
  

 FICHA TÉCNICA 

BIJAP 

Autorização de Venda N.º 1244, concedida pela DGAV 
 

O Produto pode ser usado em agricultura biológica no âmbito do Reg. (CE) 889/2008 
 
RIQUEZAS GARANTIDAS 
 
Solução concentrada (SL) com 372 g/L ou 36,45% de ácidos gordos (na forma de sais de potássio), 
correspondendo a 416 g/L ou 40,8% de sais de potássio de ácidos gordos. 
 
DOSE E MODO DE APLICAÇÃO 
  

BIJAP  se aplica siempre por vía foliar  en tomate en invernadero contra Mosca blanca(Bemisia tabaci 
y Trialeurodes vaporiarorum) a la aparición de la enfermedad, cubriendo todas las partes del cultivo 
con un máximo de 3 aplicaciones a intervalos de 5-7 días a la dosis de 7 L/ha y un volumen de caldo 
de 1000L/ha: 
Aplicar na pulverização foliar na estufa contra Bemisia tabaci e Trialeurodes vaporiarorum no inicio 
da doença, cobrindo todas as partes da cultura com um máximo de 3 aplicações em intervalos de 5-7 
días à dose de 7 L/ha e um volume de calda de 1000L/ha: 
USO: Tomate(Solanum lycopersicum) 
AGENTE:MOSCA BRANCA 
DOSE: 7 L/ha 
APLICAÇÕES:3 
INTERVALO:5-7 
VOLUMEN CALDA: 1000 L/ha 
Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. 
Deitar a quantidade de produto necessária e completar o volume de água pretendido, asegurando 
agitação continua. Para embalagens com capacidade de 20 L, e o carregamento da mistura deve ser 
processado por decantação fechado usando um sistema automático de bombeamento.Calibrar o 
pulverizador, calculando o volume de calda a utilizar por hectare, de modo a assegurar a distribuição 
uniforme da calda.A quantidade de produto e o volume de calda devem ser calculados em função da 
área a aplicar 
 
PRAZO DE SEGURANÇA: 
Não aplicável 
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CONTEUDO 
 
200 cc, 1 L,  5  L, 20 L. 
 
 
 
FABRICANTE 
 
BIAGRO S.L. 
Polígono Industrial del Mediterraneo C/Jaime I, 8 
46560 Massalfasar (Valencia) 
Telf: 00 34 96 1417069  Fax:00 34 96 1401059 
E-mail: biagro@biagro.es 
Web: www.biagro.es 


