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Durante o mês de fevereiro a SELECTIS 
promoveu três reuniões técnicas com a 
sua rede de distribuição. Numa ótica de 
proximidade, foram selecionados três 
locais do país para a realização destas 
ações: Penafiel, Torres Vedras e Setúbal, 
que contaram com a presença de cerca 
de 150 participantes. Clientes e equipas 
técnicas dos mesmos estiveram presen-
tes para o lançamento de uma nova 
gama estratégica da empresa, SOTERIA® 
– BioProtection by Selectis.
SOTERIA® é um termo alusivo a uma 
deusa da mitologia grega (Σωτηρία) que 
personifica o conceito de “estar seguro”. 
Composta por seis soluções, VOLVEGA®, 
EQUITAL®, ETARIA®, ZOLOTIN®, VIJAY® 
32 e PREV-AM® ULTRA, SOTERIA® é uma 
gama de produtos de origem natural que 
estão aliados a uma forte componente 
de investigação e inovação (I&I) e que 
permitem proteger e elevar progressiva-
mente os padrões de sustentabilidade.
EQUITAL® é composto por cavalinha, 
uma substância natural obtida a partir 
das hastes aéreas estéreis do Equisetum 
arvense L. Esta substância de base apre-
senta uma ação estimulante do mecanis-
mo de defesa natural das plantas e dado 
o seu teor elevado de silício, permite re-
forçar as paredes celulares das plantas, 
tornando-as mais resistentes aos ata-
ques de fungos.
VOLVEGA® é constituído à base de ex-
trato de urtiga (Urtica spp.) obtido pela 
fermentação e maceração de folhas de 
urtiga, podendo ser utilizado em diver-
sas culturas para controlo de afídeos e 
ácaros, apresentando ação de contacto 

e repelente.
ZOLOTIN® é um produto natural de ori-
gem mineral composto por hidrogeno-
carbonato de sódio. O seu modo de 
ação de contacto e erradicante altera o 
equilíbrio dos iões nas células dos fungos 
causando o seu colapso por ação osmó-
tica, evitando o seu desenvolvimento e a 
proliferação na planta.
ETARIA® é formulado à base de quito-
sano, uma substância natural obtida 
a partir de quitina de crustáceos e do 
exoesqueleto de moluscos. Esta substân-
cia tem no seu modo de ação um efeito 
indutor do mecanismo de defesa natural 
das plantas contra ataques de bactérias 
e fungos tais como o Botrytis cinerea.
VIJAY® 32 é um inseticida microbiológico 
constituído por esporos viáveis e endo-
toxinas de Bacillus thuringiensis subes-
pécie Kurstaki, destinado ao controlo 
de lagartas de várias espécies de lepi-
dópteros. VIJAY® 32 atua por ingestão, 
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provocando a paralisia geral das lagartas 
impossibilitando-as de se alimentarem. 
PREV-AM® ULTRA é um inseticida, fungi-
cida e acaricida com base na substância 
óleo de laranja que atua em muitas es-
pécies de pragas e doenças em diversas 
culturas. PREV-AM® ULTRA atua por con-
tacto com um modo de ação físico que 
disseca as cutículas dos corpos moles dos 
insetos, bem como as paredes celulares 
dos fungos. As propriedades lipofílicas 
do óleo de laranja têm a capacidade de 
penetrar e decompor as camadas prote-
toras dos insetos, micélios e esporângios 
de fungos ectoparasitas. Deste modo 
podemos observar uma significativa re-
dução da população das pragas e evitar 
a propagação do inóculo dos agentes 
patogénicos. 
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