Listagem de soluções naturais sem Intervalo de segurança em embalagens mini, para pequenas
áreas, com a mesma qualidade das profissionais.

Eficazes

Económicas

Sem intervalo de segurança

Sem resíduos químicos

Indutores de defesas contra doenças
Glass-K 250 ml
Combex 30 ml
Glass-Mg 250 ml
Serv-Can 250 ml
Oidex 30 ml
Serv-Bot 250 ml
Systex 30 ml
Talo-Serv 250 ml

Bremia da alface, aguado dos citrinos, mancha vermelha do morangueiro (Ramularia f.)
Mildio da videira, tomateiro, cenoura, antracnose do pimenteiro, crúcíferas
Com o mesmo objectivo, adicionado de Magnésio
Indutor de defesas contra os Oídios
Indutor de defesas contra os Oídios, sistémico
Indutor de defesas contra as podridões das plantas
Indutor de defesas contra as podridões das plantas, sistémico
Contra doenças das raízes, esca e escoriose da vinha, fruteiras e hortícolas

Inibidores de insectos e gastrópodos
Agrolim Plus 30 ml/250 ml
Aztec 250 ml
Serv-Crisant 250 ml
Pyrex 30 ml
HeliServ 30 ml/250 ml
HeliServ GR 250 g/1 kg

Inibidor de ácaros e afídios
Inibidor de afídeos, moscas brancas e trips
Inibidor de lagartas de lepidópteros e afídeos
Inibidor de lagartas de lepidópteros e afídeos
Inibidor de caracóis e lesmas
Inibidor de caracóis e lesmas

Fertilizantes foliares e correctores de carências quelatados
Briosint H 250 ml
Brosint A 250 ml
Briosint potássio 250 ml
Percomplex 250 ml
Calplex 250 ml
Perboril 250 ml

Adubo foliar 10-10-6 (até floração)
Adubo foliar 5-13-13 (pós-floração)
Adubo foliar e rega 3-0-50 (fase maturação dos frutos)
Corrector de carências de Ferro
Corrector de carências de Cálcio
Corrector de carências de Boro

Bioestimulantes
Frutengorde 250 ml
Gibrex Plus 250 ml
Sintex Foliar 250 ml
Radical 250 ml

Eficaz para aumento do calibre dos frutos
Indutor do vingamento em fruteiras e hortícolas
Bioestimulante vegetativo
Enraizante para estacas lenhosas, semi-lenhosas e herbáceas por mergulhia ou rega

Outras soluções:
Netapsila 1L
Tensioactivo contra ácaros, trips, afídeos, moscas brancas, fumagina e meladas
Gluco-fit-pH 1L
Atractivo alimentar para mistura em caldas insecticidas+regulador pH+aderente
Starcerat 200 ml
Atractivo alimentar para a Ceratitis capitata, em armadilha caça-moscas
Feromonas diversas
Para vigilância, monitorização e captura das espécies mais destrutivas das culturas.
Armadilhas cromotrópicas amarelas
Actuam por colagem, devido á sua especial e específica cromotropia
Repelentes All-Tech para mamíferos e aves Repelentes por odor repelente

Soluções pulverizáveis prontas a utilizar (PPU) com pulverizador de 750 ml:
Pulvex PPU Total:
Pulvex PPU Vermelho
Pulvex PPU Azul

Tripla acção resultante da mistura de Combex+Serv-Can+Pyrex
Solução PPU com Pyrex
Solução PPU com Combex

Obs: Toda a gama Cultaza está disponível em embalagem mini, por encomenda.
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