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Use os produtos fitofarmacêuticos de forma segura.  Leia sempre o rótulo e a informação sobre o 
produto antes de o utilizar.
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Fungos de solo

01 DESCRIÇÃO

O solo não é um meio de cultura totalmente inerte, apresenta na sua composição fungos, 
bactérias e microrganismos que compõem a microbiota do solo. A agricultura moderna e 
a utilização intensiva do solo auxiliaram o seu desequilíbrio biológico, aumentando a 
população de determinados microrganismos (tornando-os patogénicos) e reduzindo a 
presença de outros. Desta forma, controlar estes patógenos no solo tem-se tornado 
difícil uma vez que, os fitofármacos comumente utilizados não apresentam ação 
eficiente. As formas mais comuns de controlo para este tipo de problemas são a rotação 
de culturas, uso de variedades resistentes, controlo físico, controlo biológico, 
controlo químico, controlo cultural, utilizando o modo de produção integrado de 
doenças. Cada patossistema apresenta características intrínsecas que modificam a 
forma de atuação, para efetivar o seu controlo.
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Os principais microorganismos são: Verticillium, Sclerotium rolfsii, Rhizoctonia, Pythium 
sp., Phytophthora, Fusarium sp., e Scleriotinia sclerotiorum.

Nemátodos
Os principais microorganismos são: Meloidogyne, Pratylenchus, Heterodera glycines e 
Dytilenchus dipsaci.

Bacterioses
Os principais microorganismos são: Clavibacter michiganensis , Pseudomonas syringae, 
Ralstonia solanacearum, Erwinia spp. e Pseudomonas corrugata.

Principal matéria
prima da agricultura“
Solo
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02 MEIOS DE CONTROLO

Solarização: solo húmido coberto com 
plástico transparente, com alta 
irradiação e alta temperatura.

CONTROLO FÍSICO

Uso de variedades com níveis de 
resistência a certas doenças.

VARIEDADES RESISTENTES

Redução do contato entre o agente 
patogénico e o hospedeiro suscetível.

ROTAÇÃO DE CULTURAS

Aplicação de produtos fitossanitários.

CONTROLO QUÍMICO

Interações naturais que levam a 
relações entre as espécies, procurando 

o equílibrio entre populações.

CONTROLO BIOLÓGICO

BIOPROTETORES DE SOLO INOVABIO
Inovabio é um método novo e diferente do estabelecido, focado nos novos desafios da 
agricultura moderna. É o resultado do esforço de uma equipa profissional e dedicada a 
melhorar a agricultura em Portugal, superando um desafio de cada vez.

BOCO-3

Boco-3 é um produto desenvolvido para atuar de forma 
preventiva reforçando as defesas naturais da planta contra 
ataques de fungos radiculares e doenças do solo. Atua por
concorrência direta com os fungos presentes no solo através 
de microparasitismo, produção de fitoalexinas e sideróforos.

Concentrado de microrganismos com 
fungos micorrízicos

EMBALAGENS

1Kg100gr

COMPOSIÇÃO

Magnésio (Mg) 2,0% (p/p)
Ferro (Fe) 4,0% (p/p)

Manganês (Mn) 2,0% (p/p)
Zinco (Zn) 2,0% (p/p)

ADUBO CE Gota-a-gota

TIPOS DE APLICAÇÃO
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FUEGO

Fuego é um ativador natural de microflora e microfauna dos 
solos, protegendo desta forma as raízes das plantas dos 
ataques de fungos de solo e nemátodos. É recomendável a 
aplicação de forma preventiva numa fase precoce do ciclo 
produtivo, para obtenção de uma maior taxa de eficácia. No 
entanto, fazendo a aplicação já com infeções de nemátodos, 
Fuego tem a capacidade de proteger a cultura. 

Produto microbiológico natural

EMBALAGENS

20L5L

COMPOSIÇÃO

Aminoácidos livres 6,0%
(p/p)

Azoto (N) total 0,9% (p/p)
Azoto (N) orgânico 0,9% (p/p)

MATÉRIA FERTILIZANTE 
NÃO HARMONIZADA Radicular

TIPOS DE APLICAÇÃO

EMBALAGENS

1Kg

COMPOSIÇÃO

Pseudomonas fluorescens
GR-322 …Mín108UFC/g

MATÉRIA FERTILIZANTE 
NÃO HARMONIZADA Radicular

TIPOS DE APLICAÇÃO

ENERPLUS

EnerPlus é um biofertilizante ultraconcentrado que ativa a 
microbiologia do solo. EnerPlus é composto por 
Pseudomonas fluorescens, da estirpe GR322. EnerPlus 
aumenta a solubilidade de nutrientes (fósforo (P), potássio 
(K), micronutrientes), tendo influência numa maior 
capacidade fotossintética, induzindo também a produção de 
metabolitos com ação auxínica.

Produto com bactérias solubilizadoras de 
fósforo
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MODELO PREVENTIVO/CURATIVO
Fungos de solo e nemátodos

Plantação Início do 
crescimento
vegetativo

Pleno 
desenvolvimento

vegetativo

Início
da floração

Vingamento
dos primeiros

frutos

Maturação

Fuego

Via rega
10L/ha

Fuego

Via rega
5L/ha

Aplicação
facultativa

MODELO PREVENTIVO/CURATIVO
Fungos de solo

Plantação Início do 
crescimento
vegetativo

Pleno 
desenvolvimento

vegetativo

Início
da floração

Vingamento
dos primeiros

frutos

Maturação

Boco-3

Via rega
100gr/ha

Boco-3

Via rega
100gr/ha

Boco-3

Via rega
100gr/ha

EnerPlus

Via rega
1Kg/ha

Aplicações espaçadas 15 a 20 dias

Aplicações espaçadas 15 a 30 dias
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EMBALAGENS

1Kg

FOLI-STOP

Sistemia na planta

Foli-Stop

aplicado via
rega

Foli-Stop é um produto formulado com alta concentração de sais 
orgânicos de cobre, totalmente solúvel e sistémico na planta, que é 
utilizado como corretor de deficiências desse elemento em  
hortícolas e fruteiras. Devido às suas características, sua aplicação 
aumenta a resistência da planta contra agressões externas.

FOLI-STOP ENTRA PELO XILEMA E MANIFESTA-SE EM TODAS AS PARTES DA PLANTA

Pó molhável com 96% cobre orgânico sistémico

COMPOSIÇÃO

Sais orgânicos de cobre 
96% (p/p)

Cobre (Cu) quelatado com 
EDTA 14% (p/p)

ADUBO CE Radicular

TIPOS DE APLICAÇÃO

A aplicação de Foli-Stop via rega (imagem esquerda), permite a entrada do mesmo pelo floema, deslocando-se a todas as partes da 
planta (imagem direita).
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Hydracup
aplicado via
foliar

HYDRACUP

Hydracup é uma solução à base de cobre e zinco associada a 
uma fração da hidrazida do ácido cítrico, que produz uma 
absorção rápida e eficaz desses dois microelementos 
fundamentais para garantir um ótimo funcionamento do 
processo enzimático. Como consequência, o estado 
fisiológico da planta é melhorado e a defesa natural da planta 
é indiretamente potencializada, induzindo uma melhor 
resistência ao stress e doenças causadas por bactérias e 
fungos. 

Formulação especial líquida à base de 
cobre e zinco complexados com hidrácido 
de ácido cítrico

Sistemia na planta

HYDRACUP ENTRA PELO FLOEMA E MANIFESTA-SE EM TODAS AS PARTES DA PLANTA

EMBALAGENSCOMPOSIÇÃO

Cobre (Cu) solúvel em 
agua 2,0% (p/p)

Zinco (Zn) solúvel em agua 
4,0% (p/p) 

ADUBO CE Radicular

Foliar

TIPOS DE APLICAÇÃO

1L 5L

A aplicação de Hydracup via foliar (imagem esquerda), permite a entrada do mesmo pelo floema, deslocando-se a 
todas as partes da planta (imagem direita),  permanecendo ativo na zona da raiz durante duas semanas.
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MODELO PREVENTIVO/CURATIVO
Fungos de solo e bacterioses

Plantação Início do 
crescimento
vegetativo

Pleno 
desenvolvimento

vegetativo

Início
da floração

Vingamento
dos primeiros

frutos

Maturação

Hydracup

Via foliar 
em viveiro
Concentração:
< 300ml/hl

Foli-Stop

Via rega
0,5Kg/ha

Foli-Stop

Via rega
1Kg/ha

Foli-Stop

Via rega
1Kg/ha

EnerPlus

Via rega
1Kg/ha

EnerPlus

Via rega
1Kg/ha

Aplicações espaçadas 15 dias

MODELO PREVENTIVO/CURATIVO
Fungos de solo e bacterioses

Plantação Início do 
crescimento
vegetativo

Pleno 
desenvolvimento

vegetativo

Início
da floração

Vingamento
dos primeiros

frutos

Maturação

Hydracup

Via foliar 
em viveiro
Concentração:
< 300ml/hl

Foli-Stop

Via rega
0,5Kg/ha

Foli-Stop

Via rega
1Kg/ha

Hydracup

Via foliar
2L/ha
Concentração:
< 300ml/hl

Foli-Stop

Via rega
1Kg/ha

Aplicações espaçadas 15 dias
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Hydracup

Via foliar 
em viveiro
Concentração:
< 300ml/hl

MODELO PREVENTIVO/CURATIVO
Fungos de solo, nemátodos e bacterioses

Plantação Início do 
crescimento
vegetativo

Pleno 
desenvolvimento

vegetativo

Início
da floração

Vingamento
dos primeiros

frutos

Maturação

Fuego

Via rega
10L/ha

Fuego

Via rega
5L/ha

Aplicação
facultativa

Hydracup

Via foliar 
em viveiro
Concentração:
< 300ml/hl

Hydracup

Via foliar 
em viveiro
Concentração:
< 300ml/hl
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