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A AGRONOLOGICA providencia consultoria técni-
ca, comercialização de produtos, formação e I&D 
nas áreas da agricultura e proteção biológica.

A AGRONOLOGICA providencia sistemas de prote-
ção das culturas hortícolas, frutícolas, espaços ver-
des e ornamentais, através do uso dos organismos 
vivos como plantas, insectos, ácaros, nemátodos e 
outros organismos que podem ser usados como 
predadores ou parasitas daqueles que prejudicam a 
produção agrícola e são considerados pragas.

A AGRONOLOGICA pretende deste modo, con-
tribuir para a utilização de opções mais saudáveis 
para a produção de alimentos, dando cada vez mais 
atenção à agricultura biológica e procurando um 
modo de produção mais sustentável. 

A AGRONOLOGICA representa e comercializa em 
Portugal os produtos da BIOBEST, com uma gama 
de soluções para o controlo biológico das pragas 
que afectam as plantas, desde as culturas hortíco-
las até às frutícolas, passando pelas ornamentais e 
espaços verdes. 

Colmeia BIOBEST Multi-Hive
Esta colmeia é especialmente desenvolvida para uso
ao ar livre, durante os meses mais frios, em planta-
ções de floração curta e consiste em 3 grandes ni-
nhos separados com os abelhões Bombus terrestris,
acomodados numa grande caixa de poliestireno re-
sistente às intempéries.

No ínicio, a colmeia tem no total mais de 600 obrei-
ras. A sua actividade de polinização dura no mínimo 
4 semanas. As Multi-Hives Turbo estão equipados 
com um sistema de alimentação que não necessita 
de manutenção, constituido por 3 frascos de Bio-
gluc de 2,1kg.

VANTAGENS - A maior temperatura no ninho gera-
da pelo isolamento térmico do material da colmeia, 
amortece mudanças bruscas de temperatura.
Com menos indivíduos mortos, melhor desenvolvi-
mento do ninho, logo maior vida útil da colmeia.
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Eupeodes-System - parte de uma nova e poderosa
estratégia para controlo de pulgões
Com um forte foco na inovação, o novo Eupeodes-
-System da Biobest é uma nova e poderosa ferramen-
ta a adicionar à sua estratégia de controlo de pulgões. 
Tendo uma dupla função no ecossistema - controlando 
simultaneamente infestações de pulgões e contribuin-
do para a polinização de várias culturas - Eupeodes-
-System ganhou o seu estatuto próprio. Lançado em 
junho deste ano, é um produto exclusivo da Biobest.

O Eupeodes-System da Biobest recebeu o prestigiado 
Prémio Bernard Blum como novo produto de controlo 
biológico mais inovador para 2020.

“O sirfídio Eupeodes corollae é uma espécie que existe 
naturalmente em toda a Europa e noutras regiões”, diz 
o cientista Sénior de I&D, Apostolos Pekas, Chefe de 
Equipa da Biobest que estuda os Organismos Bené-
ficos na Bélgica. “Enquanto as larvas são predadoras 
vorazes de pulgões, a Biobest mostrou que os adultos 
ajudam simultaneamente na polinização das culturas, 
tornando-o no primeiro caso comprovado de um in-
secto benéfico que tem as duas funções no ecossis-
tema. Isto coloca o Eupeodes-System numa categoria 
própria”.

“Até agora, a utilização de sirfídeos em programas de 
Proteção Integrada tem sido frequentemente limitada 
devido à falta de sistemas fiáveis de criação em mas-
sa”, explica Apostolos.

A Biobest desenvolveu com sucesso protocolos inter-
nos para um sistema fiável e rentável de criação em 
massa, produzindo grandes quantidades de predado-
res Eupeodes de qualidade, quando necessário”.

“Ao contrário de outros inimigos naturais do pulgão, 
tais como parasitóides específicos de uma única espé-
cie ou de um número limitado de espécies de pulgões 

- o Eupeodes é um predador generalista. Foi demons-
trado que as larvas se alimentam de toda a gama de 
espécies de afídeos com impacto na agricultura. É um 
predador voraz, uma única larva pode consumir até 
1.000 afídeos para se alimentar e desenvolver. Além 
disso, também pode contribuir para a polinização das 
culturas, o que é de grande interesse para os produ-
tores”.

Enquanto alguns auxiliares precisam de temperaturas 
mais quentes para funcionar, o Eupeodes-System con-
tinua a funcionar a 10°C. O seu desempenho é maxi-
mizado entre os 15º a 25ºC, pelo que nas nossas con-
dições se recomenda a utilização de Março a Outubro.

“Com o nosso sistema de criação em massa altamente 
fiável e rentável, a Biobest pode fornecer predadores 
Eupeodes de qualidade quando necessário a um pre-
ço razoável aos produtores”, diz Ines de Craecker, Ges-
tora de Produtos de Organismos Benéficos da Biobest. 

Apresentado anualmente pela Associação Internacio-
nal de Fabricantes de Controlo Biológico, o Prémio 
Bernard Blum reconhece os produtos que têm um 
elevado impacto na gestão de pragas ou doenças, ao 
mesmo tempo que têm um baixo impacto na saúde 
humana e no ambiente.

“Perfeitamente compatível e complementar das solu-
ções biológicas comerciais existentes para o controlo 
dos pulgões, o Eupeodes-System, com as suas carac-
terísticas únicas que lhe permitem ter uma dupla fun-
ção nos ecossistemas, é uma ferramenta valiosa para o 
controlo de pulgões numa numa vasta gama de cultu-
ras em todo o mundo”. 

Eupeodes-System
recebeu o prestigiado
prémio


