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PRODUCTES ECOLÒGICS
RESIDU ZERO
CONTROL BIOLÒGIC

CONTROL BIOLÒGIC
AMBLYPAK (AMBLYSEIUS SP)

Àcars depredadors de diversos àcars paràsits, en especial de
TETRANYCHUS. Indicat per vinya i pomera.
De BIOPLANET

ANTHOPAK (ANTHOCORIS NEMORALIS)
Insecte auxiliar que es constitueix en un eficaç depredador
de psil·les.
Se’n fan diverses “sembres” a l’inici de les dues o tres
primeres generacions de la PSIL·LA, de manera que es
puguin reproduir adequadament i actuar al màxim en els
moments de major risc.
De BIOPLANET

BLOSSOM PROTECT
Bactericida i fungicida biotecnològic (Aureobasidium) capaç
de bloquejar el patogen causant del Foc bacterià (ERWINIA
AMYLOVORA) i altres malalties.
També útil per induir RUSSETING en pera Conference
De Bio-ferm / MANICA

FEROMONES PER A MONITOREIG DE PLAGUES
Per a controlar els cicles evolutius d’insectes com
LOBESIA,CARPOCAPSA,
ANARSIA,
GRAFOLITA,
CAPUES, COSSUS, SÈSSIA, ZEUZERA, etc …
Amb diverses trampes de captura tipus delta o bolianers, i
amb làmines engomades.
De diversos fabricants

MADEX TWIN
Bio-Insecticida a base d’una nova soca del virus de la
granulosi de la Carpocapsa, amb un bon efecte larvicida
contra CYDIA POMONELLA i CYDIA MOLESTA per
pomeres i pereres.
D’ AGRICHEM

PUFFERS

I

CHECKMATE:

Difusors

i

microencapsulats

polvorització
Difusors (dispensers) CHECKMATE de fàcil i ràpida
col·locació (400 per ha.) per a controlar CYDIA POMONELLA
mitjançant la confusió sexual. Durada de 150 dies.
També hi ha formulacions microencapsulades líquides
(CHECKMATE FLOW CM) per a ésser aplicades en
polvorització. Durada de cada tractament: 20 – 30 dies.
PUFFERS (aerosols) per a Carpocapsa, Grafolita i Lobesia.
Durada 180-220 dies.
De SUTERRA

QUANT LB PRO
Difusors de fàcil i ràpida col·locació (350-500 dif./ha) per a
controlar LOBESIA BOTRANA en vinya mitjançant la
confusió sexual. Durada de 180 dies.
De BASF

per

a

SISTEMES DE CONTROL BIOLÒGIC DE CERATITIS CAPITATA

ATRACCIÓ I MORT: Trampa MAGNET MED, per atraure i
matar les mosques.
De SUTERRA

PRODUCTES AMB ACTIVITAT CONTRA INSECTES
ABENTA

Formulat capaç de controlar lepidòpters, i també trips,i àcars.
Es pot utilitzar en fruiters, cítrics, raïm i hortícoles
De SEIPASA

AGRICOLLE
Especialitat a base de polisacàrids que actua físicament
contra diversos insectes, entre els quals la PSIL·LA.
Interessant tant per la seva eficàcia, com per a reduir
l’acumulació de residus de fitosanitaris.
De BIOPLANET

BIOBIT 32

Bio-insecticida a base de Bacillus Thuringiensis, utilitzat
per a controlar larves de lepidòpters en molts cultius.
D’ ADAMA

DIPEL DF

Bio-insecticida,
larvicida
biològic
per
a
controlar
LEPIDÒPTERS diversos, a base de Bacillus thuringiensis
subespècie kurstaki 32%, en fruiters, olivera i vinya.
De KENOGARD

FULMIT OLEO

83% d’oli de parafina, autoritzat en fruiters, oliveres i
ornamentals
De KENOGARD

NATURALIS
Bio-Insecticida a base del fong paràsit Beauveria bassiana,
amb bones eficàcies en el cas de TRIPS, CERATITIS i
ÀCARS.
Especialment interessant en presseguers i nectarines.
D’ AGRICHEM

NEEMAZAL
Azadiractina al 1% (Neem). Utilitzable amb brous àcids.
Eficaç contra Pugons, Trips i altres insectes que afecten
pomeres, presseguers i oliveres.
També resulta útil contra Psila i cicadel·lids.
D’ AGRICHEM

NOVEN P

Piretrines naturals al 0,2%amb Butòxid de piperonil al 2%.
Insecticida en pols per a controlar plagues en cereals, llegums, tubercles i altres productes vegetals emmagatzemats.
De KENOGARD

PIRECRIS

Piretrines naturals, en una formulació amb components
també actius. De curta persistència, però amb bona acció de
xoc en ornamentals, hortícoles i altres.
De SEIPASA

ULTRA-PROM

Bio-Insecticida a base d’oli de parafina del 54.6%, amb bones
eficàcies en el cas de PUGONS, PSIL.LES I ARANYA ROJA.
Especialment interessant en fruiters
D’ AGRICHEM

PRODUCTES AMB ACTIVITAT CONTRA INSECTES,
ÀCARS I FONGS
AGRATIO – Control d’insectes, àcars i fongs

Polisulfur de calç 18.5%. Amb activitat acaricida, fungicida
preventiva i insecticida usat en tractament d’hivern.
D’AGRICHEM

AMICOS SEC

Extractes vegetals per a controlar fongs de diversos tipus,
especialment OIDIS o CENDROSES, amb una bona eficàcia
contra formes mòbils dels ÀCARS.
De SEIPASA

PRODUCTES AMB ACTIVITAT CONTRA FONGS
AMICOS Mc

Fungicida natural pel control de MONILIA i altres malalties
(míldius, ...)
De SEIPASA

AQ 10
Bio-fungicida per a controlar OIDIS diversos, a base del fong
paràsit Ampelomices quisqualis.
Registrat en hortícoles, vinya i rosers.
D’ AGRICHEM

CUPROX L

A base de gluconat de coure.
D’ AGRICHEM

CUPROXAT

Sulfat tribàsic de coure 34.5%. Control preventiu de
BACTERIOSIS en fruiters, vinya i olivera.
De KENOGARD

GLUCOSEI

A base de gluconat de coure.
De SEIPASA

HELIOSUFRE
Sofre 72%. Fungicida a base de sofre col·loïdal en forma
líquida barrejat amb reïnes de pi que li proporciona unes
excel·lents característiques en quant a eficàcia contra OIDI i
facilitat d’aplicació. Eficaç en vinya, fruiters de llavor, pinyol i
olivera.
D’ AGRICHEM

KARBICURE

Carbonat d’hidrògen de potassi al 85%, en forma de pols
soluble. Registrat en molts cultius i en ornamentals pel
control de malalties com monilia, botritis i cendrosa
De BASF

KUMULUS
Sofre 80% en forma de grànuls solubles. Fungicida inorgànic
preventiu per CENDROSA i amb activitat contra àcars.
Registrat en molts cultius..
De BASF

MANIFLOW

Sulfat
cuprocàlcic
12.4%.
Control
preventiu
de
BACTERIOSIS i Xanthomones en vinya, olivera i fruiters.
De MANICA

MANISOL

Coure metall 5% Control preventiu de BACTERIOSIS en
fruiters, vinya i olivera.
De MANICA

OSSIRAME

Nom genèric de diferents formulacions a base d’Oxiclorur de
coure. Fungicida inorgànic preventiu per malalties fúngiques i
bacterianes.
De MANICA

POLTIGLIA 20 WP

Sulfat cuprocàlcic, caldo bordelès, control preventiu de
BACTERIOSIS en vinya, olivera i fruiters.
De MANICA

SEIPASIL

Diòxid de Silici del 98%. Aplicat per al control dels excessos
d’humitat sobre els cultius, reduint les condicions favorables
pels fongs com Botritis cinerea, Sclerotinia sp, oïdis i mildius.
De SEIPASA

ZOLVIS
80% de sofre en forma de grànuls dispersibles. Fungicida
inorgànic preventiu per CENDROSA, amb activitat contra
àcars.
Registrat en molts cultius.
De MANICA

De MANICA

SEPTUM

Extracte de cua de cavall. Actua sobre l’esporulació i infecció
de míldiu, alternària i motejat.
De SEIPASA

ALTRES
ACID PLUS

Per a acidificar els brous fitosanitaris i les aigües de reg.
De SEIPASA

De SEIPASA

ADUR

Bioestimulant i corrector de carències de calci. Aplicable en
fertirrigació.
De TIMAC AGRO

ALBELDA CE

Oli de parafina 83%. Usat com a insecticida i per a millorar
l’adherència i persistència dels fitosanitaris
De INSECTICIDAS ALBELDA

AMIN 24

Aminoàcids vegetals 24%
De SEIPASA

BIOSEI

Extractes húmics al 15%
De SEIPASA

BOMBOX

Abellots. Per assegurar una bona pol·linització, ideals per a
situacions o èpoques poc favorables al treball de les abelles.
Interessant en cirerers i pomeres.
De BIOPLANET

GO ACTIV

Extracte d’algues que conté àcid algínic i mannitol.
Bioactivador natural.
De ARYSTA

KAYAK

Laminarina que activa i promou les defenses naturals de les
plantes.
D’ADAMA

KYNETIC

24% d’aminoàcids lliures d’origen vegetal.
De SEIPASA

LIBFER

Quelat de Ferro del 6%. EDDHA (4% orto-orto). Corrector de
carències de ferro d’aplicació al sòl.
De BASF

MYCOAPPLY DR

Formulat a base de micorrizes, per a millorar les funcions
radiculars, l’absorció de nutrients i la tolerància a condicions
estructurals i abiòtiques adverses.
De KENOGARD

NAPHOS

Un sabó especial (fosfòric i àcid) que actua com a dissolvent
de melasses i com a insecticida. Més compatible amb els
fitosanitaris d’ús habitual que els sabons potàssics.
De SEIPASA

NU-FILM
Dimentè 96%. Polímer terpènic derivat de la reïna del pi,
utilitzat com a coadjuvant antievaporant barrejat amb
fungicides i insecticides augmenta el poder mullant i la seva
persistència.
D’AGRICHEM

NUTRICHEM ECO

Aminoàcids lliures 19%, Polisacàrids 17,5%, Extracte húmic
45%.
NPK 7,8-0,8- 3,6 – pH= 5,5 . Bioestimulant radicular.
D’AGRICHEM

PACAR

Repelent de conills i talpons, a base d’extractes naturals.
De SEIPASA

PROFERTIL

Crema d’algues Ascophyllum nodosum, per a aplicar com a
bioestimulant en tractaments foliars.
D’ INTERGAL

SEILAND

Bioestimulant radicular

De SEIPASA

De SEIPASA

SURROUND
Eficaç per a reduir les postes de PSIL·LA en qualsevol
època; també és útil com a repel·lent tant de postes
de mosca de la fruita, com de mosca de l'olivera i prays.
També té propietats protectores de la pell del fruits (per a
evitar el “cop de sol” i de la vegetació (reducció del
“brussone”).
De BASF

VACCIPANT MAX

Laminarina que activa i promou les defenses naturals de les
plantes.
D’ARYSTA

