
crescimento vegetal (PGPRs).
• Ajuda a controlar a proliferação de patogénicos no solo,
favorecendo a transformação de solos condutivos em
supressivos.
• Ajuda a mobilização de nutrientes bloqueados no solo.
• Favorece a troca catiónica.
• Contribuem para a retenção de humidade e nutrientes no solo.
• Actua como um corrector de salinidade.
• Ajuda a restaurar a estrutura do solo.
Na planta:
• Melhora a capacidade de absorção de nutrientes da planta.
• Estimula o crescimento das raízes secundárias.
• Actua como promotor e estimulador do crescimento da
planta.
• Melhora o rendimento e qualidade das colheitas.
Aplicações
Apto para todo o tipo de culturas hortícolas, frutas e ornamentais.
Dosificações
Recomenda-se a aplicação vía radicular: 20 l/ha repartido em duas
aplicações com um intervalo de 10 - 12 dias quando começa o
desenvolvimento radicular. Repetir o tratamento a 5 l/ha cada
20 - 30 dias (dependendo do ciclo de cultura, curto ou longo) até
ao final da cultura.
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Nutricionais

Calcio Sprint |

Corrige rápidamente as fisiopatías por carência
de cálcio nas plantas e frutos
Características
Corrector que melhora a concentração e o transporte de cálcio,
potenciando os processos fisiológicos e aumentando o
rendimento e a qualidade da colheita, graças à sua fórmula à
base de moléculas exclusivas de carboxilato cálcico.
Efeitos
• Efeito rápido graças á sua exclusiva molécula de carboxilato de
cálcio, que garante uma óptima assimilação.
• Aumenta a concentração de cálcio em frutos, prevenindo
fisiopatías.
• Aumenta o rendimento e qualidade da colheita e melhora a
qualidade dos frutos.
• Tem um importante papel estrutural nas membranas e
paredes das células vegetais.
• Actua como mensageiro no citosol.
Aplicações
Apto para todo o tipo de culturas, nas primeiras etapas da cultura.
Dosificações
Lenhosos, frutas e hortícolas: 10 l/ha por aplicação.
Rega à manta: 14 l/ha por aplicação.

Back K |

Restaura as deficiências de potássio
Características
Corrector que intervém ativamente no processo de divisão
celular. Melhora a disponibilidade de açúcar, graças à sua
solução potássica altamente concentrada e de alta solubilidade.
Efeitos
• Maximiza a qualidade do fruto e a sua vida útil pós-colheita.
• Os seus aminoácidos ativos são absorvidos
totalmente, aumentando a eficiência do produto.
Aplicações
Recomenda-se para: olival, citrinos, frutas e hortaliças.
Dosificações
Pulverização foliar: 1,5 - 3 cc/l.
Rega por gota a gota: 45 - 65 l/ha.
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Nutricionales

Ibersal |

Corrige a salinidade e acondiciona o solo
Características
Corrector que promove a troca de cálcio por sódio no complexo
de troca, graças à sua formula líquida de alta concentração, com
alto conteúdo em cálcio, ácidos orgânicos, policarboxílicos e
ácidos húmidos e fúlvicos.
Efeitos
• Facilita a lavagem de iões tóxicos.
• Desbloqueia o cálcio em forma insolúvel, fazendo-o acessível
para a planta.
• Melhora as propriedades físicas do solo, favorecendo a
penetração de água e a sua retenção, diminuindo a erosão e
favorecendo a troca gasosa.
Aplicações
Recomenda-se a sua aplicação para todo o tipo de culturas.
Dosificações
Solos alcalinos: regar de 2 horas, a 1ª hora com Ibersal e a 2ª
hora só com água, para deslocar os sais.
Rega localizada: 40 - 75 l/ha, repartidas em 2 - 3 vezes ao longo
da cultura.
Rega à manta: 80 - 150 l/ha, repartidas em 2 - 3 vezes ao longo
da cultura.
Águas salinas: 15 - 90 cc/m3 de água de rega, em função de
análises de água, textura do solo e o tipo de culturas.

22

• A informação dos produtos ou serviços descritos neste catálogo é só referencial e pode deferir a informação, característica, formulação ou disponibilidade
em cada país. Em caso de dúvida, contactar com a empresa da direcção indicada, para especificar a sua disponibilidade.
• Para conhecer correctamente o uso, a manipulação e a aplicação dos produtos ou serviços que se descrevem neste catálogo, devem seguir sempre as instrucões
incluidas no rótulo do produto e devem ser obdecidas todas as leis e regulações aplicáveis a cada país, região ou território.
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