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Preocupamo-nos com os produtos 
fitossanitários porque são de grande 

importância e valor estratégico nos nossos 
planos de crescimento.

Temos uma resposta e um produto 
específico para cada problema de pragas ou 

doenças na horta ou jardim.

Oferecemos inseticidas e fungicidas 
biológicos para os novos clientes, com boas 

vendas e margens comerciais.

Flairossóis antipragas com um design 
revolucionário e paramulações criadas 

para causar impacto e se destacarem nos 
expositores.

Tripla ação: o produto estrela nas versões 
tradicional e biológica que atua como 

fungicida, acaricida e inseticida.

Uma coleção de produtos vitais e 
indispensáveis nos seus expositores, com 

vendas garantidas durante todo o ano.

Preparados para o sucesso e 
para salvar as suas finanças
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160 PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS

A diversificada gama de produtos 
fitossanitários da BATLLE oferece soluções 
à medida de cada situação que se pode 
encontrar nas culturas e cuidados das plantas 
de interior, terraços, canteiros, hortas ou 
jardins.

As embalagens foram cuidadosamente 
concebidas e a formulação exclusiva do seu 
conteúdo foi desenvolvida para
alcançar a máxima eficácia, minimizando 
os efeitos indesejáveis no ambiente e nos 
organismos vivos.

Com os produtos fitossanitários da 
BATLLE, há sempre uma resposta para as 
necessidades dos clientes perante 
problemas com pragas ou doenças no 
jardim e, além disso, com toda a garantia e 
segurança da marca BATLLE.

PRODUTOS 
FITOSSANITÁRIOS

MINSETICIDA POLIVALENTE

CAIXA

O Inseticida Polivalente (Cythrin® Garden) é um inseticida 
polivalente de largo espectro à base de cipermetrina, para 
o controlo de um vasto grupo de pragas (pulgões, lagartas, 
moscas brancas, etc).
• Composição: Cipermetrina 1 % p/v (10 g/l). Contém 1,2- 
benzisotiazol-3-(2H)-ona n.º CAS 2634-33-5. Inscrito no Registo 
Oficial de Produtos Fitossanitários [de Espanha] com o N.º: 25386.

COEX
• Composição: Cipermetrina 1 % p/v (10 g/l). Inscrito no Registo 
Oficial de Produtos Fitossanitários [de Espanha] com o N.º: 25386. 

• Modo de utilização: Aplicar por pulverização,  
diluindo 2,5-5 ml de produto por litro de água.

FORTE AÇÃO DE CHOQUE E PERSISTÊNCIA 

Atua por contacto e ingestão com máxima 
eficácia

NOVO

MOSCA BRANCALAGARTAPULGÃO

1

1

1

10

10

GARRAFA  
COEX

PULVERIZADOR

CAIXA DE 
CARTÃO

SAQUETA

SAQUETA

730089UNID

730001UNID

730090UNID

730004BOLS

730003BOLS

PESOFORMATOCÓDIGO UNID. PACK

500ml

750ml

100ml

6

6

6

250

250

UNID. CAIXA

3kg

5kg

700g

300g

100g

PESO PACK

para  
5l

para 
750ml
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161PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS

INSETICIDA VAC

SPRAY

O Inseticida Vac da BATLLE é um inseticida-acaricida que atua 
por contacto, com efeito imediato, possuindo um alargado 
leque de ação e baixa toxicidade. É eficaz contra todos os tipos 
de insetos e ácaros, como por exemplo: Pulgão, cochonilha, 
mosca branca, ácaro vermelho e tripes. A sua apresentação na 
forma de aerossol torna-o fácil de aplicar e muito eficaz graças à 
nebulização da sua aplicação.

• Composição: Piretrinas 0,12 %. Autorizado para a jardinagem 
doméstica ao ar livre.

• Dosagem e modo de utilização: Aplicar pulverizando durante 2 
ou 3 segundos a uma distância de 40 a 50 cm das folhas.

3,6kg

2kg

1

1

SPRAY

SPRAY

730173UNID

730174UNID

6

6

UNID. CAIXAPESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

500cc

250cc

DUPLA AÇÃO INSETICIDA E ACARICIDA

ÁCARO VERMELHO PULGÃO COCHONILHA

INSETICIDA ANTIPULGÕES NOVONOVONOVO

CAIXA

O Inseticida Antipulgões (Cythrin® Garden) é um inseticida 
de largo espectro à base de cipermetrina especificamente 
concebido para o controlo dos pulgões.

• Composição: Cipermetrina 1 % p/v (10 g/l). Contém 1,2- 
benzisotiazol-3-(2H)-ona N.º CAS 2634-33-5. Inscrito no Registo 
Oficial de Produtos Fitossanitários [de Espanha] com o N.º: 25386.

COEX
• Composição: Cipermetrina 1 % p/v (10 g/l). Inscrito no Registo 
Oficial de Produtos Fitossanitários [de Espanha] com o N.º: 25386.

• Modo de utilização: Aplicar por pulverização, diluindo 2,5-5 ml 
de produto por litro de água.

AÇÃO MULTIUSOS DE LARGO ESPECTRO

1

1

CAIXA DE 
CARTÃO

GARRAFA 
COEX

730008UNID

730088UNID

PESOFORMATOCÓDIGO UNID. PACK

100ml

500ml

6

6

UNID. CAIXA

700g

3kg

PESO PACK

Forte ação de choque e persistência

Aerosol de fácil aplicação e grande eficácia 

PULGÃO
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162 PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS

PULVERIZADOR

O Antipragas do Gerânio da BATLLE é um inseticida piretróide 
altamente eficaz contra as principais pragas que afetam este 
grupo de plantas. A sua pistola de pulverização profissional 
proporciona um tamanho de gota ideal para uma cobertura 
máxima na aplicação. 

• Composição: Cipermetrina 0,01 %. Autorizado para a jardinagem 
exterior doméstica.

PULVERIZADOR FLAIROSOL

O Flairosol Antipragas do Gerânio com o sistema de aplicação 
do Flairosol permite alcançar todas as partes da planta, mesmo a 
parte inferior das folhas, aumentando a cobertura do tratamento 
e apresentando uma taxa de eficácia 20 % maior do que com 
um sistema tradicional.

EFEITO IMEDIATO E PROLONGADO

1PULVERIZADOR

PULVERIZADOR

FLAIROSOL

730020UNID

PESOFORMATOCÓDIGO UNID. PACK

1

1

400ml

500ml

730021UNID

730253UNID

750ml 6

UNID. CAIXA

6

6

5kg

PESO PACK

3kg

3kg

ÁCARO VERMELHOPRAGAS DO GERÂNIOPULGÃO

 

ANTIPRAGAS DO GERÂNIO

PULVERIZADOR FLAIROSOL

O Flairosol Antipragas para Orquídeas é um inseticida piretróide 
de largo espectro com um grande leque de ação que atua 
por contacto e ingestão, eliminando todos os tipos de insetos, 
incluindo os insetos mais comuns que aparecem nas orquídeas, 
tais como as cochonilhas, os pulgões, os ácaros vermelhos ou as 
traças. A sua combinação com o sistema de aplicação Flairosol 
permite chegar a todas as partes da planta, mesmo à parte 
inferior das folhas, aumentando a cobertura do tratamento e 
apresentando uma taxa de eficácia 20 % maior do que com um 
sistema tradicional.

• Composição: Cipermetrina 0,01 %. Autorizado para a jardinagem 
exterior doméstica.

AÇÃO CURATIVA E PREVENTIVA • ALARGADO LEQUE DE AÇÃO • EFEITO RÁPIDO

2kg1FLAIROSOL730255UNID 6

PESO CAIXAPESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAIXAUNID. PACK

500ml

UNID. CAIXAPESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

ANTIPRAGAS PARA ORQUÍDEAS

AÇÃO DE PULVERIZAÇÃO CONTÍNUA, 
MESMO QUANDO SE DEIXA DE 
PRESSIONAR

COM UM DESIGN ERGONÓMICO  
DE FÁCIL UTILIZAÇÃO

PRODUTO “ECOFRIENDLY” 
SEM GASES POLUENTES

PULVERIZA UMA NEBLINA DE FINAS 
GOTÍCULAS E FUNCIONA EM 360°, 
CHEGANDO À PARTE INFERIOR DAS FOLHAS
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163PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS

AÇÃO DE CHOQUE CONTRA PRAGAS DAS PALMEIRAS

AÇÃO DE CHOQUE CONTRA PRAGAS DAS ÁRVORES DE FRUTO

FOSDAN® 50PM INSETICIDA PARA ÁRVORES DE FRUTO

FOSDAN® 50PM INSETICIDA PARA PALMEIRAS

6

6

UNID. CAIXA

UNID. CAIXA

500g1

500g1

CAIXA DE 
CARTÃO

CAIXA DE 
CARTÃO

730291UNID

730292UNID

PESO

PESO

FORMATO

FORMATO

CÓDIGO

CÓDIGO

PESO PACK

PESO PACK

35g

35g

CAIXA

O FOSDAN® 50PM Inseticida para Árvores de Fruto da BATLLE é 
um inseticida organofosforado que contém fosmet sob a forma 
de pó molhável. Age por contacto e ingestão, com ação rápida 
contra a carpocapsa, a Psylla pyricola, a Cydia molesta, a anarsia, a 
traça da azeitona, etc.

• Composição: Fosmet, 50 % p/p na forma de pó molhável (PM). 

• Dosagem: Aplicar por pulverização manual com mochila, 
garantindo uma boa cobertura da pulverização.

CAIXA

O FOSDAN® 50PM Inseticida para Palmeiras da BATLLE é um 
inseticida organofosforado que contém fosmet sob a forma 
de pó molhável. Age por contacto e ingestão, com ação rápida 
contra a carpocapsa, a Psylla pyricola, a Cydia molesta, a anarsia, 
a traça da azeitona, etc.

• Composição: Fosmet, 50 % p/p na forma de pó molhável (PM).

• Dosagem: Aplicar por pulverização manual com mochila, 
garantindo uma boa cobertura da pulverização.

UNID. PACK

UNID. PACK

MOSCA DA FRUTA

ESCARAVELHO 
DAS PALMEIRAS

HYLOTRUPES 
BAJULUS

PAYSANDISIA

CARPOCAPSA

HYLOTRUPES 
BAJULUS

CONTÉM LUVAS 
E DOSEADOR

CONTÉM LUVAS 
E DOSEADOR
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164 PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS

CAIXA 

O Acaricida para Citrinos da BATLLE é um inseticida que atua 
por contacto e ingestão, com uma alta mobilidade por planta 
(efeito translaminar) e com um bom efeito residual, o que 
permite eliminar os ácaros presentes nos citrinos, eliminando 
as fases não adultas e esterilizando as fêmeas adultas, de forma 
a que a sua ação possa ser observada em poucos dias. A ação 
persistente do Acaricida para Citrinos da Batlle protege contra 
o aparecimento de novas pragas de ácaros durante um bom 
período de tempo.

• Composição: Pó molhável (WP). 10 % p/p de hexitiazox  
(100 g/kg). Contém caulino. 

• Dosagem: Efetuar um único tratamento, aplicando por 
pulverização normal com mochila, no início da infestação.

500g1CAIXA DE 
CARTÃO

730289UNID 640g

UNID. CAIXAPESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

PROTEGE CONTRA O SURGIMENTO DE NOVAS PRAGAS

ÁCARO DOS CITRINOS

6

250

250

6

UNID. CAIXA

800g1

100g10

250g10

1,2kg1

CAIXA DE 
CARTÃO

SAQUETA

SAQUETA

GARRAFA 
COEX

730085UNID

730081BOLS

730082BOLS

730086UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACK

30ml

150ml

CAIXA

O Anticochonilhas da BATLLE é um inseticida altamente 
persistente, com ação residual, apresentando um efeito ovicida 
e larvicida contra as pragas difíceis de controlar, tais como a 
cochonilha, o piolho de são josé, a caparreta ou a mosca branca.

• Composição: Piriproxifeno a 10 %. Reservado para uso 
profissional.

• Dosagem: Aplicar a uma dose de 0,25-0,75 ml de produto por 
litro de água para 60 litros de calda fitossanitária. 
 
SAQUETA • Dosagem: Verter todo o conteúdo da saqueta no 
volume de água especificado (750ml ou 5L).

 

COEX GARRAFA • Dosagem: Aplicar a uma dose de 0,25-
0,75 ml de produto por litro de água para 300-400 litros de calda 
fitossanitária.

UNID. PACK

ANTI-COCHONILHAS

MOSCA BRANCA PIOLHO DE SÃO JOSÉCOCHONILHA

ACARICIDA PARA CITRINOS

CONTÉM LUVAS 
E DOSEADOR

para  
5l

para 
750ml
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165PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS

ÁCAROS

CAIXA 

O Kit de Tratamento de Inverno da BATLLE contém todos os 
produtos necessários para prevenir o aparecimento de várias 
pragas e doenças durante as primeiras semanas da primavera.

A sua aplicação conjunta proporciona proteção total à planta 
ou árvore de fruto, uma vez que o inseticida e o fungicida atuam 
por contacto e asfixia no momento do tratamento, enquanto 
que o óleo mineral cria uma fina película protetora e altamente 
persistente nas folhas e caules.

• Composição: Óleo Mineral 83 % + Oxicloreto de Cobre 50 %. 
Autorizado para a jardinagem doméstica ao ar livre.

• Dosagem: Misturar 10-15 ml de Óleo Mineral 83% com 3-4 g de 
oxicloreto de cobre por litro de água.

2kg1CAIXA DE 
CARTÃO

730261UNID 60,3g

UNID. CAIXAPESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

AÇÃO E PROTEÇÃO TOTAL

INSETOS FUNGOS

1 ÓLEO + 1 INSETICIDA
+ 3 SAQUETAS DE FUNGICIDA

INSETOS ÁCARO VERMELHO

ACARICIDA INSETICIDA

KIT DE TRATAMENTO DE INVERNO

CONTÉM LUVAS
 E DOSEADOR

PARA O CONTROLE DE TODOS OS TIPOS DE ÁCAROS NAS HORTAS

6

UNID. CAIXA

500g1CAIXA DE 
CARTÃO

730288UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACK

40g

CAIXA

O Acaricida Inseticida Concentrado da BATLLE é um inseticida 
que atua por contacto e ingestão, com uma alta mobilidade por 
planta (efeito translaminar) e com um bom efeito residual, o que 
permite eliminar os ácaros presentes nos citrinos, eliminando 
as fases não adultas e esterilizando as fêmeas adultas, de forma 
a que a sua ação possa ser observada em poucos dias. A ação 
persistente do Acaricida para Citrinos da Batlle protege contra 
o aparecimento de novas pragas de ácaros durante um bom 
período de tempo.

• Composição: Pó molhável (WP). 10 % p/p hexitiazox (100 g/ kg). 
Contém caulino.

• Dosagem: Efetuar um único tratamento, aplicando por 
pulverização normal com mochila, no início da infestação.

UNID. PACK
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CAIXA E GARRAFA COEX

O Óleo Mineral da BATLLE é um inseticida de alargado leque 
de ação, altamente eficaz no controle de vários organismos 
fitopatogénicos como as cochonilhas, os pulgões, a mosca 
branca e os ácaros. O produto age por asfixia, pois obstrui os 
espiráculos através dos quais estes animais respiram. É eficaz 
contra ovos, larvas e outras formas em latência, podendo ser 
usado no tratamento preventivo contra ataques de pragas no 
início da primavera.

• Composição: Óleo mineral 83 %. Autorizado para a jardinagem 
doméstica ao ar livre.

• Dosagem: Entre 10-15 ml por litro de água. Para 30 litros  
de calda numa caixa. Para 60 litros de calda numa  
garrafa coex.

TRATAMENTO DE INVERNO

730260UNID

730265UNID

2kg

3,1kg

1

1

CAIXA DE 
CARTÃO

GARRAFA 
COEX

6

6

UNID. CAIXAPESOFORMATO PESO PACKUNID. PACK

250ml

500ml

CÓDIGO

CAIXA

O Fungicida à base de Cobre da BATLLE é um fungicida de 
largo espectro, com ação bactericida para o controlo de 
um grande número de doenças das plantas. A sua fórmula 
permite uma dosagem fácil e precisa e uma rápida dissolução, 
proporcionando uma cobertura uniforme e uma ação 
prolongada sobre a vegetação tratada.

• Composição e dosagem: Oxicloreto de cobre a 50 %. Autorizado 
para a jardinagem doméstica ao ar livre. Aplicar a uma dose de  
3-4 g por litro de água para 100 litros de calda fitossanitária. 
 
SAQUETA • Dosagem e modo de utilização: Verter  
todo o conteúdo da saqueta no volume de água  
especificado (750 ml ou 5 L).

6

UNID. CAIXA

250

250

3,3kg1CAIXA 730046UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

100g

250g

10

10

SAQUETA

SAQUETA

para 
750ml

para  
5l

730044BOLS

730045BOLS

500g

CAIXA

O Fungicida-Acaricida da BATLLE age como inseticida no 
controle de ácaros e Eriophyoidea e como fungicida no controle 
do oídio, da fumagina e da oidiopse. Atua por contacto direto e à 
distância. Tem uma ação preventiva evitando o aparecimento do 
fungo e uma ação curativa eliminando e erradicando a presença 
dos ácaros.

• Composição e dosagem: Enxofre 80 % MG. Autorizado para a 
jardinagem doméstica ao ar livre. Aplicar a uma dose de 2-5 ml de 
produto por litro de água para 30 litros de calda fitossanitária.

SAQUETA 
• Dosagem: Verter todo o conteúdo da saqueta no  
volume de água especificado (750ml ou 5L).

250

250

800g

250g

10

10

SAQUETA

SAQUETA
para  
5l

730042BOLS

730043BOLS

6

UNID. CAIXA

3,5kg1
CAIXA DE 
CARTÃO

730055UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

para 
750ml

500g

ÓLEO MINERAL

ÁCARO VERMELHO

PULGÃO

COCHONILHA

FUNGICIDA ACARICIDA

FUNGICIDA À BASE DE COBRE

ANTRACNOSE

MÍLDIO

OÍDIO

ÁCARO VERMELHO

FUMAGINA

PUCCINIOMYCETES
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167PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS

CAIXA

O Fungicida Antidessecação para Coníferas da BATLLE é um 
complexo nutritivo com atividade fúngica, de assimilação 
total, formulado à base de adubo NPK 5-32-20, sem cloretos, 
que combate e previne o castanho conífero e a dessecação 
das coníferas. Possui ferro para aumentar o vigor da planta 
num curto período de tempo e magnésio para desbloquear a 
estrutura nutritiva do solo. A sua elevada mobilidade pela planta 
permite uma utilização tanto radicular como foliar.

• Composição: Adubo CE. Solução de adubo NPK 5-32-20 
com Magnésio e Ferro. Fosetyl-Al 80 %. Autorizado para uso 
doméstico.

• Dosagem: Como adubo radicular, diluir 10 ml de adubo por litro 
de água. Como adubo foliar, diluir 5 ml de adubo por litro de água.

6

UNID. CAIXA

1,5kg1CAIXA DE 
CARTÃO

730126UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

200g

PARA TODOS OS TIPOS DE CONÍFERAS

ANTIFUNGOS 
DA RELVA

COMBATE A 
FITOPTHORA

CONTRA A 
DESSECAÇÃO

6

UNID. CAIXA

6

250

250

600g1CAIXA DE 
CARTÃO

CAIXA DE 
CARTÃO

CAIXA DE 
CARTÃO

730050UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

1,5g

100g

250g

1

10

10

SAQUETA

SAQUETA

250g

para 
750ml

para  
5l

730054UNID

730051BOLS

6300g145g730059UNID

730052BOLS

90g

CAIXA

O Fungicida Sistémico da BATLLE é um fungicida de elevada 
mobilidade que é absorvido por todas as partes da planta e 
atua tanto de forma curativa quanto preventiva. O seu efeito 
sistémico torna-o muito eficaz contra doenças difíceis como a 
fitóftora, o míldio, a podridão aquosa e a gomose.

• Composição: 80 % p/p Fosetil-Al. Autorizado para a jardinagem 
doméstica ao ar livre.

• Dosagem: Verter todo o conteúdo de uma saqueta (30 g) em 10 
litros de água para 30 litros de calda fitossanitária.

SAQUETA

• Dosagem e modo de utilização: Verter todo o conteúdo da 
saqueta no volume de água especificado (750 ml ou 5 L).

FUNGICIDA SISTÉMICO

FUNGICIDA ANTIDESSECAÇÃO PARA CONÍFERAS

 

 

FITÓFTORA

GOMOSE

MÍLDIO
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168 PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS

CAIXA E GARRAFA COEX

O Herbicida Total da BATLLE é um herbicida sistémico, 
absorvido por via foliar, que atua por contacto. Graças ao seu 
movimento translaminar e à sua ação sistémica, atua em todas 
as partes da planta (folhas, caule, raízes e órgãos de reserva) 
apesar de apenas entrar em contacto com a parte aérea da 
planta. Para todos os tipos de plantas.

Em contacto com o solo, perde a sua atividade e, portanto, não 
tem qualquer ação residual.

• Composição: Glifosato 36 %. Autorizado para a jardinagem 
doméstica ao ar livre.

• Dosagem: Aplicar diluindo 5 ml por litro de água e tratar entre 10 
a 15 m2 para 100 [litros] de calda fitossanitária.

PESO PACK UNID. CAIXA

1kg

3kg

6

6

PESOFORMATOCÓDIGO UNID. PACK

1

1

CAIXA

GARRAFA 
COEX 500ml

730139UNID

730145UNID

100ml

GRANDE PERSISTÊNCIA E ALARGADO LEQUE DE AÇÃO

PARA A JARDINAGEM EXTERIOR DOMÉSTICA

PULVERIZADOR

O Tripla Ação da BATLLE é o produto definitivo e ideal para 
a luta contra todos os tipos de pragas e doenças. A sua 
formulação inovadora é particularmente adequada tanto para 
plantas de interior como de exterior. Atua de forma rápida e 
eficaz, com um alargado leque de ação em qualquer altura do 
ano.

• Composição: Deltametrina 0,001 %, Tebuconazol 0,02 %, 
Abamectina 0,0015 % [AL] P/V. Inscrito no Registo Oficial de 
Produtos Fitossanitários [de Espanha] com o N.º: ES-00157. 

• Dosagem e modo de utilização: Intervalo mínimo entre 
aplicações 7 dias. No máximo, 4 aplicações por ano. Não tratar em 
horas de muito calor ou quando a planta estiver exposta a luz solar 
intensa.

UNID. CAIXAPESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

65kg1PULVERIZADOR730079UNID 750ml

O produto estrela para o total controle de 
pragas nas culturas

ACARICIDA INSETICIDA FUNGICIDA

TRIPLA AÇÃO NOVO

HERBICIDA TOTAL

AÇÃO SISTÉMICA DE ABSORÇÃO FOLIAR

 

ERVAS DANINHAS 
BIANUAIS

 

ERVAS DANINHAS 
PERENES

 

ERVAS DANINHAS 
ANUAIS
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Os diferentes produtos antipragas da 
BATLLE são concebidos e desenvolvidos 
para oferecer uma solução aos ataques e 
ameaças que as nossas culturas sofrem. São 
referências obrigatórias que não devem 
faltar nos expositores porque resolvem
necessidades específicas dos clientes e 
atraem novos consumidores que procuram 
uma solução para os seus problemas de 
pragas.

Incluímos uma grande oferta de produtos, 
desde os mata-formigas e inseticidas até 
ao sofisticado Antipragas para Hortas no 
revolucionário pulverizador Flairosol.

ANTIPRAGAS

MATA-FORMIGAS ISCO GRANULADO
GARRAFA

O Mata-Formigas em Granulado AMP 2 MG da BATLLE é 
um inseticida para insetos rastejantes sob a forma de isco 
granulado que atua como um forte chamariz para todos os 
tipos de formigas, o que maximiza a sua ação ao sentirem-se 
atraídas para o ingerirem. É formulado com um ingrediente 
ativo revolucionário, o acetamiprid, que age por contacto e 
ingestão e como é um isco alimentar, as formigas ingerem-
no, transportam-no e impregnam-se com o mesmo, atuando 
sobre a formiga por contacto e contra toda a colónia quando 
é transportado para o formigueiro, conseguindo a erradicação 
total do formigueiro.

• Composição: Acetamiprid 0,2 %; Substância de sabor amargo 
0,002 %; Excipientes c.s.p. 100 %. Autorizado para uso doméstico.

• Dosagem: Aplicar cerca de 5-8 g por formigueiro.

6

UNID. CAIXA

1,5kg1GARRAFA730170UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

250g

APLICAR COMO GRANULADO POR POLVILHAMENTO

FORMIGAS

CONTRA TODA 
A COLÓNIA

BARATAS E
 BICHAS-CADELAS

GARRAFA

O Mata-Formigas Serpa Contact GR é um isco granulado com 
ação inseticida que atua por contacto contra todo o tipo de 
formigas, baratas, aranhas e insetos rastejantes em geral. Trata-
se de um microgrânulo formulado para atrair insetos, mantendo 
a sua eficácia e persistência durante um longo período de 
tempo.

• Composição: Cipermetrina 40/60 0,25 %. Autorizado para uso 
doméstico.

• Dosagem: Aplicar o produto diretamente no solo na dosagem de 
10g por m2. 

SAQUETA • Dosagem: Dispersar diretamente no solo  
à taxa de 20 g por m2.

MATA-FORMIGAS 

6

UNID. CAIXA

250

3kg1GARRAFA730161UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

600g10SAQUETA 50g730162BOLS

500g

FORMIGAS

BARATAS 

BICHAS-CADELAS

ACCIÓNDURADERA

EFICAZ PARA MAIS DE

SEMANAS

DIAS
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MATA-FORMIGAS PRONTO A USAR
PULVERIZADOR

O Cucanor B EcoSpray é um mata-formigas em spray de largo 
espectro, de ação rápida e altamente eficaz. A sua composição 
com cifenotrina confere-lhe uma elevada persistência e um 
efeito fulminante. Atua sobre insectos voadores e rastejantes e é 
particularmente eficaz no controlo de formigas.

• Composição: Cifenotrina 0,1 %; Substância de sabor amargo  
0,5 %; excipientes c.s.p. 100 %.

• Dosagem: Agitar antes de usar. Contra insetos rastejantes, 
aplicar diretamente sem diluir, pulverizando o produto sobre os 
insetos a eliminar ou sobre a área a proteger e/ou tratar. A ação 
do produto permanece durante vários dias na área tratada. Contra 
insetos voadores, pulverizar o produto no ar criando uma micro-
névoa fulminante contra todos os tipos de insetos.

FORMIGAS

ISCO MATA-FORMIGAS 
BLISTER

O Isco Mata-Formigas SWIRR 1RB da BATLLE é um inseticida 
sob a forma de isco-gel que atua como um forte chamariz 
para todos os tipos de formigas, pronto a ser usado e com 
efeito duradouro no controle das formigas. Graças ao seu 
revolucionário princípio ativo, o acetamiprid, age por contacto 
e ingestão e como é um isco-gel, as formigas transportam-no, 
ingerem-no e impregnam-se com o mesmo, atuando sobre 
a formiga por contacto e contra toda a colónia quando é 
transportado para o formigueiro. Desta forma, consegue-se a 
erradicação total do formigueiro.

• Composição: Acetamiprid 0,1 %. Autorizado para uso doméstico.

• Dosagem e modo de utilização: Ativar o recipiente e colocá-lo 
na zona de ação.

12

UNID. CAIXA

1kg12BLISTER740010UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

50ml

PRÁTICO, SEGURO E DURADOURO

AÇÃO FULMINANTE E PERSISTENTE

BARATASBICHAS-CADELASFORMIGAS

UNID. CAIXAPESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

65kg1PULVERIZADOR730160UNID 750ml

ACCIÓNDURADERA

SEMANAS
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UNID. CAIXAPESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

SPRAY

O Inseticida Descarga Total da BATLLE é um inseticida 
fulminante de longa duração que elimina todo o tipo de insetos, 
tanto voadores como rastejantes (moscas, mosquitos, pulgas, 
traças, ácaros, formigas, baratas, bichas-cadelas,...) de qualquer 
sítio do quarto, sala, garagem,... A sua descarga total, com uma 
única aplicação, cobre uma superfície de até 100 m2, atuando 
durante as 6-8 horas seguintes após a aplicação, e elimina 
totalmente qualquer tipo de inseto, por mais escondido que 
esteja.

• Composição: Tetramina 0,2 %, D-alletrina 0,1 % p/p, Butóxido de 
piperonilo 1 % p/p, Solventes e propelente c.s.p. 100 %. Autorizado 
para uso doméstico.

• Dosagem e modo de utilização: Aplicar o produto por 
pulverização com a válvula de descarga total que fica  
completa em cerca de 60 segundos.

12

UNID. CAIXA

3kg1SPRAY 

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

250ml

INSETICIDA PARA O SOLO
GARRAFA

O Inseticida para o Solo Serpa Contact GR é um inseticida sob 
a forma de isco granulado que atua por contacto contra todos 
os tipos de insectos rastejantes em geral: aranhas, formigas, 
etc. Trata-se de um microgrânulo formulado para atrair insetos, 
mantendo a sua eficácia e persistência durante um longo 
período de tempo. Suporta níveis elevados de humidade e chuva 
e é eficaz durante mais de 15 dias.

• Composição: Cipermetrina 40/60 0,25 %; Substância de sabor 
amargo 0,001 %; Excipientes 100 %. 

• Dosagem: Aplicação direta por polvilhamento direcionado 
nos rodapés e/ou no chão. Dosear o produto distribuindo os 
microgrânulos uniformemente pelas áreas onde os insetos se 
movimentam ou transitam. Dispersar diretamente no solo à taxa 
de 10 g por m2.

3kg 61GARRAFA730180UNID

730171UNID

500g

INVERTEBRADOS

CARACÓIS

LESMAS

LARVAS 

MINHOCAS

PULGAS

MOSCA

MOSQUITO

ANTI-CARACÓIS E LESMAS
CAIXA E TALQUEIRA

O Anti-Caracóis e Lesmas da BATLLE é um moluscicida que age 
por contacto e ingestão, especialmente eficaz em ambientes de 
elevada humidade onde os caracóis e as lesmas são mais ativos. 
A sua formulação em microgrânulos maximiza a sua eficácia 
em todos os ambientes, mostrando excelentes resultados em 
tempo recorde.

• Composição:  Metaldeído 3 % (adicionado com corante) 
[GB] p/p 50g/kg – Inscrito no Registo Oficial de Produtos 
Fitossanitários [de Espanha] com o número 14.015.

• Dosagem e modo de utilização:  Aplicar no solo em pequenas 
filas, montículos ou lançando para o ar uma dose de 0,5-0,8 g/m2, 
dependendo da dimensão da praga.

PARA MAIS DE 800 m
2

MICROGR NULOS, ATUAM POR CONTACTO E INGESTÃO

6

6

UNID. CAIXA

3kg

2kg

1

1

CAIXA DE 
CARTÃO

TALQUEIRA

730159UNID

730163UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

500g

300g

INSETICIDA DESCARGA TOTAL

PARA MAIS DE

RINDE HASTA

NEBULIZAÇÃO DE UMA 
ÚNICA UTILIZAÇÃO
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UNID. CAIXAPESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

1kg 61CAIXA DE 
CARTÃO

150g

UNID. CAIXAPESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

RATICIDA EM BLOCO

RATICIDA EM PASTA FRESCA

EFEITOS VISÍVEIS 3 A 7 DIAS APÓS A INGESTÃO DO ISCO

MÁXIMA EFICÁCIA ANTICUAGULANTE DE LARGO ESPECTRO

CONTÉM SACO 
COM BLOCOS

2kg 61
CAIXA DE 
CARTÃO730203UNID

730204UNID

300g

CAIXA

O Raticida em Bloco da BATLLE é um rodenticida 
anticoagulante sanguíneo eficaz no controlo das ratazanas 
(Rattus norvegicus) e do rato-doméstico (Mus musculus), tanto 
nos exemplares juvenis como nos adultos. Os seus efeitos só 
surgem 3 a 7 dias após a ingestão do isco. Portanto, os roedores 
não a rejeitam, aumentando assim a sua eficácia.

• Composição: Brodifacoum (s.a.) CAS 56073-10-0 0,0025 %. 
Substância de sabor amargo 0,001 %. Excipientes c.s.p 100 %.

• Dosagem: Antes de utilizar produtos rodenticidas, recomenda-
se o uso de métodos não químicos (por exemplo, armadilhas). 
Remover os alimentos facilmente acessíveis aos roedores (por 
exemplo, grãos soltos ou resíduos de alimentos). Além disso, não 
limpar a zona a ser tratada imediatamente antes do tratamento, 
isso só perturbará os roedores e a aceitação do isco será mais 
difícil de conseguir. Os porta-iscos devem ser colocados nas 
imediações dos locais onde foi observada atividade de roedores 
(zonas de passagem, locais de nidificação, alimentação, buracos, 
tocas,...). Sempre que possível, os porta-iscos devem ser fixados 
ao solo ou a outras estruturas.

CAIXA

O Raticida em Pasta Fresca da BATLLE é um rodenticida 
anticoagulante do sangue. Os seus efeitos só surgem 3 a 7 dias 
após a ingestão do isco. Portanto, os roedores não a rejeitam, 
aumentando assim a sua eficácia.

• Composição: Brodifacoum (s.a.) CAS 56073-10-0 0,0025 %. 
Substância de sabor amargo 0,001 %. Excipientes c.s.p 100 %.

• Dosagem: Isco em pasta pronto a usar em porta-iscos resistentes 
à manipulação. Se for necessário utilizar mais do que um porta-
iscos, a distância mínima entre os porta-iscos deve ser de 5 
metros. Rato-doméstico, 20-40 gramas de isco por ponto de isco 
em interiores. Ratazana, 100-200 gramas de isco por ponto de 
isco em interiores e à volta dos edifícios.
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SPRAY

O Anti-Insetos Voadores da BATLLE é um inseticida concentrado 
em aerossol com um alargado leque de ação, especialmente 
eficaz contra as moscas, mosquitos, vespas e todos os tipos 
de insetos voadores, incluindo o difícil mosquito tigre. A sua 
formulação com ingredientes ativos de última geração permite 
o controle total e eficaz de todos os tipos de insetos voadores.

• Composição: Tetrametrina 0,2 %, D-alletrina 0,1 %. Autorizado 
para uso doméstico.

• Dosagem e modo de utilização: Aplicar diretamente na zona a 
ser tratada.

EFICAZ CONTRA TODOS OS TIPOS DE INSETOS RASTEJANTES

12

UNID. CAIXA

6kg1SPRAY730169UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

1000cc

VESPA

MOSCA

MOSQUITO

6

UNID. CAIXA

3kg1SPRAY730176UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

500cc

NINHOS DE VESPAS

ANTI VESPAS
SPRAY

O Anti vespas da BATLLE é um inseticida com uma projeção de 
grande amplitude e efeito fulminante contra as vespas.

A sua formulação com ingredientes ativos de última geração 
torna-o eficaz contra outros tipos de insetos, tais como abelhas, 
moscas, mosquitos, traças, etc. Ideal para usar em espaços 
abertos e aprovado para uso doméstico.

• Composição: Cifenotrina 0,1 %. Autorizado para uso doméstico.

• Dosagem: Aplicar diretamente sem diluir.

LETAL PARA AS VESPAS E OS SEUS NINHOS

VESPAS 

ANTI-INSETOS RASTEJANTES

ANTI-INSETOS VOADORES 

SPRAY

O Anti-Insetos Rastejantes da BATLLE é uma laca inseticida 
com um alargado leque de ação, particularmente eficaz contra 
insetos rastejantes como baratas, formigas, escaravelhos, 
aranhas... A sua formulação de base filmógena permite uma 
libertação lenta do seu princípio ativo e ser eficaz durante mais 
de 12 meses. 

• Composição: Cifenotrina 0,13 %, Tetrametrina 0,3 %. Autorizado 
para uso doméstico.

• Dosagem e modo de utilização: Aplicar diretamente na zona a 
ser tratada.

EFICAZ CONTRA TODOS OS TIPOS DE INSETOS RASTEJANTES

12

UNID. CAIXA

7,5kg1SPRAY730168UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

1000cc

FORMIGAS

BARATAS 

ARANHAS

ALCANCEMÁXIMO

METROS

ACCIÓN PERSISTENTE

ACCIÓNPERSISTENTE

MESES

HORAS
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PRODUTO EDUCATIVO PARA CÃES E GATOS

6

UNID. CAIXA

5kg1PULVERIZADOR720920UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

750ml

PULVERIZADOR

O Antiurina de Cães e Gatos da BATLLE é um produto que 
atua sobre as glândulas olfativas dos animais, especialmente 
dos cães e gatos, provocando-lhes uma reação de repulsa. A 
sua composição duradoura permite-lhe manter a sua ação 
durante vários dias, prolongando a proteção da área desejada e 
melhorando a viabilidade das aplicações.

• Composição: Essências aromáticas fixas, excipientes e 
mostardas. Autorizado para uso doméstico.

• Dosagem e modo de utilização: Aplicar diretamente na zona 
a proteger, procurando uma zona muito molhada e evitando 
o contacto com roupas ou tecidos suscetíveis de ficarem 
manchados.

CAIXA

O Repelente de Aves da BATLLE é um repelente e afugentador 
de aves que atua afetando o sistema nervoso e visual dos 
animais. Adequado para proteção, contra aves urbanas, do 
campo e da horta. É uma combinação de extratos e essências 
naturais em sacos microperfurados com 25 g de granulado de 
longa duração e resistente à chuva.

• Composição: Combinação de extratos e essências naturais 
absorvidos num suporte sólido inerte. Autorizado para uso 
doméstico.

• Dosagem: Eficaz entre 4 e 8 semanas. Em árvores dormitório 
com menos de 5 m, aplicar 1 saco por árvore. Nas janelas, varandas 
e aberturas em zonas de passagem, colocar 2 sacos por m2. Nos 
jardins e terraços, aplicar 1 saco por cada 10 m2 de superfície.

Efeito afugentador e repelente de longa 
duração

6

UNID. CAIXA

6

1

700g1CAIXA DE 
CARTÃO

CAIXA DE 
CARTÃO

BALDE

730192UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

3,4kg

5kg

1

1

250g

32l

730191UNID

720957UNID

100g

DE FÁCIL APLICAÇÃO E GRANDE EFICÁCIA

REPELENTE DE AVES 

SACOS 
MICROPERFURADOS

ANTIURINA DE CÃES E GATOS CATS

CAESGATOS
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PROTEGE DO MOSQUITO TIGRE E DE INSETOS VOADORES

PROTEGE DO MOSQUITO TIGRE E DE INSETOS VOADORES

ANTIMOSQUITOS BUBBLE KILL EM 
GRANULADO COM EFEITO BOLHA 

REPELENTE ESCUDO MOSQUITO

GARRAFA E FRASCO

O Antimosquitos Bubble Kill em Granulado com Efeito Bolha 
da BATLLE é um inseticida que forma uma bolha protetora 
antimosquitos de 1,5 m2 à volta da zona de aplicação, criando 
um ambiente protegido de moscas, mosquitos comuns e do 
mosquito tigre. Confortável para as pessoas e para os animais 
de estimação e prático de usar devido à sua apresentação em 
talqueira.

• Composição: Transflutrina 0,1 %, Empentrina 0,1 %, Butóxido de 
piperonilo 0,15 %, Substância de sabor amargo 0,0255 %, solventes 
e excipientes c.s.p.100.

• Dosagem: Pronto a usar.

6

UNID. CAIXA

20

1kg1GARRAFA730287UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

1kg1FRASCO 40g730286UNID

150g

Bolha 
protetora 
de 1,3m2

FRASCO COM APLICADOR

O Repelente de Insetos Escudo da BATLLE é um repelente de 
insetos para uma proteção máxima e duradoura. Este produto 
caracteriza-se pela sua sensação de frescura porque os seus 
componentes geram uma película protetora sobre a pele 
irritada, deixando uma sensação suave na pele. O produto é 
eficaz contra mosquitos vetores de doenças tropicais como a 
febre amarela, o vírus Zika, dengue e chikungunya, entre outros.

• Composição: Ethyl butylacetylaminopropyl nato 20 %, Ethanol 
96 %.

• Dosagem: Aplicar com moderação, de forma a cobrir 
uniformemente as partes descobertas do corpo (rosto, mãos, 
braços, pernas e pés apenas). Adultos: 3 g ou aprox. 26 
pulverizações, crianças: 1,6 g ou aprox. 14 pulverizações, crianças 
que gatinham: 0,83 g ou aprox. 7 pulverizações.

12

UNID. CAIXA

2kg12SPRAY730354UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

75ml

MOSQUITO 
TIGRE

ATÉ

PROTEÇÃO

SEM
DEET

ATÉ

EFICÁCIA

COR
PO

 RE
PE

LEN
TE DE INSETOS
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CAIXA

O Antimosquitos Pastilhas Efervescentes da BATLLE é um 
inseticida para o controlo de larvas e pupas de mosquito. 
Disponível sob a forma de comprimidos efervescentes permite 
ao consumidor final colocar facilmente o larvicida e tratar todos 
os tipos de águas paradas urbanas ou as águas paradas onde 
as larvas de mosquito se possam desenvolver. A sua formulação 
funciona por inibição do crescimento das larvas, perturbando 
o processo de formação de quitina na cutícula do inseto e 
evitando assim que as larvas se desenvolvam em adultos 
(mosquitos).

• Composição: S-Metopreno 0,4 %. Autorizado para uso 
doméstico.

• Dosagem: Aplicar um comprimido de Antimosquitos Tabs 
da BATLLE na água onde as larvas se estão a desenvolver. Um 
comprimido por 1000 litros de água.

EFICAZ CONTRA O MOSQUITO TIGRE

6

UNID. CAIXA

250g1CAIXA730263UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

40g

200

200

UNID. CAIXA

500g10

10 500g

BLISTER
PRETO

BLISTER
AZUL

730198UNID

730199UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

35g

35g

BLISTER

A Pulseira de Citronela MOSQUITOUT da BATLLE é um produto 
biológico, inofensivo e natural que protege dos mosquitos 
e insetos voadores. Os seus ingredientes ativos são óleos 
essenciais de plantas naturais como a erva-limão, a alfazema 
e o cravinho. É a solução perfeita para combater mosquitos 
e insetos voadores, pois com um simples clique no pulso, é 
possível obter proteção natural e duradoura.

Não contém aminas repelentes ou outros componentes 
químicos e oferece proteção eficaz 24 horas por dia.

EFICAZ CONTRA O MOSQUITO TIGRE

AFUGENTA MOSQUITOS E INSETOS VOADORES

ANTIMOSQUITOS PASTILHAS EFERVESCENTES

PULSEIRA DE CINTRONELA MOSQUITOUT

MOSQUITO 
COMUM E 
MOSQUITO 
TIGRE 

LARVAE

DUAS CORES

REPELENTE DE MOSQUITOS À BASE DE CITRONELA
FRASCO DE ABERTURA AUTO-AJUSTÁVEL

O Repelente de Mosquitos à base de Citronela da BATLLE é um 
repelente de insetos com óleo de citronela e geraniol que evita as 
picadas dos mosquitos. Eficaz contra o mosquito tigre.

• Composição e modo de utilização: Essência de citronela, 
gelificante, Tween 60, carregenina, octadecene e etoxilados. 
Autorizado para uso doméstico. Retire a tampa plástica, abra a 
película aderente e coloque a tampa, ajustando a sua abertura de 
acordo com o nível de fragrância desejado.

2,5kg16FRASCO730190UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

80ml

20 PASTILHAS 
EFERVESCENTES

100% NATURAL • SEM DEET

MOSQUITO

MOSQUITO

LARGADURAÇÃO

16

UNID. CAIXA

NOVO

SEMANAS
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FRASCO 

O Afugentador de Moscas da BATLLE é um gel sem inseticidas 
que repele as moscas, graças à combinação de 5 essências 
naturais ativas.

• Composição e modo de utilização: Essências naturais, solventes, 
estabilizantes e gelificantes, conservante (Glutaral). Tensoativos 
não-iónicos: 5-15 %. Coloque a caixa na zona a tratar e abra a tampa 
para ativar os vapores repelentes do gel.

NATURAL INGREDIENTS INÓCUOS

12

UNID. CAIXA

1,5kg1FRASCO730196UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

140g

Gel sem inseticidas químicos
AFUGENTADOR DE MOSCAS

MOSCAS

Esta categoria agrupa um conjunto de 
referências que complementam os produtos 
tradicionais, com o objetivo de responder 
à procura de soluções muito específicas e 
direcionadas. 

Estes produtos foram concebidos e criados 
de acordo com a mais avançada filosofia 
de investigação e desenvolvimento 
que consegue obter a máxima eficácia, 
minimizando os efeitos indesejáveis no 
meio-ambiente e nos organismos vivos. 
Todos estes produtos complementares têm a 
garantia da marca BATLLE.

PRODUTOS 
COMPLEMENTARES

PASTA CICATRIZANTE
FRASCO COM APLICADOR

A Pasta Cicatrizante da BATLLE pode ser aplicada em todos 
os tipos de plantas para as proteger de patógenos e evitar o 
aparecimento de doenças. A sua formulação especial permite uma 
ótima vedação dos cortes produzidos pela poda, circunstâncias 
climáticas e até mesmo para a fixação de qualquer tipo de enxerto.

• Composição: NP.

• Dosagem: Aplicar uma fina camada de produto diretamente nos 
cortes de poda ou nos enxertos.

12

UNID. CAIXA

3,5kg1FRASCO720900UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

250ml

EVITA A PENETRAÇÃO DE FUNGOS E HUMIDADE

5  E
SE

NCIAS  NATURAL ES



P
R

O
D

U
T

O
S

 
F

IT
O

S
S

A
N

IT
Á

R
IO

S
178 PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS

ABRILHANTADOR DE FOLHAS
SPRAY

O Abrilhantador de Folhas da BATLLE para plantas naturais 
proporciona um brilho natural e uniforme às partes verdes da 
planta ao mesmo tempo que realça as suas cores, removendo 
manchas de calcário e atuando como um agente antiestático 
e repelente do pó. Tem uma ação prolongada até 30 dias. O 
Abrilhantador da BATLLE não obstrui os poros através dos quais 
a planta respira e transpira.

• Composição: Mistura de silicones, antiestáticos, fungistáticos e 
extratos gordos.

• Dosagem:  Aplicar diretamente nas plantas naturais.

12

12

UNID. CAIXA

6kg

2,7kg

1

1

SPRAY

SPRAY

720940UNID

720941UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

600ml

250ml

PULVERIZAÇÃO FINA E UNIFORME

BRILHO
NATURAL

AÇÃO 
PROLONGADA

AZULADOR DE HORTÊNSIAS

6

UNID. CAIXA

250

1,5kg1CAIXA DE 
CARTÃO

720931UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

250g10SAQUETA
para 
5l

720930BOLS

200g

CAIXA E SAQUETA

O Fertilizante solúvel Azulador de Hortênsias da BATLLE é um 
fertilizante sob a forma de cristais solúveis que introduz alumínio 
no solo, responsável pela coloração azul das flores da hortênsia, 
acidificando a dissolução de irrigação e o meio de cultura ao 
mesmo tempo. Além disso, graças ao seu conteúdo nutricional, 
atua como fertilizante, promovendo o desenvolvimento, o vigor 
e a floração das hortênsias.

• Composição: Adubo CE. Solução de adubo NPK (Mg) 15-8-15 (3) 
com micronutrientes.

• Dosagem: Dissolver todo o conteúdo da saqueta em 5 litros de 
água e regar 6 a 8 hortênsias de tamanho médio com a dissolução.

 

CONTÉM 
ALUMÍNIO

MÁXIMA 
FLORAÇÃO

COMPLEXO NUTRITIVO COM ALUMÍNIO

CONSERVANTE DE FLORES CORTADAS
SAQUETA

O Conservante de Flores Cortadas da BATLLE é um produto 
à base de um acidificante e açúcares saturados, apresentado 
sob a forma de cristais solúveis concentrados que permitem 
prolongar a vida útil das flores cortadas (até mais do dobro, 
dependendo da espécie), uma vez que mantém abertos os 
vasos xilemáticos do corte e alimenta o caule da flor, imitando 
a transferência de nutrientes que recebe antes de ser cortada. 
A sua apresentação em saquetas de dose única facilita a sua 
utilização.

• Composição: Sulfato de alumínio, açúcares, bactericidas e 
acidificante.

• Dosagem: Dissolver todo o conteúdo da saquetas num litro de 
água. Mudar a água das flores e cortar os 2 cm inferiores do caule 
de 2 em 2 dias.

10006g1000SAQUETA720950CA1000

PESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAIXAPESO PACKUNID. PACK

6g

APRESENTAÇÃO EM SAQUETAS DE DOSE ÚNICA
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LIMPA E
 HIDRATA

SEM PROD. 
FITOTÓXICOS

LIMPADOR DE MELAÇO, RESINAS E SEDIMENTOS
PULVERIZADOR

O Limpador de Melaço, Resinas e Sedimentos da BATLLE é 
um detergente com ação higienizante e desinfetante, com um 
elevado poder sequestrante dos iões metálicos, bem como uma 
elevada eficácia na emulsão do melaço. Produto não fitotóxico 
nas folhas e frutos. Recomendado usar em qualquer ambiente 
(interiores, terraço e jardim).

• Composição: Solução aquosa de Ext. Gordos <5 %, vestígios de 
emulsionantes catiónicos e sequestrantes. 

• Dosagem: O limpador de melaço, resinas e sedimentos está 
preparado para ser aplicado diretamente nas superfícies a limpar. 
Aplicar como uma pulverização foliar normal, assegurando que a 
área a ser limpa fica completamente molhada.

ADEQUADO PARA A AGRICULTURA ECOLÓGICA

GEL DE REGA RIEGA PLANT
GEL

Gel de auto-rega fácil e prático de usar que fornece o que é 
necessário à sobrevivência das plantas por um período até 30 
dias. Contém os nutrientes necessários para que as plantas 
sobrevivam e cresçam mais fortes e vigorosas graças ao seu 
valor acrescentado do equilibrado adubo NPK (0,08-0,08-0,08-
0,08-0,08 -3 g).

• Composição: Com nutrientes NPK 0,08-0,08-0,08 (3 g), não 
tóxico, 100 % biodegradável.

• Modo de utilização:

50

UNID. CAIXA

7,5kg50GEL160079UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

150ml

6

UNID. CAIXA

5kg1PULVERIZADOR730030UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

750ml

1- Regar 
abundantemente

2- Fazer um pequeno 
buraco no chão

3- Retire a película e vire o 
recipiente de cabeça para baixo

ATÉ

30
SEM REGAR
OU ADUBAR

DIAS
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MICORRIZAS, FUNGOS MELHORADORES 

PROTEGE A PLANTA DE PRAGAS E AMEAÇAS

1000

UNID.  CAIXA

60g10SAQUETA740014BOLS

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

para

2l

SAQUETA

As Micorrizas da BATLLE são um adubo biológico natural 
composto por fungos formadores de micorrizas que é aplicado 
dissolvido na água da rega. As micorrizas colonizam as raízes 
da planta, melhorando a sua resistência a ataques de pragas, 
fatores climáticos adversos... melhorando também a absorção 
de água e nutrientes. Pode ser aplicado em todos os tipos de 
árvores e plantas.

• Composição: Fungos ectomicorrízicos: Rhizopogon spp., 
Scleroderma spp. e Pisolithus tinctorius, numa concentração de 
2x106 esporos. Fungos endomicorrízicos: Glomus intraradices e 
Glomus mosseae em concentrações superiores a 60 propagações 
de produto sobre um suporte inorgânico inerte.

• Dosagem: Aplicar 0,25 g de micorrizas por planta. Aplicar 
de preferência na forma de rega, diluindo todo o conteúdo da 
saqueta em 2 litros de água . Agitar a dissolução e regar 4 plantas 
com a dissolução.

1 SAQUETA = 2LFORTALECEM AS 
RAÍZES

IDEAL PARA
BONSAIS

6

UNID. CAIXA

3kg24PULVERIZADOR740004UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

800ml

PULVERIZADORES
PULVERIZADOR

O Pulverizador da BATLLE consiste num recipiente de 800 ml 
com um design ergonómico, atrativo e prático, com um centro 
de gravidade equilibrado para evitar o cansaço do pulso durante 
a sua utilização, acompanhado por uma pistola pulverizadora 
ergonómica com um tamanho de gota mínimo com a qual se 
obtém um revestimento muito uniforme e uma penetração 
máxima.

O conjunto permite uma aplicação profissional e confortável de 
qualquer produto líquido.
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SEGURANÇA E PROTEÇÃO COMPLETAS 

24

UNID. CAIXA

1kg24
GEL E

PULVERIZADOR
730293UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO PACKUNID. PACK

60ml

KIT DE GEL DE MÃOS E PULVERIZADOR 
DE SUPERFÍCIES DA BATLLE
GERMOSAN-NOR BP3

O GERMOSAN-NOR BP3 Desinfectante de superfícies, 
mobiliário e têxteis da BATLLE é um poderoso desinfetante 
contra bactérias, germes e fungos, garantindo a desinfeção 
de superfícies e equipamentos: pavimentos, paredes, mesas, 
máquinas, etc.

• Composição: Cloreto de didecildimetilamónio 0,3 %, Excipientes
c.s.p. 100 %.

• Dosagem:

Desinfeção por contacto: pulverizar as superfícies ou usar um 
pano com o produto puro, respeitando os tempos de contacto 
(eficácia bacteriana: 5 minutos; eficácia fungicida: 15 minutos; 
eficácia virucida: 1 minuto). As superfícies tratadas ou expostas em 
contacto com as pessoas devem ser lavadas com água potável.

Desinfeção por contacto em tecidos: pulverizar os tecidos com 
o produto puro, deixar atuar respeitando os tempos de contacto. 
Não deve ser aplicado em tecidos ou em peças de vestuário que 
não podem ser lavadas e que estejam em contacto com a pele.

GEL DE MÃOS PULVERIZADOR 
DE SUPERFÍCIES

BACTERIGEL G-3 

O BACTERIGEL G-3 gel desinfetante de mãos da BATLLE 
é indicado para a antissepcia cirúrgica das mãos e como 
antissético para a fricção higiénica da pele saudável, limpa e 
seca.

• Composição: Clorexidina 0,5 % alcoólica incolor. 2,5 g 
Digluconato de clorexidina al 20 %, Etanol 70 %, Excipientes e 
água c.s.p 100 %.

• Dosagem:

Antissepsia cirúrgica das mãos por fricção: aplicar o produto puro 
(3ml) sobre a pele, espalhando-o por toda a superfície das mãos, 
esfregando bem os dedos e os antebraços durante 3 minutos.

Antissepsia higiénica das mãos por fricção: aplicar o produto puro 
(5ml) na pele, friccionando durante 30 segundos. Em ambos os 
casos, deixar secar ou usar uma toalha esterilizada.


