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a) não é uma substância perigosa;
b) não tem a capacidade intrínseca de 
produzir alterações endócrinas ou de ter 
efeitos neurotóxicos ou imunológicos; 
c) não é utilizado principalmente para 
fins fitossanitários, embora resulte útil 
para fins fitossanitários, usados direta-
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Substâncias Básicas
As Substâncias Básicas, ou de Base, são 
substâncias ativas com um efeito reco-
nhecido geral ou específico contra agen-
tes nocivos que possam causar danos a 
culturas comerciais. Estes produtos têm 
na sua constituição vegetais ou subpro-
dutos e entre os seus principais efeitos 
é possível destacar os seguintes: repe-
lente, inseticida, fungicida, moluscicida, 
estimulante dos mecanismos de defesa 
naturais, entre outros.
As Substâncias Básicas encontram-se 
reguladas pelo Regulamento (CE) N.º 
1107/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo à comercialização de 
produtos fitossanitários. «Entende-se 
por “substância básica” aquela substân-
cia ativa que:

mente ou em conjunto com algum pro-
duto formado pela substância e um sim-
ples diluente;
d) não se comercializa como produto fi-
tossanitário.»
«(..) uma substância ativa que satisfaça 
os critérios de um “produto alimentar” 
tal como se define no artigo 2 do Regu-
lamento (CE) no178/2002 será considera-
da como substância básica.»
Os produtos formulados exclusivamente 
com Substâncias Básicas não necessitam 
de registo prévio para o seu uso, uma 
vez que não são considerados produ-
tos fitossanitários, no entanto, somente 
poderão ser utilizados seguindo os usos 
aprovados pela Comissão.
As Substâncias Básicas são aprovadas 
pela Comissão Europeia mediante solici-

LANÇAMENTO DE NOVOS
PRODUTOS DA ARVENSIS

Sempre na vanguarda da investigação e inovação, a Arvensis desenvolveu novos produtos que lança este ano:
duas Substâncias Básicas, o Extrallium e o Bibocard; e ainda o Dactium.
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O produto não pode ser comercializado 
como produto fitossanitário, mas pode 
ser indicado no rótulo que as substâncias 
básicas que contém estão aprovadas. 
Desta forma, não é necessário o registo 
antecipado do produto com substância 
básica para o seu uso específico, uma 
vez que não se trata de um produto fi-
tossanitário. 
Em 2009, o ITAB (Institut Technique de 
ĺ Agriculture Biologique) iniciou a com-
pilação de informações com base na 
bibliografia existente e nos testes reali-
zados. Desta forma, estas substâncias 
foram incluídas no Regulamento (CE) nº 
1107/2009. Isso elimina a necessidade de 
registar as substâncias sempre que este-
jam dentro das substâncias definidas.
Todas as Substâncias Básicas são ade-
quadas para a Agricultura Biológica, pois 
são completamente naturais e produzi-
das com extratos de plantas. Estes pro-
dutos são também isentos de resíduos. 
Por outro lado, estes são produtos que 
atuam por contacto, dessa forma, é es-
sencial que o patógeno seja coberto 
pela calda de tratamento.

EXTRALLIUM
A cebola, Allium cepa, contém proprie-
dades muito benéficas no combate a 
certas doenças. É muito eficaz na elimi-
nação ou prevenção do aparecimento 
de fungos nas plantas, devido à sua ação 
antifúngica. A presença de tiosulfinatos 
(compostos de enxofre) exerce um pode-
roso efeito antifúngico.
EXTRALLIUM é um produto obtido atra-

tação, sendo este o Órgão competente 
para proceder à sua aprovação e auto-
rização de uso em toda a UE por tempo 
indeterminado (Artigo 23).
O uso em Agricultura Biológica está per-
mitido para as Substâncias Básicas con-
sideradas como “produto alimentar”, tal 
como se definem no Artigo 2 do Regula-
mento (CE) n° 178/2002, e que tenham 
origem animal ou vegetal, sendo o seu 
uso autorizado unicamente para o con-
trolo de pragas e doenças (fica excluído 
o uso como herbicidas).
As Substâncias Básicas aprovadas estão 
descritas no Regulamento de Execução 
(UE) 540/2011 (Parte C), sendo estas:
Equisetum arvense L, Allium cepa, clori-
drato de quitosano, hidróxido de cálcio, 
lecitinas, salix spp cortex, hidrogenocar-
bonato de sódio, fosfato diamónico, Ur-
tica spp, cloreto de sódio, entre outras.

da cebola crua, da qual se obtém um ex-
trato natural. Aprovado na União Euro-
peia como Substância Básica contra fun-
gos conforme o Reg. 1107/2009.

BIBOCARD
O BIBOCARD é um produto constituído 
por hidrogenocarbonato de sódio.
O hidrogenocarbonato de sódio, tam-
bém conhecido por bicarbonato de só-
dio, é uma substância que está presente 
na natureza ou que pode ser produzida 
artificialmente sem muita dificuldade, 
tem um aspeto cristalino branco e é um 
produto biodegradável.
O bicarbonato de sódio tem múltiplas 
aplicações, tanto medicinais, por exem-
plo, ao reduzir a acidez estomacal, quan-
to domésticas, por exemplo, ao desentu-
pir canos.
BIBOCARD é um produto obtido a partir 
de hidrogenocarbonato de sódio (CAS 
No.: 144-55-8), aprovado como Substân-
cia Básica na União Europeia pelo Reg. 
(CE) No. 1107/2009 com ação fungicida 
contra alguns fungos patogénicos.

DACTIUM
Para além das Substâncias 
Básicas, a Arvensis tem 
um outro novo produto, 
o DACTIUM.
O DACTIUM é um produ-
to desenvolvido para pre-
venir deficiências nutricio-
nais de manganês.
O manganês é essencial 
para a síntese de clorofila, 
fotossíntese, e mobilização e assimilação 
de azoto. Além disso, desempenha um 
papel fundamental na síntese de proteí-
nas, ajuda na criação de tecidos, cicatri-
zação, crescimento e desenvolvimento. 
O DACTIUM é um produto de excelente 
distribuição e assimilação em todos os 
órgãos da planta.

O uso deste tipo de produtos permite 
uma solução sustentável para diversos 
problemas das culturas, para além de se-
rem ambientalmente inócuos e livres de 
resíduos. 

Fonte: 
https://www.arvensis.com/es/

O que caracteriza estas substâncias é 
que elas não são habitualmente utiliza-
das como produtos fitofarmacêuticos, 
mas podem ser valiosas para a proteção 
fitossanitária. Estes produtos usados 
tradicionalmente há décadas são feitos 
com ingredientes naturais, o que os tor-
na seguros e adequados para uma agri-
cultura ecológica, que respeita o meio 
ambiente.


