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 Propriedades Físico-químicas 

Estado físico Liquido 

Densidade 1.14± 0.05 g/cm3 

pH 6.0 

Solubilidade Total em água  

Inflamabilidade Não tem ponto de inflamação 

 

BProtect P é um oleato fosfórico com efeito de limpeza, acidificante, molhante, dispersante e tensioativo promovendo 

deste modo a limpeza de ovos. BProtect P atua por contacto exercendo uma ação de limpeza de meladas causadoras de 

pragas e fungos que aderem a esta mesma melada (fumagina). Devido ao seu pH, apresenta uma sinergia muito boa com 

os tratamentos à base de inseticidas, aumentando a eficácia dos mesmos. 

 BProtect P é um produto formulado especialmente como molhante e potenciador de caldas de pulverização. Ao atuar 

por contacto, não cria resistências. 

BProtect P tem efeitos positivos sob o vigor das plantas. Não atua como fitorregulador, já que endurece a cutícula da folha 

(parede celular). 

É uma solução de rápida assimilação e elevada capacidade molhante. É ideal para a limpeza e desinfeção de restos de 

gorduras, meladas e restos orgânicos tanto em máquinas e utensílios de trabalho, como nas folhas de todo o tipo de 

vegetais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embalagens de 5 e 20L na gama BioFarming e embalagens de 60 mL, 250 mL e 1L na gama BGreen.  

 

 

A aplicação deste produto pode ser feita com recurso a qualquer equipamento de pulverização convencional. Deve ser 

aplicado em todas as partes da planta onde é necessário, prestando especial atenção às partes inferiores das folhas.  

Deve-se evitar a pulverização nas horas de maior calor, com altas temperaturas.  

 

 

 

Ingredientes 

Azoto total (N) 

(azoto de origem orgânica) 
10.0 % p/p 

Óxido de Fósforo (P2O5) solúvel em água 

(fósforo proveniente de fosfato de potássio macio – sabão 

mole) 

8.0% p/p 

1 Descrição geral 

2 Composição 

3 Embalagem 

4 Instruções de utilização 
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Tipo de aplicação Taxas 

Molhante 100 – 150 mL/HL 

Potenciador 400 – 600 mL/HL 

Limpador 0.8 – 1 L/HL 

 

Preparação da solução 

 Adicionar a quantidade requerida de produto no depósito e misturar bem. 

 

Recomendações na aplicação 

 Pode ser misturado com produtos fitossanitários. 

 Recomenda-se pulverizar bem toda a superfície vegetal com BProtect P.  

 O tratamento deve ser efetuado nas horas de menor exposição solar, preferivelmente ao entardecer.  

 Recomenda-se o uso de BProtect P para: limpar as meladas produzidas por ataques de insetos sugadores (afídeos, 

mosca branca, tripes, etc.) e fumaginas. Aumenta também a eficácia dos tratamentos e caldas de pulverização. 

 Não deve ser aplicado sob condições climáticas extremas, a temperatura ótima de aplicação é (5ºC < T < 30ºC). 

 Deve-se agitar antes de usar. 

Aplicação BGreen 

Taxa por embalagem 

BProtect P 60 ml 6 - 60 L de água 

BProtect P 250 ml 25 - 250 L de água 

 

 

BProtect P remove todos os insetos de corpo mole como os afídeos, mosca branca e cochonilhas que são mais suscetíveis 

à desidratação. Os insetos menos afetados são os adultos voadores, com carapaças exteriores mais resistentes, como por 

exemplo a joaninha. Os insetos na fase imatura, ainda sem voar, são mais vulneráveis ao produto.  

Aplicação 

Pode ser aplicado em qualquer tipo de planta (hortícolas, árvores de fruto ou ornamentais) e em qualquer fase do seu ciclo 

de desenvolvimento.  

Não existe intervalo de segurança entre a aplicação do produto e o consumo das plantas. 

Não é prejudicial para a fauna auxiliar. 

 

 

Os componentes do BProtect P ocorrem naturalmente e não persistem no meio ambiente. Estima-se que o tempo de meia-

vida (degradação de 50% do produto presente) é inferior a 1 dia. Os microrganismos do solo rapidamente degradam este 

ingrediente. O BProtect P é biodegradável e não tem efeito negativo no ambiente. 

5 Taxas de aplicação recomendadas 

6 Modo de ação 

7 Precauções 
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A temperaturas inferiores a 15ºC a formulação pode aumentar a sua viscosidade. Para recuperar a sua fluidez é suficiente 

submergi-lo em água quente ou situa-lo próximo a uma fonte de calor para que possa ser manuseado com facilidade. 

Não é necessário adotar precauções especiais relativas ao transporte. 

 

 

Armazenamento 

Armazenar por um período máximo, preferencialmente de 3 anos, em ambiente com pouca luz, sem congelar e na 

embalagem original.  

Não armazenar a temperaturas superiores a 40ºC. 

Mantenha fora do alcance das crianças. Mantenha longe de alimentos, bebidas e medicamentos. 

Eliminação 

Os resíduos ou embalagens resultantes do uso deste produto, produtos armazenados incorretamente ou fora do prazo de 

validade, devem ser depositados nos locais indicados para recolha de resíduos segundo as normas e regulamentações 

locais. 

 

 

Está demonstrado que o produto, usado segundo as instruções fornecidas, cumpre perfeitamente o seu propósito. 

Contudo, devido à sua aplicação estar fora do nosso controlo, declinamos toda a responsabilidade por eventuais danos 

causados durante o seu uso. A empresa responde pela qualidade comprovada do produto. 

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se no nosso conhecimento e experiência atual, descrevendo o produto e 

considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem em caso algum as propriedades do produto 

(especificação do produto). Não implica garantia alguma em relação a certas propriedades ou adequação do produto para 

uma aplicação específica e não podendo inferir nos dados da ficha de segurança. É da responsabilidade do recetor da 

mercadoria assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentação existente, devem ser devidamente observados/ 

respeitados. 

 

 

8 Armazenamento e eliminação 

9 Outras informações 


