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CaTÁLOgO  
pROFIssIONaL

CONTROLO 
de pRagas

a informação aqui disponibilizada não  
dispensa a leitura atenta do rótulo e das 
fichas técnicas dos produtos.



A Novagril é um grupo de 3 empresas que tem ao longo dos seus mais de 40 anos de 
existência desenvolvido uma vasta gama de produtos destinados aos profissionais de con-
trolo de pragas, dispondo de um importante know-how que nos permite dar um eficaz apoio 
técnico aos nossos clientes. 

Trabalhamos com as principais marcas do setor (Bayer, Vebi, Liphatec, Quimunsa, Kwizda, 
Syngenta, etc) e dispomos de uma gama muito diversificada, que dá resposta à grande 
maioria das necessidades dos profissionais a atuar nesta área.

O presente catálogo é um meio privilegiado de partilhar informação integrada e de qua-
lidade sobre a gama de todos estes produtos, de muita utilidade para os aplicadores  
profissionais, que vai da identificação dos produtos, suas características próprias, às formas 
e materiais de aplicação.

Incorporámos nesta divulgação a experiência, o saber e os valores que norteiam a três em-
presas do Grupo Novagril, grupo empresarial a operar no mercado nacional - no Norte, 
Centro e Sul do país - e externo ( via exportação ) e que se dedica, para além da distribuição de 
produtos destinados ao controlo de pragas, à distribuição de produtos para a Agricultura e di-
versos Produtos de Consumo como os biocidas de uso doméstico e produtos de linha Jardim. 

Somos uma equipa formada por gente experiente, dinâmica e profissional, que pauta a sua 
atuação por um conjunto de valores que definem a nossa cultura como empresa e cujas  
palavras chave são:

/////// AMBIÇÃO
Ter vontade de crescer, atingir objetivos, e melhorar continuamente.

/////// GRUPO
Trabalhar em equipa, com espírito de entreajuda, cooperação, comunicação  
e partilha de ideias.

/////// RIGOR
Agir com profissionalismo, critério e sentido de responsabilidade.

/////// INOVAÇÃO
Procurar proactivamente novos mercados, produtos, e formas de trabalho diferenciadoras.

/////// LEALDADE
Comprometer-se no respeito mútuo, com honestidade e dedicação.

Na Novagril encontrará produtos destinados ao controlo de insetos, de roedores, material 
de aplicação e muito mais.

É em boa hora e com orgulho que publicamos este novo catálogo. 

Casa e aMbIeNTeagRICuLTuRa JaRdIM pesT CONTROL
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MaXForCE PlaTiN
Ref. 140961 (4x30gr) 
Registo: pT/dgs mrp-226/2019
Composição: Clotianidina 1% (p/p)

Descrição: Controla diferentes tipos de baratas e lepismas. 
extremamente atrativo para adultos e ninfas, apresenta efeito 
dominó. Isento de todos os “14 grandes agentes alergénicos”. 
Fórmula isenta de óleo de palma. Resistente às variações de 
temperatura.

aDvioN gEl BaraTaS
Ref. 214467 (4x30gr) 
Registo: pT/dgs trs-85/2019
Composição: Indoxacarbe 0,6%

Descrição: Isco em gel para controlo de baratas, Blattella  
germanica e Periplaneta americana. apresenta um efeito de 
longa duração.

DiPTroN gEl
Ref. 214493 (4x30gr) 
Registo: pT/dgs aRMpb-23/2017
Composição: dinotefurano 2% (p/p)

Descrição: Isco em gel para controlo de baratas. ação ultra 
rápida, com efeito de cascata, conseguindo erradicar toda 
a colónia, apresenta um efeito de longa duração. Ótima 
palatabilidade, ótima estabilidade. 

MaXForCE PriME
Ref. 190550 (4X30gr) 
Registo: aV 1457s dgs
Composição: Imidaclopride 2,15% (p/p)

Descrição: gel inseticida para baratas com grande efeito choque. 
Contém alimentos que são particularmente atrativos para as 
baratas. Com excelente adesão.

INSETICIDAS BIOCIDAS RasTeJaNTes

BARATAS  
E PEIXINHO  
DA PRATA

CERTIFICAÇÃO 
HACCP

/////// INseTICIdas
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GEL PARA BARATAS
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GEL PARA FORMIGAS

CONTROLO de pRagas

MaXForCE WHiTE
Ref. 140972 (4x30gr) 
Registo: dgs mrp-117/2019
Composição: Imidaclopride 2,217%.(p/p)

Descrição: Indicado para todos os tipos de baratas mais usuais. 
essencial em qualquer programa de manutenção, a sua persistência 
após a aplicação pode chegar a vários meses.

aDvioN gEl ForMigaS
Ref. 140866 (4x30gr) 
Registo: pT/dgs trs-87/2019
Composição: Indoxacarbe 0,05 % (p/p) 

Descrição: Inseticida atrativo para uma vasta gama de espécies de 
formigas. Leva à morte da rainha e eliminação completa da infesta-
ção. Indicado para uso interior e exterior.

DoBol gEl Para BaraTaS
Ref. 111500 (4x30gr), 210165 (300gr) 
Registo: aV 1869s dgs
Composição: acetamipride 2%)

Descrição: Controla todo o tipo de baratas, com uma mistura de 
proteínas que maximiza a atratividade e apetência. Mantém a apetência 
e a eficácia até temperaturas de 54°C e em ambientes húmidos.

MaXForCE QUaNTUM
Ref. 210479 (4X30gr)
Registo: aV 1562s dgs
Composição: Imidaclopride 2,15%

Descrição: gel inseticida para formigas. especialmente eficaz para 
formigas faraó e formigas pretas, controla também formigas 
fantasmas e formigas argentinas.

DoBol graNUlaDo ForMigaS
Ref. 140975 (1kg) 
Registo: aV 1884s dgs
Composição: acetamipride 2,0%

Descrição: pertencente ao grupo dos neonicotinoides, pode ser 
aplicado no interior (cozinhas, despensas, armazéns,...), e/ou no 
exterior (pátios, terraços, varandas,...)

GRANuLADO PARA FORMIGAS
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aCTiBiol FloW
Ref. 213493 (500ml) 
Registo: aV 1398s dgs
Composição: alfacipermetrina 5,5%
Descrição: Inseticida concentrado de base aquosa, para 
aplicação em todas as superfícies no controlo de insetos 
voadores e rastejantes. efeito de choque e ação residual. Interior 
e exterior. é praticamente inodoro e não mancha.

FENDoNa
Ref. 120347 (500 ml)) 
Registo: aV 11007s dgs
Composição: alfacipermetrina 5,5%
Descrição: Inseticida concentrado de base aquosa, para 
aplicação em todas as superfícies no controlo de insetos 
voadores e rastejantes. efeito de choque e ação residual. Interior 
e exterior. é praticamente inodoro e não mancha.

aQUaPY EW
Ref. 210488 (1L)
Registo: aV 1554s dgs
Composição: 6% piretrinas + 15 % butóxido de piperonilo
Descrição: Inseticida muito eficaz, de odor suave e não volátil. 
as sua substâncias ativas – mistura de piretrinas e butóxido de 
piperonilo –, conferem um alto poder inseticida, de manipulação 
fácil e segura para o utilizador. é aplicado diluído  em pulverização, 
nebulização ou termonebulização. e é aplicado puro em uLV.

DElTagarD Fl
Ref. 120149 (1L)
Registo: pT/dgs mrp 31/2020
Composição: deltametrina 2,47% (p/p)
Descrição: Inseticida líquido de amplo espectro de ação em pulve-
rização. Notável efeito de choque e elevada persistência. Indicado 
para o tratamento de todos os tipos de insetos rastejantes e moscas, 
para utilizar em habitações, hotéis, restaurantes, hospitais, indústrias  
alimentares, armazéns e outros edifícios.

CiPEr
Ref. 211000 (1L)
Composição: Cipermetrina (40:60) 100mg
Registo: aIM 539/01/12NFVpT
Descrição: solução para emulsão para desinfestação de locais  
e instalações pecuárias. destina-se a controlar infestações por 
ácaros, moscas e piolhos. usar em áreas bem ventiladas. aplica-
-se por pulverização, após diluição.

PuLVERIzÁVEIS E/Ou NEBuLIzÁVEIS
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CERTIFICAÇÃO 
HACCP  

E ECOCERT

ISENTO DE
ÓLEO DE PALMA
CERTIFICAÇÃO

HACCP

uSO
VETERINÁRIO
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DiPTroN EC
Ref. 213494 (500ml) 
Registo: aV 1690s dgs
Composição: etofenprox 10%, butóxido piperonilo 20%

Descrição: Inseticida de largo espetro, altamente eficaz 
contra moscas, mosquitos, baratas, ácaros, vespas, pulgas 
e percevejos. ação larvicida em moscas e mosquitos. eficaz 
mesmo com insetos resistentes a outros inseticidas.

DraKEr 10.2 CS
Ref. 211574 (1L)
Registo: aV 1763s
Composição: 10% cipermetrina + 2% tetrametrina  
+ 10% butóxido de piperonilo

Descrição: Inseticida microencapsulado concentrado, contra um 
largo espectro de ação (mosquitos, moscas, vespas, formigas, 
baratas, percevejos, pulgas, carraças, ácaros e aranhas) e de 
longa persistência. Não contém solventes e não mancha.

K-oTHriNE Wg 250
Ref. 190592 (16x2,5g) 
Registo: aV 1441s dgs
Composição: deltametrina 25%

Descrição: Com atividade inseticida residual de largo espectro, 
pode ser usado no controlo de insetos voadores e rastejantes 
em diversos locais no âmbito da saúde pública e/ou alimentar 
em edifício públicos, restaurantes, cafés, hotéis, refeitórios, ar-
mazéns (inclusive os da indústria alimentar), cinemas, casas de 
banho públicas, aviões, navios, etc. sem prazo de reentrada. 

K-oTHriNE ParTiX SC 25
Ref. 130194 (240ml)
Composição: deltametrina 2,49%
Registo: pT/dgs mrp 45/20212

Descrição: devido à nova tecnologia partixTM, apresenta 
maior biodisponibilidade mesmo nas superfícies mais poro-
sas, reduz significativamente os níveis de substâncias ativas 
no ambiente (-50%). Controla um amplo espectro de pragas 
barata, percevejo, aranha, vespa, mosca.

MICRO- 
ENCAPSuLADO 
COM ELEVADO 

EFEITO 
RESIDuAL

PuLVERIzÁVEIS E/Ou NEBuLIzÁVEIS

TECNOLOGIA 
PARTIX



aNÚNCio
DraKEr 
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NoXiPro 10/4
Ref. 140849 (500ml) 
Registo: aV 1398s dgs
Composição: 10% Cipermetrina + 4% butóxido piperonilo

Descrição: Insecticida residual de amplo espectro de ação 
para insetos voadores e rastejantes, ótimo acaricida. utilização 
em  habitações, lojas, hotéis, armazéns, restauração, áreas de  
processamento, contentores de lixo, hospitais, áreas militares.

lEXaN MUSCiD aMP 100 Sg
Ref. 140678
Registo: aV 330/00/18NbVpT 
Composição: acetamipride 10,0%, Z-9 Tricosene 0,05%, 
excipiente açucarado.

Descrição: da família dos neonicotinoides, actua por contacto e 
por ingestão sobre o sistema nervoso central das moscas. devi-
do à incorporação de um atraente o Z-9-tricosene, e a presença 
de atraentes alimentícios (sacarose e lactose), as moscas pousam 
para se alimentarem destes açucares e morrem rapidamente. 

vECToBaC 12 aS
Ref. 110513 (10Lt)
Registo: pT/dgs aRMpb-82/20162
Composição: Bacillus thruringiensis var israelensis 11,61%

Descrição: suspensão aquosa. Larvicida para mosquitos. 
pode ser aplicado em equipamento aéreo ou de superfície.

NEPorEX 2 Sg
Ref. 110728 (5Kg)
Registo: aV 01/86 dgp
Composição: Ciromazina 2%

Descrição: grânulos solúveis em água. Regulador de cres-
cimento para controlo de larvas de moscas em estábulos,  
aviários e suiniculturas. aplicação em seco, diluido para pulve-
rização ou através do sistema de rega.

uSO
VETERINÁRIO

PuLVERIzAÇÃO 
E PINCELAGEM

PuLVERIzÁVEIS E/Ou NEBuLIzÁVEIS

uSO
VETERINÁRIO
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DoBol FUMigaDor
Ref. 140646 (10gr), 140681 (100gr), 211853 (20gr)
Registo: aV 1793s dgs
Composição: Cifenotrina 7,2%

Descrição: Fumigador ativado por água, à base do piretróide 
Cifenotrina. Com reduzido risco para o operador e para o cliente. 
as finas partículas de fumaça proporcionam boa penetração 
em fissuras e fendas, proporcionando excelente eficácia 
contra uma variedade de insetos voadores e rastejantes, sem 
manchas ou resíduos de poeira.

FuMIGADOR 

AEROSOL

FlY MaTiC
Ref. 211175 (recarga 250ml), 111884 (doseador)
Registo: aV 11735 dgs
Composição: Tetrametina 1,32%, extrato de pelitre 3,2%. 
butóxido de piperonilo 16,1%,

Descrição: Inseticida eficaz contra moscas, mosquitos, vespas 
e outros insetos voadores. efeito imediato e repelente. espe-
cialmente concebido para utilizar em doseadores automáticos.

iNSECTiCiDa ProF. 1001 aEroSol DT
Ref. 120839 (100ml), 120840 (500ml)
Registo: aCM: 241/00/16NbVpT
Composição: tetrametrina (0,65%) e 1R-trans-fenotrina  
(0,16 %), cifenotrina (0,51%) e piriproxifeno (IgR) (0,01%), 

Descrição: Inseticida de descarga total de uso veterinário.  
Inseticida polivalente de largo espectro, com atividade ovicida, 
larvicida e adulticida devido à presença de uma hormona de 
crescimento (IgR) de última geração.

uSO
VETERINÁRIO

DESCARGA 
TOTAL

CONTROLO de pRagas

Embalagem Inimigo a combater Superfície a tratar Volume a tratar

10 g

Insetos rastejantes (baratas, formigas,  
pulgas, etc.), ácaros e aranhas 25 m2 65 m3

Insetos voadores (moscas e mosquitos) 70 m2 170 m3

20 g

Insetos rastejantes (baratas, formigas,  
pulgas, etc.), ácaros e aranhas 45 m2 110 m3

Insetos voadores (moscas e mosquitos) 100 m2 250 m3

100 g

Insetos rastejantes (baratas, formigas, pulgas, 
etc.), ácaros e aranhas 200 m2 500 m3

Insetos voadores (moscas e mosquitos) 500 m2 1250 m3



Nome  
Comercial

Tipo de  
Formulação

Tipo de  
Aplicação

Efeito 
Choque

Efeito 
Residual*

Registo/ 
Tipo de Uso

AQUAPY emulsão óleo em água (eW)
pulverização em superfícies 

lisas, nebulização espacial ou 
termonebulização

+ + + + 7 dias
Registo dgs
Certificação 

haCCp

NOXIPRO  
CYTROL 10/4

Concentrado para emulsão (eC) pulverização 
superfícies lisas + + + + 35 dias

Registo dgs
uso interior  
e exterior

DIPTRON Concentrado para emulsão (eC) pulverização 
superfícies lisas + + + + + 30 dias

Registo dgs
uso interior  
e exterior

FENDONA/  
ACTIBIOL LOW

suspensão concentrada (sC)
pulverização em  

superfícies lisas ou  
ligeiramente porosas

+ + + 30 dias
Registo dgs
uso interior  
e exterior

DELTAGARD suspensão concentrada (sC)
pulverização em  

superfícies lisas ou  
ligeiramente porosas

+ + + 30 dias
Registo dgs
Certificação 

haCCp

K-OTHRINE WG 
250

grânulos dispersíveis (Wg) pulverização superfícies  
lisas e porosas + + + 60 dias Registo dgs

K-OTHRINE 
PARTIX

suspensão Concentrada (sC)  
Tecnologia partix

pulverização em todo  
o tipo de superfícies + + + + 60 dias Registo dgs

uso interior

DRAKER 10.2 Concentrado microencapsulado 
(Cs)

pulverização em todo  
o tipo de superfícies + + + + + 60 dias

Registo dgs
uso interior  
e exterior

CIPER suspensão concentrada (sC)
pulverização em  

superfícies lisas ou  
ligeiramente porosas

+ + + 20 dias
Registo dgaV

Instalações 
pecuárias

1001 T aerossol Nebulização espacial 
Com ação ovicida e larvidida + + + + -

Registo dgaV
Instalações 
pecuárias  

e condutas

DOBOL  
FUMIGADOR

Fumigador (Fd) Nebulização espacial + + + + - Registo dgs 
uso interior

INseTICIdas bIOCIdas
CRITéRIOs Na esCOLha de uM INseTICIda

Legenda: - sem efeito; + mínimo efeito; + + + + + máximo efeito; 
* a informação mencionada no quadro acima é apenas indicativa e deverá ser apenas utilizada como auxílio na análise e escolha  
comparativa dos diferentes inseticidas.
Não dispensa a leitura atenta dos rótulos dos produtos.
Os valores do efeito residual estão relacionados apenas com a aplicação por pulverização.
por nebulização, o efeito residual dos inseticidas é muito reduzido ou mesmo nulo.

INSETICIDASINseTICIdas
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as térmitas no seu percurso errático infestam edificios urbanos, danificando todo tipo de  

materiais de base celulósica, causando graves danos nos elementos estruturais de madeira 

dos edificios, debilitando os elementos de suporte e pondo-os em risco de segurança.

New TeRMIgaRd é um método alternativo aos tratamentos químicos tradicionais.

/////// TERMIGARD SYSTEMS
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/////// TRaTaMeNTO de MadeIRas

/////// CONTROLO de TéRMITas

iNJECTorES 6,5 X 15mm Ref. 213359 (1.000 uN)

iNJECTorES 9,5 X 37mm Ref. 120837 (500 uN)

TaMPaS iNJECTorES Ref. 213360 (500 uN)

Descrição: Injectores com válvula sem retorno para injetar  
inseticida na madeira , ou no concreto e respectivas tampas.

JC-CTPi-3
Ref. 213309 (25L)
Registo: apV 85/dgaV
Composição: Cipermetrina 0,175%, propiconazol 0,3%,  
Tebuconazol 0,3%, IpbC 0,3%
Descrição: produto líquido destinado ao tratamento preventivo 
e curativo da madeira. Inseticida e fungicida para tratamento 
contra todo o tipo de insetos e fungos xilófagos. Cumpre todos 
os ensaios de eficácia para hylotrupes, Lyctus, anobium, Térmitas  
e Fungos basidiomicétos. O produto pode ser aplicado por 
pincelagem, injeção, pulverização ou imersão prolongada. 
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TErMigarD ESTaÇÕES DE Solo
Ref. 140673

Descrição: as estações de solo foram desenhadas para facilitar 
o aceso da termita ao atrativo. O seu desenho ergonomíco 
simplifica a sua operação e manutenção. a estação de solo Inlcui 
o suporte de isco, cilindro de madeira e chave. estes materiais 
também podem ser vendidos em separado. suporte de isco  
(ref. 140661), cilindro de madeira (ref. 140674) e chave plástica 
(ref. 140675).

TErMigarD PlUS DETETor EM PÓ
Ref. 140668

Descrição: detetor não tóxico com extraordinária atratividade 
para as térmitas. 

TErMigarD CaiXa DE ParEDE
Ref. 140665

Descrição: as estações, podem ser instaladas em qualquer  
superficie onde se detecte atividade das térmitas.

TErMigarD TaMPa Para BETÃo
Ref. 140670 (tampa), 140672  
(parafusos e chave alta segurança)

Descrição: em instalações de solo de betão a tampa plastificada 
será substituída por outra de aço cromado com junta de goma e 
fecho de segurança, garantindo a sua estanqueidade.

TErMigarD PlUS iSCo EM PÓ
Ref. 111236 (50g)
Registo: aV 1680s dgs
Composição: 0,25% diflubenzurão

Descrição: grânulos de celulose impregnada. para utilização nas 
estações de solo ou nas caixas de parede. enche-se na sua tota-
lidade, o porta atrativo com o substrato biocida.
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/////// pROduTOs FITOFaRMaCÊTICOs

iNSETiCiDa aCTElliC 50 
Ref. 110308 (5Lt)
Registo: aV 0666 dgaV
Composição: 50% g/L ou 49,02% (p/p) de pirimifos-metilo

Descrição: Insecticida indicado no combate a pragas dos 
cereais armazenados. é um composto organofosforado que 
atua sobre os insetos por contacto, ingestão e fumigação. 
atua ao nível do sistema nervoso dos insetos e ácaros, como 
inibidor da acetilcolinesterase (IRaC Moa 1 b).

PHoSToXiN
Ref. 11131 (90g)
Registo: aV 1589 dgaV
Composição: Fosfeto de alumínio, 560 g/kg

Descrição: Comprimidos liberta fosfano (ph3), sob a forma 
de gás, quando são postos em contacto com a humidade 
atmosférica. Cerca de 2 horas depois inicia-se a libertação de 
fosfano, gás altamente tóxico para insectos, ratos, ácaros e 
também para o homem.

iNSETiCiDa K-oBiol DP2
Ref. 210090 (1Kg)
Registo: aV 0217 dgaV
Composição: deltametrina 0,2% (2 g/kg)

Descrição: Inseticida piretróide de contato e ingestão. possui  
uma elevada persistência (cerca de 8 meses) com um só tra-
tamento, não alterando o poder germinativo da semente.  
Tratamentos inseticidas de grãos armazenados de cereais e 
leguminosas, contra insetos de produtos armazenados.

iNSECTiCiDa MiMiC 
Ref. 110701
Registo: apV 3387 dgaV
Composição: 22,5% de tebufenozida

Descrição: atua essencialmente por ingestão, sobre as larvas 
jovens provocando uma muda prematura mortal quando o in-
secto não se encontra ainda fisiologicamente preparado para 
ela. as larvas interrompem imediatamente a sua alimentação. 
Recomendado para a processionária do pinheiro.

PRAGAS
DE CEREAIS

ARMAzENADOS

PRAGAS
DE CEREAIS

ARMAzENADOS

PRAGAS
DE CEREAIS

ARMAzENADOS
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iNSETiCiDa TUrEX
Ref. 110047 (100g), 110046 (1Kg)
Registo: aV 0931, dgaV
Composição: Bacillus thuringiensis israelensis

Descrição: bio-insecticida de Bacillus thuringiensis, para um 
muito amplo leque de finalidades, é resistente à radiação 
uV e com uma persistência de 10 dias, extremamente eficaz 
no combate a lepidópteros (lagartas). Recomendado para a 
processionária do pinheiro.

MolUSCiCiDa aNTilESMa EUrEKa 
Ref. 110827 (1Kg)
Registo: aV 1439 dgaV
Composição: 5% de metaldeído

Descrição: é um moluscicida, as lesmas e os caracóis em con-
tacto com o produto começam a produzir grande quantidade 
de muco e morrem por desidratação.

iNSETiCiDa vErTiMEC
Ref. 120340 (1Lt)
Registo: aV 0586 dgaV
Composição: abamectina 18g/l

Descrição: produzido por um microorganismo do solo, possui 
um modo de ação único (inibição do gaba) e portanto não 
apresenta risco de resistências cruzadas com nenhum outro 
produto conhecido. atua fundamentalmente por ingestão 
embora possua alguma ação de contacto. Recomendado para 
a processionária do pinheiro.

iNSETiCiDa CarNaDiNE
Ref. 111653 (50ml), 111040 (1 Lt), 111041 (5 Lt), 111123 (10Lt)
Registo: aV 1175 dgaV
Composição: 17,6 % (p/p) de acetamipride

Descrição: Inseticida sistémico, pertence ao grupo dos neon-
icotinóides com modo de ação de contato e ingestão. 



/////// PRODUTOS FITOFARMACÊTICOS
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HERBICIDAS

HErBiCiDa CHiKara
Ref. 214193 (50g), 211701 (200g), 211729 (1Kg)
Registo: aV 0276 dgaV 
Composição: 25% de flazassulfurão 

Descrição: herbicida de largo espectro de ação, com ação 
sistémica e residual. Tem uma elevada persistência de ação 
podendo controlar as infestantes por vários meses.

HErBiCiDa gliFoCHEM
Ref. Ref. 211738 (1Lt), 211739 (5Lt), 211740 (20Lt),  
211741 (200Lt), 111770 (1000Lt)
Registo: aV 0503 dgaV 
Composição: 360g/L de glifosato (sob a forma de sal  
de isopropilamónio)

Descrição: é um herbicida sistémico de pós-emergência, à 
base de glifosato, não residual e não selectivo. é  absorvido 
pelas folhas e caules.

HErBiCiDa roUNDUP UlTraMaX
Ref. Ref. 210856 (1Lt), 210857 (5Lt), 210858 (20Lt), 210859 
(200Lt), 111498 (640Lt)
Registo: aV no  0261 dgaV
Composição: 360 g/L de glifosato (sob a forma de sal potássico)

Descrição: é um herbicida à base de glifosato. é absorvido 
por feridas, folhas e/ou partes verdes das plantas, sendo 
translocado até aos orgãos subterrâneos. apresenta uma 
ação sistémica. Não tem ação residual, inativando-se em 
contacto com o solo.

HErBiCiDa KaToUN golD
Ref. 110963 (10Lt) 
Registo: aV 0997 dgaV
Composição: 500 g/L de ácido pelargónico  

Descrição: herbicida foliar não seletivo para o controlo  
de infestantes anuais e dicotiledoneas.

CONTROLO de pRagas



é um inovador dispositivo de aplicação para tratamentos em árvores e pal-
meiras, composto por um conector e uma garrafa pressurizada. Contém 
uma solução fertilizante, à qual se pode juntar a dose necessária de um 
produto fitossanitário para injeção ao tronco da árvore e/ou palmeira.

YNJECT go 
Ref. 100148 (45ml)
Composição: embalagem pressurizada com solução nutritiva

Descrição: dispositivo de Injeção ao tronco para tratamento de resinosas 
(pinheiros).

CoNETorES STaNDarD
Ref. 213271 

Descrição: premite a ligação do Ynject go à àrvore.

YNJECT XilEMaX iNBag
Ref. 140854 (200ml)
Composição: embalagem pressurizada com solução nutritiva

Descrição: dispositivo de Injeção ao tronco para tratamento  
de árvores e palmeiras.

CoNETorES PalMEiraS
Ref. 213270

Descrição: permite a ligação do Ynject Xilemax à árvore.

SEriNga ProFiSSioNal 10Ml
Ref. 213272

Descrição: seringa para dosear os produtos.

ORGANISMO VISADO INSETICIDA RECOMENDADO A APLICAR  
COM YNJECT SYSTEMS

Escaravelho  
da Palmeira

Curculionídeo 
Rhyncophoros 

ferrugineus

VERTIMEC 018 EC (Abamectina18g/l)
20-80 ml p.c/planta (0,36-1,44 g s.a./planta)

Processionária  
do Pinheiro

processionária 
Thaumetopoea 

pityocampa

VERTIMEC 018 EC (Abamectina18g/l)
1-2 ml p.c/10 cm de diâmetro do tronco da planta.

(0,018-0,036-g de s.a./10 cm de diâmetro do tronco da planta)

/////// sIsTeMa YNJeCT
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/////// aRMadILhas e FeROMONas

arMaDilHa MoTHCaTCHEr 
Ref. 213376
Descrição: armadilha com base transparente para traça de produtos  
armazenados e para a processionária do pinheiro.

arMaDilHa MoSKiSaN MoSQUEiro
Ref. 210068
Descrição: para a captura em massa de traças e dipteros, ideal para uso em 
armazéns, ambientes de produção e na indústria de alimentos.   

arMaDilHa P/ ToUPEiraS MolETraPPEr
Ref. 210130
Descrição: armadilha para toupeiras em plástico, reutilizável e muito  
simples de utilizar.

/////// aRMadILhas e FeROMONas

arMaDilHa DElTa KiT
Ref. 213162
Descrição: armadilha de plástico em delta para monitorização de pragas. 

20 /////// 

ARMADILHAS

CONTROLO de pRagas

NEXa arMaDilHa P/ MoSCaS
Ref. 211412
Descrição: atrativo 100% orgânico, amigo do ambiente. prático e económico. 
ativo até estar cheio (pode capturar até 40.000 moscas). 

KYZoNE arMaDilHa P/ vESPaS FlY CaTCHEr
Ref. 210503
Descrição: armadilha para suspender, apanha moscas e vespas.

KYZoNE aTraTivo Para MoSCaS E vESPaS
Ref. 213162
Descrição: atrativo para recarga da armadilha Flycatcher.

arMaDilHa Para TraÇa Da roUPa (KiT)
Ref. 211412
Descrição: armadilha delta em cartão + feromona tineola bisseliella. 
Duração: 12 semanas 



aRMadILhas

arMaDilHa Para vESPa aSiÁTiCa vESPCaTCH
Ref. 210112
Descrição: desenhada para vespas asiáticas. Método natural baseado em  
extratos de plantas, sem inseticidas formulados para não atrair as abelhas.

rECarga arMaDilHa P/ vESPa aSiÁTiCa   
Ref. 210118 (10ml), 210113 (1Lt)
Descrição: Recarga do atrativo para a armadilha VespCaTCh, à base de  
extratos de plantas.

arMaDilHa PEiXiNHo Da PraTa 
Ref. 213285
Descrição: altamente eficaz na captura deste tipo de traça, o seu design 
baseia-se na natureza comportamental.  

KB BaNDa aDESiva NaTUrEN Para TroNCoS
Ref. 160311
Descrição: banda adesiva para tronco de pinheiro 3m. Controlo da  
processionária do pinheiro.

KB NaTUrEN arMaDilHa Para a ProCESSioNÁria 
Ref. 160366
Descrição: barreira física. Captura toda a colónia de lagartas processionárias 
do pinheiro. armadilha ajustável.

arMaDilHa iNSECTo MoNiTor
Ref. 210106
Descrição: Caixa plástica preta para monitorização de insetos rastejantes.
Dimensões: 11x9x2cm

arMaDilHa CoM FEroMoNa Para gorgUlHo  
Da FariNHa
Ref. 214083
Descrição: altamente eficaz, o seu atrativo é extremamente seletivo na captura 
destes insetos, reduzindo a população. 

BolTTaK ProFiSSioNal 
Ref. 213015
Descrição: banda adesiva para tronco de pinheiro 100m. Controlo da  
processionária do pinheiro.
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/////// ARMADILHAS E FEROMONAS

ARMADILHAS

NoviDaDE



DETECTor ProFiSSioNal 4/1 
Ref. 140655
Descrição: Cartão recortável e divisível em 4 pequenas armadilhas com cola 
impregnada e com um forte atrativo alimentar (isco não tóxico), utilizada para 
captura e monitorização. 

PlaCa aDESiva CoM FEroMoNa BaraTaS
Ref. 210170
Descrição: placas de monitorização descartáveis. Cola com um concentrado 
de atrativo forte que garante uma acção altamente eficaz para baratas 
alemãs e orientais.

FEroMoNa ESCaravElHo Da PalMEira 
Ref. 211645
Descrição: Com alto poder de atração para o escaravelho da palmeira  
(Rhynchophorus ferrugineus). Duração: 8 semanas. 

FEroMoNa ProCESSioNÁria Do PiNHEiro 
Ref. 170417
Descrição: Com alto poder de atração para a traça da processionária do pinheiro 
(Thaumetopoea pityocampa). Duração: 6 semanas. 

FEroMoNa TraÇa DoS CErEaiS 
Ref. 140893
Descrição: Com alto poder de atração para a traça dos produtos armazenados 
(Ephestia spp. & Plodia) Duração: 6 semanas. 

SiSTEMa DE ESPigÕES M311 Xl 50CM
Ref. 211711
Descrição: estrutura de base plástica e bicos metálicos para afastar pássaros.

SiSTEMa DE PoSTES E araMES Para CoNTrolo DE avES 
Ref. (arame de aço Inoxidável 0,7mm) Ref. (suporte de aço) Ref. (base p/  
suporte de aço Inoxidável 9,5cmx4mm) Ref. (Mola de aço Inoxidável 360°)  
Ref. (serracabos de  aço Inoxidável 1,1mm)
Descrição: sistema de arames em aço inoxidável para impedir que as aves 
pousem nos telhados, ou em outras partes dos edifícios. Consiste em arames 
em tensão, suportados por postes. 

/////// ARMADILHAS E FEROMONAS

/////// CONTROLO de aVes
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ARMADILHAS

FEROMONAS

CONTROLO de pRagas

Feromonas e armadilhas disponíveis para outras pragas: urbanas, agrícolas e florestais.



arMaDilHa SKY TraP 40
Ref. 140852

Descrição: armadilha em aço inoxidável para suspensão no tecto. 
Dimensões: 66,2x16,1x35,5cm Área de cobertura: 120m2 
Lâmpadas: 2x18W
placa adesiva ultra Trap 40/80

/////// 23

/////// aRMadILhas uV

arMaDilHa UlTra TraP 30
Ref. 210406

Descrição: em aço inoxidável, para suspensão no teto
Dimensões: 65x17x35cm Área de cobertura: 120m2 
Lâmpadas: Compactos 2x15W
placa adesiva ultra Trap 30

arMaDilHa Pro TECTo 2X15
Ref. 213062

Descrição: armadilha de face dupla, em aço inoxidável, para  
instalação em instalações industriais.
Dimensões: 63x27x13 cm Área de cobertura: 240m2

Lâmpadas: 2x36W
placa adesiva dupla face pro Tecto 2x15

arMaDilHa UlTra TraP 40
Ref. 210407

Descrição: armadilha para suspensão no teto. 
Dimensões: 65,0x17,8x35,2cm Área de cobertura: 120m2 
Lâmpadas: 2x20W
placa adesiva ultra Trap 40/80

aRMadILhas

arMaDilHa SKY TraP 30
Ref. 140851

Descrição: armadilha em aço inoxidável para suspensão no tecto. 
Dimensões: 36x46.5x16cm Área de cobertura: 80m2 
Lâmpadas: 2x15W
placa adesiva ultra Trap 30



/////// ARMADILHAS UV

arMaDilHa Pro aPliQ 40
Ref. 140875

Descrição: armadilha metálica de parede. 
Dimensões:  48,6x28x6,5cm Área de cobertura: 80m2

Lâmpadas: 2x20W
placa adesiva pro apliq 40

arMaDilHa Pro T-ToP 20
Ref. 213111

Descrição: armadilha para a mesa ou parede.
Dimensões: 16,3x12,5x26,4cm Área de cobertura: 30m2 
Lâmpadas: 1x20W
placa adesiva pro T-Top 20

arMaDilHa Pro MUral 2X15
Ref. 211998

Descrição: em aço inoxidável, para suspensão na parede. 
Dimensões: 65x17x35cm Área de cobertura: 120m2 
Lâmpadas: Compactos 2x15W
placa adesiva I-trap 50

arMaDilHa Pro aPliQ 20
Ref. 213124

Descrição: armadilha metálica de parede. 
Dimensões: 4x17,2x20,5cm Área de cobertura: 40m2

Lâmpadas: Compactos 1x20W
placa adesiva pro apliq 20

CONTROLO de pRagas
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arMaDilHa Uv Pro-T DT80
Ref. 140708

Descrição: armadilha em aço inoxidável, para suspensão  
no teto, ou na parede. Recomendada para a área industrial. 
Dimensões: 63,2x26,8x12,8cm Área de cobertura: 240m2 
Lâmpadas: 2x36W
placa adesiva ultra trap 40/80



/////// 25

/////// ARMADILHAS UV

arMaDilHa Uv gP 30
Ref. 190266

Descrição: armadilha de parede. 
Dimensões: 20,5x50,5x9,2cm 
Área de cobertura: 60m2 Lâmpadas: 1x30W
Kyzone placa colante gp30

PlaCaS aDESivaS ColaNTES
Ref. Várias

Descrição: placas adesivas de diversos tamanhos, para armadilhas 
uV. placas compatíveis com modelos ultraTrap, Itrap, Chamaleon, 
Flytrap, Luralite e outros. disponível em 1 ou 2 faces colantes.

arMaDilHa Uv gP 15
Ref. 190265

Descrição: armadilha de parede. 
Dimensões: 20,5x35,0x9,2cm 
Área de cobertura: 30m2 Lâmpadas: 1x15W
Kyzone placa colante gp15

lÂMPaDaS Uv
Ref. Várias

Descrição: Lâmpadas uV para utilização e substituição nos  
diferentes tipos de armadilhas uV.
Potência: várias

aRMadILhas

Nota: Outros equipamentos e consumíveis sob consulta.



/////// ROdeNTICIdas

uSO
VETERINÁRIO
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FORMuLAÇÃO PASTA

CONTROLO de pRagas

gENEraTioN PaSTa
Ref. 211571 (5Kg), 110756 (15Kg)
Registo: pT/dgs aRMpb – 004/2012
Composição: difetialona 0,0025%

Descrição: Isco em pastilhas muito apetecíveis. Raticida de efeito 
muito rápido e eficaz. elevado efeito de choque, uma única toma é 
suficiente para atingir a dose letal. uso interior e exterior em redor 
de edifícios.

HarMoNiX PaSTa
Ref. 210105 (5 Kg)
Registo: pT/dgs mrp-48/2021
Composição: Colecalciferol 0,077%

Descrição: baseado numa nova substância activa e disponível 
numa embalagem moderna e sustentável, o colecalciferol tem 
um efeito significativo de interrupção da alimentação em roedo-
res. solução não persistente no ambiente e não bioacumuladora.

gENEraTioN PaSTa vET
Ref. 210109 (5Kg)
Registo: pasta em saquetas
Composição: difetialona 0,0025%

Descrição: Isco em pastilhas muito apetecíveis. Raticida de efeito 
muito rápido e eficaz. elevado efeito de choque, uma única toma é 
suficiente para atingir a dose letal. uso interior e exterior em redor 
de edifícios.

NÃO
ANTI- 

COAGuLANTENoviDaDE

vEBiToX FaCUM PaSTa
Ref. 110026 (5Kg), 211141 (20Kg)
Registo: pT/dgs aRMpb-18/2016
Composição: brodifacume 0,005%

Descrição: Isco em pastilhas de 12gr muito atrativas para controlo 
de ratinhos pequenos. uso interior, exterior em redor de edifícios, 
esgotos e aterros.

vEBiToX PaSTa 10
Ref. 111570 (10Kg), 170815 (5Kg), 100150 (1,5Kg), 212971 (20Kg)
Registo: pT/dgs aRMpb-rnl-79/2018
Composição: bromadiolona 0,005%

Descrição: Isco em pastilhas de 12gr muito atrativas para o controlo 
de ratos e ratazanas. uso interior e exterior em redor de edifícios 
e áreas abertas.







MUriBroM CErEal SaQUETaS
Ref. 210122 (10Kg)
Registo: pT/dgs aRMpb – 12/2015
Composição: bromadiolona 0,005%

Descrição: Isco em cereal (avulso e saquetas) muito apetecível. 
atua em ratos resistente às Cumarinas e à Warfarina. Raticida 
de efeito muito rápido e eficaz, provoca a morte, com uma 
única ingestão. uso interior.

FORMuLAÇÃO CEREAL

ROdeNTICIdas

gENEraTioN graiN TECH vET 
(SaQ. 25gr) 
Ref. 120259 (10g)
Registo: aV: 4161/01/20 RbVpT dgaV 

Descrição: Isco em cereal integral (saquetas 25 gr) muito ape-
tecível. seleção rigorosa de cereais, combinada com a tecnologia 
de impregnação turbo que lhe confere excelente palatabili-
dade, efeito muito rápido e eficaz. Revestimento e uma im-
pregnação homogénea sem pó nem germinação. uso interior 
e exterior em redor de edifícios.

/////// RODENTICIDAS
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gENEraTioN Pro CErEal
Ref. 210941 (6 Kg), 210943 (20Kg)
Registo: pT/dgs aRMpb – 008/2012 110106 (TpeRF 15Kg)
Composição: difetialona 0,0025%

Descrição: Isco em cereal integral muito apetecível. seleção 
rigorosa de cereais, combinada com a tecnologia de impreg-
nação turbo que lhe confere excelente palatabilidade, efei-
to muito rápido e eficaz. Revestimento e uma impregnação  
homogénea sem pó nem germinação. uso interior e exterior 
em redor de edifícios.

gENEraTioN Pro CErEal (SaQ. 25gr) - TPErF
Ref. 110106 (15Kg)
Registo: pT/dgs aRMpb – 008/2012 110106  
Composição: difetialona 0,0025%

Descrição: Isco em cereal integral (saquetas 25 gr) muito ape-
tecível. seleção rigorosa de cereais, combinada com a tecnologia 
de impregnação turbo que lhe confere excelente palatabili-
dade, efeito muito rápido e eficaz. Revestimento e uma im-
pregnação homogénea sem pó nem germinação. uso interior 
e exterior em redor de edifícios.

uSO
VETERINÁRIO
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/////// RODENTICIDAS

gENEraTioN BloCoS
Ref. 211142 (7Kg)
Registo: pT/dgs aRMpb – 007/2013
Composição: difetialona 0,0025%

Descrição: Isco em blocos 20 g muito resistentes e apetecíveis.  
Raticida de efeito muito rápido e eficaz. elevado efeito de 
choque. uso interior e exterior em redor de edifícios.

TaloN 
Ref. 111390 (10Kg)
Registo: pT/dgs aRMpb-rnl-21/2018
Composição: brodifacume 0,005%

Descrição: Rodenticida em isco na forma de blocos de 20g, 
pronto a aplicar. é um potente rodenticida pertencente à 
nova geração de anticoagulantes de dose única. uso interior,  
exterior em redor de edifícios e esgotos.

vEBiToX FaCUM BloCoS ParaFiNaDoS 20gr
Ref. 130940 (10Kg)
Registo: pT/dgs aRMpb-rnl-32/2018
Composição: brodifacume 0,005%

Descrição: Rodenticida em blocos de 20gr parafinados com 
elevada resistência em ambientes húmidos. uso interior e  
exterior em redor de edifícios.

vEBiToX FaCUM BloCoS ParaFiNaDoS 10gr
Ref. 110386 (10Kg)
Registo: pT/dgs aRMpb-rnl-32/2018
Composição: brodifacume 0,005%

Descrição: Rodenticida em blocos de 10gr parafinados com 
elevada resistência em ambientes húmidos. uso interior e  
exterior em redor de edifícios.

FORMuLAÇÃO BLOCOS

CONTROLO de pRagas



Mais comprida do que
o corpo e cabeça juntos

Leve, ágil grandes afunilado

Compridas grande

pequenapequenas

espessopequenaspesado, tosco

Mais curta do que
o corpo mais a cabeça

CAUDA CORPO ORELHAS OLHOS NARIZ

PATAS CABEçA

raTaZaNa PrETa
Rattus rattus

raTaZaNa DoS ESgoToS
Rattus norvegicus

raTiNHo
Rattus norvegicus

Mus musculus

raTo JovEM

ROdeNTICIdas

/////// RODENTICIDAS

raToNEX lÍQUiDo
Ref. 100146 (250ml)
Registo: pT/dgs aRMpb-mac-58/2018
Composição: difenacume 0,005%

Descrição: Rodenticida líquido extremamente eficaz para uti-
lização em locais quentes e secos, como armazéns de cereais 
e outros alimentos. uso interior.

raCUMiN FoaM (ESPUMa)
Ref. 211964 (500ml)
Registo: pT/dgs aRMpb-rnl-17/2018
Composição: Cumatretalil 0,4%

Descrição: Rodenticida em espuma expansível, atrativa, para 
utilização em locais de passagem de ratos e ratazanas de 
modo a contaminar o seu pelo. O produto deve ser aplica-
do em fendas e orifícios, onde seja detectado a presença de  
roedores. uso interior.

OuTRAS FORMuLAÇÕES
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a escolha de um rodenticida anticoagulante deve ser feita relativamente ao princípio ativo e ao 
tipo de isco a utilizar. O primeiro é escolhido consoante a espécie alvo a combater e o nível de 
infestação. O tipo de isco a utilizar deve ser escolhido em função do local em que é utilizado e as 
condições de temperatura e humidade.

eXeMpLO dO CONTROLO de ROedORes NuMa eXpLORaçãO agROpeCuÁRIa

Escolher o princípio ativo

Escolher o tipo de isco

Infestação forte: 
Difetialona

Tempo fresco: 
Pasta / Espuma

Infestação forte: 
Difetialona

Com humidade:
Blocos

Rato preto 
Rato do campo 

Ratazana

Interior

Ratinho  
pequeno

Exterior

Manutenção:  
Bromadiolona/ 

Difenacume

Tempo seco: 
Líquido / Espuma

Manutenção: 
Brodifacume

Locais secos:
Pasta / Cereal

A - Cereal

B - Parafinado

C - Pellet

D - Pasta

E - Espuma

F - Líquido

///////  CRITéRIOs paRa a esCOLha de uM 
ROdeNTICIda aNTICOaguLaNTe 
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CONTROLO de pRagas



/////// esTações RaTeIRas e aRMadILhas

arMaDilHa CaPTUra MÚlTiPla
Ref. 210189 (plástico), 170952 (metal)
Descrição: Caixas em plástico ou metal para a captura de insetos rastejantes e 
roedores. Telas de cola à parte. 
Dimensões: 27x17x5cm

CaiXa iSCo
Ref. 170720 (ratazanas), 120277 (ratos)
Descrição: Caixas em cartolina para colocação de isco.  
Dimensões: Ratazanas 24x10x10cm e ratos 12x5x5cm

ESTaÇÃo raTEira Coral
Ref. 211485
Descrição: Caixa em plástico resistente, chave de segurança e de abertura lateral. 
Dimensões: 22x13x8cm

ESTaÇÃo raTEira BETa
Ref. 111708
Descrição: Caixa em plástico resistente com chave de segurança.
Dimensões: 23x19x10cm

ESTaÇÃo raTEira alFa
Ref. 140800
Descrição: Caixa em plástico resistente, com chave de segurança.
Dimensões: 24x11x10cm

ESTaÇÃo raTEira Bora
Ref. 111709
Descrição: Caixa em plástico resistente, com chave de segurança.
Dimensões: 33x25x15cm

glUE TraPEr BoX
Ref. 170583
Descrição: Caixa em plásticoresistente para a colocação de telas de cola  
do tipo g1. 
Dimensões: 7x14x5cm

ESTaÇÃo raTEira PETiT
Ref. 111894
Descrição: Caixa em plástico resistente com chave de segurança, de abertura 
lateral.
Dimensões: 13x4x4cm

aRMadILhas
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/////// ESTAçÕES RATEIRAS E ARMADILHAS

ESTaÇÃo raTEira roCK
Ref. 211016
Descrição: para ratos e ratazanas, em polipropileno com chave e fechadura. 
sistema de protecção que impede a abertura forçada com as mãos. Cada 
unidade inclui adaptador e estaca para fixação ao solo. uso em exterior.
Dimensões: 24,0 x 20,0 x 11,0cm

ESTaÇÃo raTEira UNiBoX
Ref. 100200
Descrição: estação de isco para ratos e insetos rastejantes, em polipropileno 
com chave. para usar com tela de cola  universal glue board.
Dimensões: 20,5x12,0x4,0cm

ESTaÇÃo raTEira alTa SEgUraNÇa METaliZaDa
Ref. 212095
Descrição: estação rateira de alta segurança em metal com revestimento 
anti corrosão. Ideal para armazéns industriais, locais com animais, perigo de 
vandalismo, etc.
Dimensões: 33,0x 15,5x16,5cm

TElaS DE Cola g1 / g2 / g3
Ref. 210287, 210131, 2100983
Descrição: Telas em plástico com cola muito forte para captura de  
roedores e insetos. 
Dimensões: 13/17/26 x 6/13/13cm

ESTaÇÃo raTEira liSCaMPo
Ref. 130908
Descrição: Caixa em plástico de forma triangular ideal para colocação  
em cantos.
Dimensões: 29 x 19,5 x 8cm

ESTaÇÃo raTEira aPollo
Ref. 110171
Descrição: Caixa em plástico resistente, com 4 arames para colocação  
do isco na vertical e 1 arame para colocação do isco na horizontal. 

ESTaÇÃo raTEira Bravo
Ref. 190173 (preta), 190732 (verde)
Descrição: Caixa em plástico resistente, com dupla chave de segurança. 
Dimensões: 22,5x19x10cm
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/////// ESTAçÕES RATEIRAS E ARMADILHAS

raToEira MoDEl SNaP-E 
Ref. 210212 (pequena), 140695 (grande)
Descrição: Ratoeira de mola em plástico e metal resistentes.
Dimensões: pequena  11,0X5,0X7,0cm, grande 14,5x7,5x10,0cm

TEla DE Cola UNivErSal glUE BoarD
Ref. 100300
Descrição: Tela de cola para ratos e insetos rastejantes com atractivo.
Dimensões: 15,7X9,5cm

TEla DE Cola MoUSE glUE BoarD
Ref. 210077
Descrição: Tela de cola para ratos e insetos rastejantes com atractivo.
Dimensões: 25,5x10,5cm

TEla DE Cola raTaZaNa SaKraTBoa12
Ref. 210797, 210089 (Madeira 280x191)
Descrição: armadilha XL com cola muito pegajosa para detetar  
e monitorizar a presença de ratos e ratazana.

aRMadILhas
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NEXa Cola 
Ref. 210742 (135g)
Descrição: Tubo de cola para aplicação em todo o tipo de superfícies para 
a captura de roedores e insetos rastejantes.

gEl aTraTivo Para roEDorES
Ref. 212073 (56gr)
Descrição: gel atractivo alimentar para roedores.



/////// desINFeTaNTes
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PuLVERIzÁVEIS E/Ou NEBuLIzÁVEIS

CONTROLO de pRagas

DESiNFETaNTE liMoSEPTiC SF
Ref. 140895 (5L)
Descrição: bactericida, fungicida, virucida concentrado, com acção 
detergente. especialmente indicado para desinfecções de zonas 
de alto risco de superfícies, equipamentos, ferramentas e condutas 
de ar condicionado por contacto directo.
Composição: 5% glutaraldeído, 4,5% Cloreto de didecildimetilamónio.

BioDET FaST
Ref. 140903 (1Lt), 213021 (5L)
Descrição: detergente, desinfetante, bactericida e fungicida.
Composição: Tensioativos não iónicos e catiónicos: inferior a 5%. 
Cloreto de didecilmetilamónio

gErMoSaN Nor ForTE DESCarga ToTal
Ref. 213415 (150ml)
Descrição: descarga total indicado para a desinfecção profunda 
de todo o tipo de instalações. especialmente indicado para zonas 
com alto risco de infeção. Fácil de aplicar, excelente poder de difu-
são expande-se rapidamente e chega aos locais mais inacessíveis .
Composição: Cloreto de didecildimetilamónio 4,5%.

BioDET vET
Ref. 213021 (5L)
Descrição: detergente, desinfetante, bactericida e fungicida.
Composição: Tensioativos não iónicos e catiónicos: inferior a 5%. 
Cloreto de didecilmetilamónio

gErMoSaN Nor BP1
Ref. 213414 (5L)
Descrição: bactericida e Fungicida. especialmente concebido para 
a limpeza e desinfeção na indústria agro-alimentar. Cumpre a nor-
ma uNe-eN 13697.
Composição: Cloreto de didecildimetilamónio 4,5%.



ANTISÉPTICOS PARA AS MÃOS

/////// DESINFETANTES

desINFeTaNTes

DESiNFETaNTE oX-virN
Ref. 111796 (5L), 111796 (20L)
Descrição: bactericida, fungicida, viricida, algicida e esporicida, 
tipo 2, 4 e 5. ação desinfetante rápida e eficaz. Não provoca resis-
tências nos microorganismos, é inócuo e respeita o ambiente. Não 
é corrosivo, nem tóxico, é 100% biodegradável.
Composição: 25% peróxido de hidrogénio, 8% ácido acético, 5% 
ácido peracético, núcleo OX-VI.

DESiNFETaNTE virCov TEX 1lT
Ref. 210030 (1L)
Descrição: desinfetante germicida, bactericida, fungicida e viruci-
da, super ativo de secagem rápida para desinfeção de todo o tipo 
de roupa, tecidos, equipamentos de proteção individual.
Composição: Composição: álcool etílico 61%, álcool isopropílico 
3,2%, cloreto de alquibenzildimetilamónio 0,57%.

DaroMiX
Ref. 140879 (500ml)
Descrição: antiséptico hidroalcoólico por fricção. gel para a  
desinfeçãohigiénica de mãos. evita a secura e irritação da pele. 
Formula hipoalergénica: apresenta muito boa compatibilida-
de cutânea segundo human Repeat Insult patch Test (hRIpT)  
perfume sem alergénios.
Composição: etanol 72%; Isopropanol 8%.

DErMogENol
Ref. 140899 (1Lt), 140900 (5Lt)
Descrição: garante uma limpeza eficaz e uma higiene total. Mantém  
a carga microbiana das mãos num nível seguro. sem enxaguamento. 
secagem rápida. apto para situações que necessitam de acções 
preventivas. a higiene das mãos é uma medida profiláctica alta-
mente eficaz.
Composição: gel hidro-alcoólico.
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/////// MaTeRIaL de pROTeçãO

CONTROLO de pRagas
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KiT DE ProTEÇÃo iNDiviDUal
Ref. 110081

Descrição: Inclui fato de proteção tipo Tyvec, luvas de nitrilo, más-
cara com válvula de segurança para produtos químicos e óculos 
de proteção.

FaTo DE ProTEÇÃo TiPo TYvEC
Ref. Várias

Descrição: Fato tipo macaco de proteção, descartável, disponível 
em vários tamanhos.

FaTo ProTEÇÃo aNTi-vElUTiNa
Ref. 140985

Descrição: Fato para Combate Vespa Velutina – Certificado.

FaTo DE ProTEÇÃo SUlF-aPF
Ref. Várias

Descrição: Fato certificado de proteção produtos químicos, com 
calças + casaco em algodão poliéster. Confortável e resistente à 
lavagem.

FaTo DE aPiCUlTor
Ref. Várias

Descrição: Fato apicultor com máscara redonda, disponível em 
vários tamanhos.



MaTeRIaL de pROTeçãO

/////// MATERIAL DE PROTEçÃO

MÁSCara SiMPlES S/ vÁlvUla KN95
Ref. 120473

Descrição: Máscara de proteção facial descartável, higiénicas,  
respirável e fácil de usar modelo KN95 FFp2 com acabamentos  
macios e de alta qualidade.

SEMi-MÁSCara MSa aDvaNTagE 200lS
Ref. 111909

Descrição: Máscara vapores (não inclui filtros).

FilTro QUíMiCo CoMBiNaDo MSa a2B2E1K1 P3r 
BaioNETa
Ref. 111911

Descrição: Filtro com proteção tipo a2b2e1K1.

FilTro QUíMiCo CoMBiNaDo MSa a2-Pr3 r BaioNETa
Ref. 111910

Descrição: Filtro com proteção tipo a2-pR3.



CONTROLO de pRagas

/////// MATERIAL DE PROTEçÃO

MÁSCara iNTEgral 3 M
Ref. Várias

Descrição: Máscara inteira, com viseira e com filtros vendidos  
em separado, para proteção contra vapores orgânicos, inorgânicos, 
gases ácidos e amoníaco. Não inclui filtros.

SEMi-MÁSCara 3M
Ref. 130951 (M), 210630 (L)

Descrição: semi-máscara, com filtros vendidos em separado. 
é simples de utilizar e extremamente leve.

arNÊS DE FiXaÇÃo Para MÁSCara iNTEgral 3M
Ref. 210088

Descrição: arnês de fixação para máscaras completas 3M. 
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FilTroS 3M (2 unidades)
Ref. 110383 (6059), 190002 (6099)

Descrição: Filtro adequado para meias máscaras e máscaras  
completas 3M. 

FILTRO PARA GÁS E VAPORES FILTRO PARA PARTICULAS/AEROSSÓIS

Tipo Protecção Gases evapores

A
Contra gases e vapores  
orgânicos com o ponto  

de ebolição > a 65ºC

alcool, ácido acético, éter, 
hexano, tolueno, xileno,  

white spirit, tiofenol

AX
Contra gases e vapores 

orgânicos com o ponto de 
ebolição  a ≤ 65ºC

acetona, acetaldeido, éter 
etilico, butano, metanol, 

triclorometano

B Contra gases e vapores 
orgânicos

Cloro, dióxido de cloro, fluor, 
formaldeido, fosfina

E
contra o dioxido de enxofre 

e certos gases e vapores 
ácidos

dióxido de enxofre

K Contra o amoniaco e certos 
derivados aminados

amoniaco, metilamina, 
etlamina

Hg protecção contra os vapores 
de mercúrio

Mercúrio e composrto de 
mercúrio

Tipo Protecção Partículas

P1
protecção contra as partciulas 

de pó não tóxicas e/ou 
os aerossóis de base aquosa

pó de cimento, farinha, 
carbonato de cálcio (giz), 
grafite, algodão, betão

P2
protecção contra aerossóis 

sólidos e/ou liquids  
ligeiramente tóxicos  

ou irritantes

Madeira suave não tratada, 
moagem, corte, soldadura, 
fresagem, carvão, fibra de 
vidro, fibra mineral, grafite, 

pesticia em pó

P3
protecção contra  

aerossóis sólidos e/ou  
líquidos indicados  

como tóxicos

amianto (sem manipulação) 
pesticida em pó, produtos 
biologicos, pó de produtos 

farmacêuticos, madeira 
tratada, madeira dura  
(exóticas), crómio, cal,  

chumbo, grafite

Manganésio, caulim,  
hidróxido de sódio (soda 
caustica) quartzo, silica

Cada cartucho filtrante é diferenciado por um código de cor



MaTeRIaL de pROTeçãO

/////// MATERIAL DE PROTEçÃO

ÓCUloS DE ProTEÇÃo UlTraviSioN UvEX
Ref. 140822

Descrição: Óculos de proteção anti-embaciamento e de sobreposição.

viSEiraS DE ProTECÇao FaCial
Ref. 140905

Descrição: são projetadas para proteger o rosto do usuário de uma 
variedade de riscos contra os quais somente os óculos de proteção 
não são suficientes.

lUvaS NiTrilo

Ref. 211421

Descrição: Luvas de nitrilo resistentes a produtos químicos.

ÓCUloS DE ProTECÇÃo 3M
Ref. 211747

Descrição: Óculos de proteção.

CoBrE SaPaToS aZUl (CX 1000UN)
Ref. 210045

Descrição: descartáveis, vendidos em caixas de 1.000 unidades.

/////// 41

FILTRO PARA PARTICULAS/AEROSSÓIS



/////// puLVeRIZadORes 

PUlvEriZaDor MESTo iNoX PlUS
Ref. 140425 (5L), 190973 (10L)

Descrição: pulverizador em aço inoxidável. altamente resistente e 
duradouro. Mangueira em espiral com 2,5m. Regulador de pressão. 
estável e fácil de transportar. Carro para transporte. 
Capacidades: 5/10L

Carro Para PUlvEriZaDor MESTo
Ref. 210145 (Inox), Ref. 140429 (standard)

PUlvEriZaDor MESTo ClEaNEr
Ref. 210080

Descrição: pulverizador destinado à pulverização  de produtos 
químicos.
Capacidades: 1,5Lt
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PUlvEriZaDor iK
Ref. 111438 (1,5L), 111689 (6L), 111690 (10L)

Descrição: pulverizadores de mão e dorso, em plástico muito re-
sistente a produtos químicos.

Capacidades: 1,5/ 4 / 10L.

PUlvEriZaDor iK 12 e 12 BS
Ref. 130809 (8L), 130905 (12L)

Descrição: pulverizadores de costas, em plástico muito resistente 
a produtos químicos. Com regulador de pressão.

Capacidades: 8L e 12L 

CONTROLO de pRagas



/////// NebuLIZadORes 

/////// PULVERIZADORES

laNÇa TElESCÓPiCa
Ref. 210928 (5,4m), 210928 (3,2m)

Descrição: Lança para pulverizadores IK ( Matabi) extensível.

TUBo alTo rENDiMENTo Para SWiNgFog
Ref. 170451

Descrição: deverá ser utilizado no termonebulizador swingfog 
quando se pretende aplicar produtos aquosos.

SWiNgFog SN 50
Ref. 111007

Descrição: Termonebulizador portátil a gasolina para aplicação de 
inseticidas, fungicidas ou desinfetantes líquidos de base aquosa 
(nevoeiro) ou base oleosa (fumo denso).
Capacidades: 12L

puLVeRIZadORes
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Nota: existem outras versões disponíveis.
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/////// NEBULIZADORES

NEBUliZaDor Ulv FoNTaiN PorTaSTar 
Ref. 140826

Descrição: Mochila a gasolina uLV gerador de aerossol de névoa 
fria para uso no método de pulverização uLV. 

NEBUliZaDor Ulv CoMPaCTSTar
Ref. 170592

Descrição: aplicador de aerossol de névoa fria uLV acionado ele-
tricamente é uma máquina de trabalho semiautomática, é ini-
ciado manualmente e para automaticamente quando o tanque 
de líquido de neblina está vazio ou após a quantidade pré-sele-
cionada de líquido de neblina ter sido descarregada. permite o 
tratamento de grandes superfícies/salas a partir de uma posição, 
sem mover o dispositivo.

NEBUliZaDor Frio loNgraY 2680a 
Ref. 140954
Descrição: equipado com uma mangueira flexível e com alça, 
para aceder mais facilmente a áreas de difícil acesso, como ar-
mários de cozinha, tetos falsos e condutas. Regulador de débito 
que permite ajustar o fluxo e o tamanho da gota. 

FoNTaN STarlET
Ref. 214510 (Inox), 14096 (standard)
Descrição: a névoa de aerossol produzida pela máquina de ne-
voeiro frio Fontan® garante uma excelente eficiência e profun-
didade de penetração. a distribuição e a cobertura ótimas são 
alcançadas com um rendimento mínimo. a aplicação económica 
de compostos químicos por meio da tecnologia moderna da má-
quina, portanto, atende não só aos objetivos económicos, mas 
também aos ambientais.

NEBUliZaDor Ulv FoNTaiN TUrBoSTar 
Ref. 170796

Descrição: Nebulizador programável  uLV acionados eletrica-
mente, sobre rodas. Funciona totalmente automáticos sem su-
pervisão. permite o tratamento de grandes superfícies/salas a 
partir de uma posição, sem mover o dispositivo.
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Dispomos, por encomenda, de outros equipamentos e todo o tipo de acessórios/peças de substituição.

ProPilENogliCol
Ref. 213266 (5Lt)

Descrição: solvente para inseticidas e outros produtos para aplica-
ção em termonebulização. Líquido claro, incolor e completamente 
miscível em água.

MÁQUiNa CiMEX EraDiCaTor
Ref. 214301

Descrição: equipamento dotado de um dispositivo de permutação 
térmica com expansão controlada, patente mundial da polti, que 
aquece ainda mais o vapor gerado pela caldeira do Cimex eradi-
cator, fazendo com que alcance as temperaturas indicadas acima. 
Composição: gerador de vapor seco sobreaquecido, eficaz contra 
percevejos das camas,  vírus, germes e bactérias.

PiSTola  
aPliCaÇÃo DE gEl
Ref. 110984 (plástico), 130913 (b&g), 210403 (aço inox)
Descrição: pistolas em plástico ou em metal para dosificação e aplicação dos inseticidas em gel.

Mala Para PiSTola DE gEl
Ref. 210458

Composição: para transporte de pistola, gel e acessórios.  
Dimensão: 35 x 26 x 8,5 cm.

OuTROs eQuIpaMeNTOs

GERADORES DE VAPOR SECO
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/////// ÍNdICe pROduTOs
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CONTROLO de pRagas

INSETICIDAS BIOCIDAS

advion gel baratas _05

1001 aerosol dT _12

actibiol Flow _07

advion gel Formigas _06

aquapy eW _07

Ciper _07

deltagard _07

diptron eC _08

diptron gel _05

dobol Fumigador _12

dobol gel baratas _06

dobol granulado Formigas _06

draker 10.2 Cs _08

Fendona _07

Flymatic _12

K-Othrine partix sC25 _08

K-Othrine Wg 250 _08

Lexan Muscid aMp 100 sg _09

Maxforce platin _05

Maxforce prime _05

Maxforce Quantum _06

Maxforce White _06

Neporex 2 sg _09

Noxipro 10/4 _09

Vectobac 12 as _09

 FITOFARMACÊUTICOS 
INSETICIDAS

actellic 50 _16

Carnadine _17

eureKa _17

K-Obiol dp2 _16

Mimic _16

phostoxin _16

Turex _17

Vertimec _17

 FITOFARMACÊUTICOS 
HERBICIDAS

Chikara duo _18

glifochem _18

Katoun gold _18

Roundup ultramax _18

SISTEMA YNJECT

Conectores palmeiras _19

Conectores standard _19

seringa profissional _19

Ynject go _19

Ynject Xylmax Inbag _19

ARMADILHAS E FEROMONAS

armadilha delta Kit _20

armadilha Inseto Monitor _21

armadilha Moskisan Mosqueiro _20

armadilha Mothcatcher _20

armadilha p/ peixinho da prata _21

 armadilha p/ Toupeiras 
Moletrapper _20

 armadilha para gorgulho  
da Farinha _21

armadilha Traça da Roupa _20

bolttak profisional _21

detector profissional 4/1 _22

 Kb banda adesiva Naturen  
p/ Troncos _21

 Kb Naturen armadilha  
p/ processionária _21

 Kyzon armadilha  
e p/ Vespas Fly Catcher _20

 Kyzone atrativo p/ Moscas  
e Vespas _20

Nexa armadilha p/ Moscas _20

 placa adesiva com Feromona 
baratas _22

 VespaCatch armadilha  
p/ Vespa asiática _21

 VespaCatch Recarga  
p/ armadilha _21

 Feromona escaravelho  
da palmeira _22

 Feromona processionária  
do pinheiro _22

Feromona Traça dos Cereais _22

TRATAMENTO DE MADEIRAS

 Injectores e Tampas  
de injectores

_14

JC-CTpI-3 _14

CONTROLO DE TÉRMITAS

Termigard Caixa de parede _15

Termigard estações de solo _15

Termigard pluis Isco em pó _15

Termigard plus detetor em pó _15

Termigard Tampa para betão _15

CONTROLO DE AVES

 sistema de espigões  
para pássaros _22

 sistema de postes 
e arames _22

ARMADILHAS UV

armadilha uV gp 15 _25

armadilha uV gp 30 _25

armadilha uV pro apilq 40 _24

armadilha uV pro apliq 20 _24

armadilha uV pro Mural 2x15 _24

armadilha uV pro Tecto 2x15 _23

armadilha uV pro T-Top 20 _24

armadilha uV pro-T dT80 _24

armadilha uV sky Trap 30 _23

armadilha uV sky Trap 40 _23

armadilha uV ultra Trap 30 _23

armadilha uV ultra Trap 40 _23

Lâmpadas uV _25

placas adesivas Colantes _25

Pgs.



RODENTICIDAS

generation blocos _30

generation grain Tech Vet _29

generation pasta _26

generation pasta Vet _26

generation pro Cereal _29

 generation pro Cereal  
(saq.25g) TpeRF _29

harmonix pasta _26

Muribrom Cereal _29

Racumin Foam _31

Ratonex Líquido _31

Talon _30

 Vebitox Facum blocos 
parafinados 10g _30

 Vebitox Facum blocos 
parafinados 20g _30

Vebitox Facum pasta _26

Vebitox pasta 10 _26

 ESTAçÕES RATEIRAS E 
ARMADILHAS  PARA RATOS

armadilha Captura Múltipla _33

 Caixa Isco Cartolina  
para Ratos e Ratazanas _33

estação Rateira alfa _33

 estação Rateira alta  
segurança Metalizada _34

estação Rateira apollo _34

estação Rateira beta _33

estação Rateira bora  _33

estação Rateira bravo _34

estação Rateira Coral _33

 estação Rateira glue  
Traper box _33

estação Rateira Liscampo _34

estação Rateira petit _33

estação Rateira Rock _34

estação Rateira unibox _34

gel atrativo para Roedores _35

Nexa Cola para Ratos _35

Ratoeira Model snap – e _35

 Tela de Cola Mouse  
glue board _35

 Tela de Cola Ratazana 
saKRaTbOa12 _35

 Tela de Cola universal glue 
board _35

Telas Cola g1 / g2 / g3 _34

PULVERIZADORES

Lança Telescópica Matabi _43

Mesto Carro p/ pulverizador _42

pulverizador IK _42

 pulverizador Mesto Cleaner 
1,5Lt _42

pulverizador Mesto Inox plus _42

NEBULIZADORES

Nebulizador Fontan starlet _44

 Nebulizador Frio Longray  
2680 a _44

Nebulizador uLV Compactstar _44

 Nebulizador uLV Fontan 
portastar _44

 Nebulizador uLV Fontan 
Turbostar _44

 Termonebulizador swingfog 
sN50 _43

 Tubo de alto Rendimento p/ 
swingfog

_43

SOLVENTES

propilenoglicol _45

OUTROS EQUIPAMENTOS

Máquina Cimex eradicator _45

PISTOLAS PARA GEL

pistola apligel _45

pistola b & g _45

pistola de aço Inoxidável _45

Mala p/ pistola de gel _45

DESINFETANTES

biodet Vet _36

biodet Fast _36

germosan Nor bp1 _36

 germosan Nor Forte descarga 
Total _36

Limoseptic sF _36

OX-Virin _37

Vircov Tex 1 Lt _37

ANTISSÉPTICOS

daromix _37

dermogenol _37

 EQUIPAMENTO  
DE PROTEçÃO

 ar _33 nês de Fixação p/ 
Máscara Integral 3M

_40

Cobre sapatos azul _41

Fato de apicultor _38

 Fato de proteção 
Fitofarmacêuticos _38

Fato de proteção tipo Tyvec _38

Fato proteção anti-Velutina _39

Filtro 3M (2 unidades) _39

Filtro Química Mas a2b2e1K1 
p3R baioneta

_39

 Filtro Químico Mas a2-pR3 
baioneta _39

Kit de proteção Individual _38

Luvas Industriais de Nitrilo _41

Máscara Integral 3M _40

 Máscara simples s7 Válvula 
KN95 _39

Óculos proteção 3M _41

 Óculos proteção ultravision 
uvex _41

 semi Máscara Mas advantage 
200Ls _39

semi-Máscara 3M _40

Viseiras de proteção Facial _41

ÍNdICe de pROduTOs
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www.novagril.com

SEDE e LOJA - LISBOA
Rua Jorge Álvares, 3 b
1400-227 Lisboa
Tel: (+351) 21 347 12 71
Fax: (+351) 21 347 81 70
info.lisboa@novagril.com

ARMAzÉM e LOJA - TORRES VEDRAS
Casal da Carrasquinha, palhagueiras
2560-044 a-dos-Cunhados
Tel: (+351) 261 980 250
Fax: (+351) 261 980 258 
info.torres@novagril.com

LOJA - ARRuDA DOS VINHOS
edifício agrocamprest
Rua engo Francisco borges N.o 2
2630-178 arruda dos Vinhos
Tel: 263 974 613/4/5 
balcao.arruda@novagril.com

liSCaMPo

SEDE - VILA DO CONDE
Zona industrial de Árvore, rua e,  
armazém 17 a2
4480-055 Vila do Conde
Tel: +351 252 637 244
Fax: +351 252 637 243
info.floracampo@novagril.com

R
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SEDE e LOJA - FARO
e.N. 125, sítio dos Virgílios, salgados 
8005-540 Faro
Tel: +351 289 829 064
Fax: +351 289 804 764
info.faro@novagril.com

LOJA e ARMAzÉM - ALGOz
Centro da Vila, Rua s. Jose N.o 1 
8365-063 algoz
Tel: +351 282 574 371
Fax: +351 282 574 717
info.algoz@novagril.com

FloraCaMPo Caal


