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A atividade agrícola sempre foi exi-
gente, mas, hoje em dia, os produtores 
enfrentam uma multiplicidade de no-
vos fatores que afetam diretamente as 
suas atividades e exigem que se adap-
tem constantemente a novos desafios. 
As novas pragas e doenças, a gestão da 
resistência aos fitofarmacêuticos, a per-
da de ingredientes ativos, com a conse-
quente redução de soluções no mercado 
são desafios com que os produtores se 
confrontam diariamente. Para além dis-
so, o impacto mediático das alterações 
climáticas, a crescente preocupação dos 
consumidores, a proteção dos agricul-

PREV-AM® A SOLUÇÃO 3 EM 1
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DE INSETOS, ÁCAROS
E FUNGOS

tores e a necessidade de apoiar a biodi-
versidade trazem pressão acrescida às 
práticas agrícolas, bem como no desen-
volvimento de novos produtos que as 
empresas trazem para o mercado. 
É por isso que a ORO AGRI investiga, 
desenvolve e produz uma nova era de 
produtos de baixo impacto ambiental, 
baseados em substâncias naturais e com 
modo de ações inovadores. O PREV-AM 
surge assim como uma alternativa úni-
ca para fazer face a esta nova realida-
de. O PREV-AM (também vendido sob 
as marcas OROGANIC®, PREV-GOLD®, 
OROCIDE®) é o resultado da tecnologia 

patenteada da ORO AGRI, que combina 
surfactantes de alta qualidade com com-
postos botânicos do óleo de laranja, ex-
traído da casca das laranjas por pressão 
a frio. É um fitofarmacêutico multiusos, 
uma solução de contacto apta para a 
agricultura biológica e prevê um rótulo 
com mais de 42 culturas e 80 usos dife-
rentes. Da mosca-branca, aos afídeos, 
à cochonilha, aos ácaros, à cicadela-da-
-vinha, incluindo ainda tripes, psila-da-
-pereira, oídio, míldio e ferrugem são 
apenas alguns exemplos de pragas e 
doenças capazes de ser controladas com 
o PREV-AM. 
O PREV-AM proporciona uma proteção 
ampla e multifacetada em culturas de ar 
livre e/ou de estufa com uma abrangen-
te janela de tratamentos, que vai prati-
camente do início do ciclo da cultura até 
próximo da colheita, uma vez que o óleo 
de laranja está isento de Limite Máximo 
de Resíduos (LMR). Para além disso, PRE-
V-AM proporciona uma proteção eficaz 
e simultânea contra uma vasta gama de 
alvos de insetos, ácaros e doenças, com 
um impacto mínimo na fauna auxiliar. 
O PREV-AM enfraquece as pragas alvo, 
tornando-as mais vulneráveis a preda-
dores e parasitas. Somado estes factos à 
rápida biodegradação do PREV-AM, sem 
atividade residual, minimiza-se o seu 
efeito em espécies auxiliares, contribuin-
do para um equilíbrio do ecossistema e 
criando uma relação predador/presa po-
sitiva. 
Os insetos auxiliares são cruciais para a 
saúde económica e ecológica dos ecos-
sistemas agrícolas. Estabelecer um equi-
líbrio em que os insetos auxiliares pos-
sam controlar as pragas ao ponto de se 
minimizarem o número de tratamentos 
com fitofarmacêuticos é um objetivo a 
longo prazo, dispendioso e árduo a atin-

› Após contato PREV-AM destrói instantaneamente as asas da mosca branca

› Após alguns minutos PREV-AM disseca por completo a cochonilha
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gir. Uma única aplicação de fitofarma-
cêuticos incorreta pode comprometer 
anos de boas práticas perturbando este 
equilíbrio delicado. 
Outro dos principais benefícios da utiliza-
ção do PREV-AM é a sinergia que  propor-
ciona ao usá-lo com diferentes produtos 
fitossanitários devido às propriedades 
únicas da tecnologia OROWET®. A sua 
complementaridade de ação introduz 
na mistura com outros fitofarmacêuticos 
a capacidade de abranger mais estágios 
de desenvolvimento de pragas e doen-
ças, ao mesmo tempo que adiciona uma 
ação de controlo imediato complemen-
tar às proteções de longo termo dadas 
pelos parceiros de calda. Um produto de 
ação física, como o PREV-AM, juntamen-
te com um produto de ação química, au-
menta a eficiência da combinação pro-
movendo um melhor controlo de pragas 
e doenças com recurso a doses mais mo-
deradas de ambos os produtos. A siner-
gia entre o poder curativo do PREV-AM 
em combinação com o efeito mais pre-
ventivo do produto parceiro alia o con-
trole à prevenção de doenças e pragas.
O PREV-AM apresenta-se ainda como 
uma excelente ferramenta para gerir a 
resistência aos fitofarmacêuticos, ofere-
cendo um modo de ação alternativo e 
complementar aos produtos de síntese 
que atuam de forma química nas pra-
gas e doenças. O modo de ação físico 
do PREV-AM reduz consideravelmente o 
desenvolvimento da resistência para que 
possa ser aplicado sem limites sazonais, 
ajudando a limpar populações de pragas 
resistentes não controladas por outros 
ingredientes ativos. Quando incluído 
num programa de gestão de resistência, 
com alternância entre fitofarmacêuticos, 

promove a quebra de gera-
ções de resistências químicas 
induzidas. Essa quebra de 
resistência aumenta a efi-
ciência do tratamento dos 
produtos parceiros, otimiza 
o número de aplicações por 
ciclo cultural permitido para 
os fitofarmacêuticos con-
vencionais e prolonga a vida 
útil dos parceiros de prote-
ção de plantas suscetíveis à 
resistência. 

Para além do PREV-AM®, a ORO AGRI 
possui no seu portfólio em Portugal o 
TRANSFORMER®, um condicionador e 
agente molhante de solos capaz de po-
tenciar a penetração, distribuição da 
água de rega e da chuva, de forma uni-
forme no perfil do solo. Possibilita que a 
água penetre através das camadas com-
pactadas de solos mais pesados, melho-
rando assim o arejamento do solo e a 
penetração e crescimento das raízes. Em 
solos ligeiros promove uma maior capa-
cidade de retenção de humidade na mi-
croporosidade, por distribuição lateral 
de água e redução da hidrofobicidade 
do solo. A melhoria da movimentação e 
distribuição de água no solo dada pelo 
TRANSFORMER é essencial na gestão 
dos recursos hídricos e que tenderá cada 
vez mais a tornar-se um fator escasso 
e limitativo da produção agrícola. O 

compromisso entre os interesses imobi-
liários que restringem o acesso à utiliza-
ção de terra arável e a intensificação de 
uma agricultura capaz de acompanhar 
o crescimento da população mundial 
levará a solos com crescente sobreposi-
ção de culturas, com pouco ou nenhum 
tempo de pousio e recuperação e com 
intensas mecanizações sobre o seu per-
fil, degradando a sua estrutura e capaci-
dade de infiltração e retenção de água. 
O TRANSFORMER apresenta-se como 
uma ferramenta capaz de providenciar 
uma resposta a estas prementes preo-
cupações tendo provado, ao longo dos 
últimos oito anos em Portugal, que a 
sua aplicação é amplamente recompen-
sada pelos resultados obtidos, gerando 
melhores produções do ponto de vista 
quantitativo e qualitativo e promovendo 
a recuperação de solos que pareciam es-
tar incapazes para a produção agrícola. 

Sobre ORO AGRI 
A ORO AGRI é uma empresa multinacio-
nal que desenvolve e fabrica produtos 
patenteados para aplicações agríco-
las, domésticas e industriais em todo o 
mundo. É especialista em produtos que 
fornecem soluções eficazes e isentas de 
resíduos. A ORO AGRI desenvolve e dis-
tribui um portfólio que inclui produtos 
de proteção de plantas, adjuvantes, con-
dicionadores de solo, bioestimulantes, 

› Tratamento com Transformer: aumento da massa radicular e unifor-
mização do calibre dos tubérculos

› Equipa ORO AGRI no stand Rovensa na Agroglobal 2021
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fertilizantes foliares e produtos pós-co-
lheita. Está presente em mais de 90 paí-
ses, tendo fábricas em quatro continen-
tes, e centros de investigação e ciência 
de última geração no Brasil, Europa, EUA 
e África do Sul. A ORO AGRI foi adqui-
rida pelo grupo Rovensa em janeiro de 
2021 e tem a sua sede europeia e polo 
de produção localizada em Palmela, Se-
túbal. A distribuição dos seus produtos 
em Portugal está assegurada pelos ca-
nais de distribuição das empresas irmãs 
do grupo Rovensa, Ascenza, Idai Nature, 
Selectis e Tradecorp. 
A busca contínua da ORO AGRI pelo 
conhecimento científico reveste-se em 
fortes investimentos na investigação 
em ciências agronómica e na proteção 
das plantas. Os produtos são derivados 
de subprodutos agrícolas e são pos-
teriormente utilizados novamente na 
agricultura promovendo assim a eco-
nomia circular dos recursos. Sob a alça-
da do Programa Operacional Regional 
de Lisboa 2020, decorrem atualmente 
projetos que ascendem a investimentos 

superiores a 3 milhões de euros. Desses 
destaca-se o projeto OROBIOPHENO, 
que tem como base a instalação de um 
centro de ciência e hub tecnológico que 
prima pelo uso da tecnologia mais avan-
çada de fenotipagem para o desenvol-
vimento de biossoluções para mitigar 
os efeitos das mudanças climáticas nas 
culturas agrícolas. No geral, este centro 
de ciência, alicerçado numa equipa de 
investigação multidisciplinar de elevada 
experiência e formação académica, con-
solidado com laboratórios equipados 
com a mais alta tecnologia atual, per-
mitem à ORO AGRI ambicionar ser líder 
técnico na área dos fatores de produção 
agrícola a nível nacional e internacional. 
Os agricultores continuarão a enfren-
tar pressões agronómicas, sociais e am-
bientais, à medida que se esforçam por 
produzir um abastecimento alimentar 
saudável e sustentável. O investimento e 
compromisso da ORO AGRI em inovação 
e desenvolvimento visa gerar soluções 
seguras e amigas do ambiente capazes 
de abordar muitas das questões mais 

prementes, como a gestão da resistên-
cia, resíduos de fitofarmacêuticos, se-
gurança alimentar e a sustentabilidade, 
combinando a ciência com recursos na-
turais e renováveis. 

Web: www.oroagri.eu 
Informação: info-eu@oroagri.rovensa.com 
Fonte: Departamento de Marketing ORO 
AGRI Europe

› Projeto OROBIOPHENO com estufa de vidro à direita, cen-
tro de ciência na esquerda e auditório de formação ao fundo


