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Adulto de Macrolophus pygmaeus

A nova embalagem oferece muitas vantagens:

Os insectos chegam em ótimas condições
permitindo uma melhor aplicação nas culturas
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A sua introdução é mais fácil e mais rápida

É o primeiro produto Biobest, numa embalagem feita de
material orgânico, 100% biodegradável
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Pode ficar na plantação e junto com as plantas
por ser um produto limpo e reciclável
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fSoluções personalizadas, conselhos de confiança
Biobest, naturalmente!

Nova embalagem
Macrolophus-System
Melhor, mais rápido,

mais ecológico!
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Nova embalagem Macrolophus-System 
Melhor, mais rápido, mais ecológico

A nova embalagem 100% biodegradável melhorada para
o Macrolophus-System da Biobest, oferece uma série de
benefícios aos produtores para o melhor estabelecimen-
to e desempenho deste versátil predador.
A Biobest redesenhou a embalagem de seu popular pro-
duto Macrolophus-System, que é amplamente utilizado
contra uma série de pragas, como a mosca-branca e Tuta
absoluta. A anterior garrafa de plástico contendo a ver-
miculita como material de transporte, foi substituída por
uma caixa de papelão reciclado - com tampa removível e
contendo papel alveolar. É o primeiro produto Biobest a
ser disponibilizado em embalagem 100% biodegradável.

Melhorar a qualidade e, portanto, o controle
A nova embalagem do Macrolophus-System contém um 
gel que fornece uma fonte de água para os predadores 
adultos durante o transporte.
O Macrolophus pygmaeus é um insecto mirídeo – pes -
queno, muito sensível e com asas delicadas que gosta de
se esconder. A nova embalagem contém papel alveolar, 
com muitos orifícios onde circula o ar, permitindo tam-
bém que os adultos se movam livremente ou se escon-
dam.
Estas alterações na embalagem, ajudam a garantir que

os adultos cheguem em condições ideais, melhorando 
a qualidade geral do produto, aumentando os níveis de 
estabelecimento e desta forma um melhor controlo das 
pragas nas culturas.

Economizando tempo
Com a alteração da embalagem existem benefícios adi-
cionais, sendo de referir em relação ao método de liber-
tação do Macrolophus, que agora é mais rápido e fácil, 
traduzindo-se numa economia de tempo, uma vez que 
também já não se torna necessária a utilização das Bio-
-Box onde se depositava a vermiculite, espalhadas pelas
culturas.
Com a nova e melhorada embalagem de Macrolophus-
-System da Biobest, basta apenas e simplesmente remo-
ver a tampa para que os predadores adultos, visivelmente
mais ativos, saiam voando para fora da embalagem ime-
diatamente e se dispersem rapidamente pelas plantas.
Para alimentar estes predadores podem ser aplicados
como fonte inicial e complementar os alimentos alternati-
vos da Biobest, o Nutrimac ™ (Plus), seguidos por aplica-
ções gerais na cultura com Artemac ™.

100% biodegradável
Por ser 100% biodegradável, a nova embalagem pode 

simplesmente ser deixada no local e limpa, junto com as

plantas, no final da campanha de produção.
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