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Compromesos
amb el Medi Ambient
Cultivar respectant el Medi Ambient és el constant
desafiament de l'agricultura en el moment actual.
El mercat i el consumidor final exigeixen,
cada vegada més, productes d'origen conegut
i amb un menor índex de residus.
L'evolució de la demanda i les disposicions legals,
així com els problemes derivats de la resistència
als plaguicides, estableixen i imposen les directrius
que seran d'obligat compliment.

CATÀLEG
· FEROMONAES I TRAMPES

OpenNatur i el seu Servei Tècnic, amb
reconeguda experiència de més de 15 anys,
l'assessorarà sobre les millors i més eficaces
solucions agrobiològiques aplicables
als seus cultius per obtenir els millors
resultats.

Monitorització
Captura massiva
Confusió sexual

· INSECTES BENEFICIOSOS

Control biològic de plagues
urbanes en parcs i jardins

· POL·LINITZACIÓ

Pol·linització de cultius fruiters
mitjançant Bombus terrestris
Pol·linització en hivernacles
per a tot tipus de cultius hortícoles

· BIOPROTECTORS FUNGICIDES
Tractaments preventius

· BIOPROTECTORS INSECTICIDES
Tractaments preventius

· BIOESTIMULANTS

Bioestimulants a base d'algues

· DIAGNÒSTIC DE MALALTIES
Kits de diagnòstic de butxaca
Enwinia amylovora
Virus ppv de la sharka
Xantomonas arboricola

· ARRELAMENTS I DESINFECTANTS
· CORRECTORS CARENCIALS
· REPELENTS

Empresa de Solucions
Agrobiològiques

Opennatur, s.l. - Pol. Ind. Camí dels Frares, Carrer O, Núm. 13 - 25191 Lleida
Tel. 973 289 309 - Fax 973 267 072 - info@opennatur.com - www.opennatur.com
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FEROMONES i TRAMPES Disposem del catàleg més ampli del mercat per
al MONITORATGE: Cydia pomonella, Cydia molesta, Pandemis heparana, Anarsia
lineatella, Lobesia botrana, i CAPTURA MASSIVA: Helicoverpa armiguera, Tuta
absoluta, Spodoptera exigua,
CONFUSIÓ SEXUAL Per al control efectiu de la Cydia pomonella, Anarsia
lineatella, Cydia molesta, Lobesia botrana, Zeuzera pyrina,... , és possible gràcies a
la Confusió Sexual complementada amb altres mètodes biològics.
CAPTURA MASSIVA

La Captura Massiva és una tècnica que ens permet controlar Ceratitis capitata i Dacus
oleae utilitzant només mètodes respectuosos amb el Medi Ambient.

ECO-TRAP

Trampa amb la tècnica d'Atracció & Mort per al control de Dacus oleae.

POL·LINITZACIÓ

Els ruscs TRIPOL són altament efectius per a la pol·linització de diversos cultius fruiters, com ara: ametller, cirerer, prunera, albercoquer, kiwi, pomera i perera. Així com
petits fruits com nabius, gerd i grosella. El rusc NATUPOL està dissenyat específicament
per a cultius en hivernacles.

Les millors solucions del mercat
BIOPROTECTORS INSECTICIDES

ENTONEM: Nemàtode entomopatògen per al control de Mosques sciaridas.
CAPSANEM: Nemàtode per al control de larves de Típulas i diverses de lepidòpters.
LARVANEM: Nemàtode per al control del Corc de la vinya.
PALMANEM: Nemàtode per al control de Rhynchophorus ferrugineus.
TERRANEM: Nemàtode per al control de Cucs blancs del sòl, escarabats del sòl,...
BIONOCK: Protector contra insectes d'exosquelet tou. Producte natural i biodegradable
sense residus.
CINAMITE: Protector contra àcars i eriòfids. Posseeix un potent efecte repel·lent sobre
les larves de trips.
AVENGER: Adjuvant + Potenciador d'insecticides i fungicides sistèmics. Secant i
acció de contacte.

ENDOTERÀPIA VEGETAL

El control de plagues mitjançant l'ús de l'endoteràpia és la forma més ràpida, neta
i 100% eficaç per eliminar les plagues dels arbres ornamentals. Un sol tractament
a l'any és suficient per tenir els arbres verds i sans, especialment a: alzina, palmera,
om, castanyer de les índies, lledoner, pi, eucaliptus, cercis i plataner.

BIOESTIMULANTS

SUPERFIFTY: Producte a base d'algues Ascophylum nodosum. Amb la major concentració d'algues del mercat.
MESTEÑO: Potenciador de la vida microbiana del sòl.

INSECTES BENEFICIOSOS

El control de plagues mitjançant l'ús d'enemics naturals és un mètode eficaç de
control, sense ús de fitosanitaris i en conseqüència sense efectes de toxicitat ni
terminis de seguretat. Oferim el control de la mosca blanca, pugons, àcars, trips,
Tuta absoluta, minador de les fulles, mosques de l'humus (sciaridas), cotxinilles,...

OPENGEO

La innovació tecnològica d'OpenNatur, OpenGeo, és l'eina més eficaç i indicada
per al nou assessor en la seva gestió integrada de plagues. Permet el tractament ràpid
informàtic de les dades per al control de plagues i malalties, obtenint més rendiment
dels cultius. Permet també combatre les plagues i malalties de forma localitzada en
combinar l'us de mitjans naturals amb químics selectius. OpenGeo està especialment
indicada per a la ECO-TRAP, la Captura Massiva de Ceratitis i el monitoratge de
plagues.

