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BIOESTIMULATZAILE 
EKOLOGIKOAK 
NEKAZARITZA ETA 
LOREZAINTZARAKO
%100 NATURALAK
ERABAT KALTEGABEAK 
PERTSONA ETA MASKOTENTZAT

LOREZAINTZA | BARATZEAK 
BARATZEZAINTZA | OLIBONDOAK 
MAHASTIAK | FRUTA-ARBOLAK



%100 
NATURALA 
NEKAZARITZA 
ETA 
LOREZAINTZA



ECOM ETXEKO BIOESTIMULATZAILEEK 
LANDAREEN INDARRA ETA KALITATEA 
HOBETZEN DUTE ETA EZ DIOTE 
KALTERIK EGITEN EZ INGURUMENARI 

 2011KO
 CREA EIBT 

BERRIKUNTZA 
SARIA (OINARRI 
TEKNOLOGIKOKO 
ENPRESA 
BERRITZAILEAK)

ECOM etxeak bioestimulatzaileak ekoizten ditu, estraktu 
botanikoetatik abiatuta, eta, beraz, ohiko pestizida 
sintetikoen alternatiba eraginkorra dira. Bioestimulatzaileen 
funtsa landareak bere burua defendatzeko dituen prozesu 
fisiologikoak estimulatzea da. ECOM etxeak formulatu 
eta merkaturatzen dituen bioestimulatzaileak estraktu 
botanikoetatik abiatuta egiten dira osoki. Estraktu likidoak dira, landareek 
erraz asimilatzen dituztenak eta haien defentsa naturala estimulatzen 
dutenak. Indarra ematen diete eta prebentziozko eragina bultzatzen dute, 
baldintza kaltegarrien eta izurrien eta gaixotasunen erasoen aurrean. 

IKERKETA ETA     
BERRIKUNTZA
»  ECOM etxeak bere produktu        

guztietan erabiltzen dituen formulak        
berak egiten dituen ikerketen         
eta esperimentuen emaitza dira 

»  Kalitate teknologiko eta zientifiko bermatua 

»  Guk geuk egindakoak dira
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LANDAREAREN 
INDARRA ETA 
HAZKUNDEA 
ESTIMULATZEN 
DUTE 



NOIZ GOMENDATZEN DEN    
ECOM ERABILTZEA  
Gure produktuek landarearen garapen orokorra laguntzen dute, bere 
fase begetatibo osoan, nahiz eta bereziki gomendatzen den erabiltzea 
jarduera handieneko faseetan, besteak beste, fruituen hartzean, loraketan 
eta fruitu-ematean, landarearen hazkundea eta indarra estimulatzen 
baitute. Era berean, egokiak dira landareari estres fisikoko aldiak (hala 
nola birlandaketa, kimaketa, lehortea edo izoztea) gainditzen laguntzeko 
eta gaixotasunekiko edo intsektuen eta akaroen izurrien erasoekiko 
jarkikortasuna hobetzeko.

PRODUKTUAK
Gure produktu guztiak egokiak 
dira nekazaritza ekologikoan 
erabiltzeko eta CAAE 
ziurtagiriarekin erregistratuta 
daude.

NEKAZARITZA

» Insect-Protect

LOREZAINTZA

» Garden
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ECOM ERABILTZEAREN 
ABANTAILAK
»  Ez da fitotoxikoa
»  Erabiltzeak ez du jarkikortasunik eragiten 

izurrietan. Ez du eraginkortasunik galtzen 
etengabe erabiltzeagatik

»  Hondakinik ez. Ez du segurtasun eperik, 
ekoizteko eta biltzeko lanak mugatzen 
dituenik

»  Uztaren kalitate hobea eta ekoizpen 
handiagoa 

»  Lorategiko edo laborantza guneko fauna 
erabilgarria errespetatzen du (harrapari 
onuragarriak eta polinizatzileak) 

»  Ez da kaltegarria ez zuretzat ez 
ingurukoentzat ere

»  Usain ona du
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NEKAZARITZA

ECOM Insect-Protect
Bioestimulatzaile natural likidoa. Jatorri botanikoko 
osagai aktiboek uzta babesten dute, intsektuen eta 
akaroen izurriak agertzearen aurrean.

LANDAREEN GAINEKO 
ERAGINA
Landareen defentsa naturalak 
estimulatzen ditu, erresistentzia 
eta indarra lagunduta.
Eragin babeslea du akaroen 
eta nekazaritzako uztetako 
intsektuen izurrien aurrean. 
Beldarrak, sila (Psylla pyri), 
armiarma gorriak, landare 
zorriak eta beste izurri intsektu 
batzuk uxatu eta kontrolatzen 
ditu. Oso gomendagarria da 
baratzeko aldaeretan landare 
zorriak ugaritzea saihesteko.

GOMENDATUTAKO 
APLIKAZIOAK
Egokia da baratzeko labore, 
fruta-arbola, mahasti, olibondo 
eta landare apaingarrietarako. 
Eraginkorra da berotegiko eta 
kanpoko laboreetan.
Erregulartasunez erabiltzea 
gomendatzen da, prebentzio 
moduan, izurriek eraso egiten 
duten aldi aproposenei aurrea 
hartzeko. 

RABILTZEKO MODUA*
Uretan diluituta eta, ohiko 
ihinztaketa sistema erabilita, 
landareak lainoztatzen 
erabiltzen da.

SALTZEKO FORMATUA
Litro 1, 5, 10 eta 20ko ontziak. 
Eskaera eginez gero, 60 eta 120 
litroko bolumenak ere eskuratu 
ahal dira.

KONPOSIZIOA
%100 estraktu botanikoak 
(kamamila, asentsio-belarra, 

DOSIFIKAZIOA ETA GOMENDATUTAKO APLIKAZIOAK

UZTAREN EGOERA DOSIA APLIKAZIOA

Prebentzioa eta mantentzea 
  

30-40ml/l Aplikazioak 7-15 egunetik behin egin

AGaixotasunaren eraso neurrizkoa 40-50 ml/l 2-3 aplikazio bakanduta 3-4 egunetik behin 

Gaixotasunaren eraso larria 50ml/l 2-4 aplikazio bakanduta 3-4 egunetik behin 

Infestazio larriak eta iraunkorrak 50-60 ml/l 4-5 aplikazio bakanduta 3-4 egunetik behin 
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LOREZAINTZA

ECOM Garden
Bioestimulatzaile likidoa, hostoetan aplikatzekoa eta landareen 
estraktuekin egindakoa osorik. Landareak indartu eta edertzen 
ditu. Eraginkorra da sitsen, beldarren, landare zorrien, 
tisanopteroen, akaroen eta beste izurri batzuen uxatzaile 
natural gisa. Onddo patogenoen erasoei aurrea hartzen die. 
Ez da fitotoxikoa eta ez dio kalterik egiten pertsonen eta 
maskoten osasunari.

LANDAREEN GAINEKO 
ERAGINA
Landareak indartzen ditu haien 
defentsa naturalei eraginda. 
Aplikatzeak haztea eta indartzea 
estimulatzen du, eta intsektuen 
eta akaroen izurrietatik eta 
gaixotasunetatik babesten ditu 
landareak. Hostoen klorosia 
hobetzen du eta bai mineralen 
gabeziak ere, oligoelementu 
naturalak ematean. Loraketa 
hobetzen du, eta landareei 
eta loreei ederrago eusten die 
urte osoan. Erregulartasunez 
erabilita, izurriak eta 

gaixotasunak prebenitu eta 
kontrolatzen ditu, lorategiko 
polinizatzaileei eta intsektu 
onuragarriei kalterik egin gabe.

GOMENDATUTAKO  
APLIKAZIOAK
Eraginkorra da etxeko eta 
lorategiko landare mota 
guztietan. Urte osoan 
erregulartasunez erabiltzea 
gomendatzen da, prebenitzeko 
eta barneko landareak 
indartzeko. Kanpoko landareen 
kasuan, aurreneko aplikazioak 
martxoan egin behar dira. 

ERABILTZEKO MODUA*
Uretan diluitu eta ugari 
lainoztatu behar da landarearen 
gainean.

SALTZEKO FORMATUA
Litro erdiko eta bateko ontzi 
kontzentratua. Eskaera eginez 
gero, 5 eta 10 litroko ontziak ere 
eskuratu ahal dira. 

COMPOSICIÓN
%100 estraktu botanikoak 
(kamamila, asuna, erromeroa).

DOSIFIKAZIOA ETA GOMENDATUTAKO APLIKAZIOAK

LANDAREAREN EGOERA DOSIA APLIKAZIOA

Prebentzioa eta indarra   30-40ml/l Aplikazioak 7-15 egunetik behin egin. 
Erregulartasunez erabili

Izurri intsektuen eta onddoen erasoak 
eta kalteak 

40-50 ml/l 2-3 aplikazio bakanduta 3-4 egunetik behin

Izurri iraunkorrak (euli zuria, Spodoptera 
exigua beldarra, minatzaileak, 
Pucciniomycetes onddoa...)

50ml/l 2-3 aplikazio bakanduta 3-4 egunetik behin
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GUTXI GORABEHERAKO DOSIAK 
ETA GOMENDIOAK 

Dosiak eta aplikazioak erabilera orokorrekoak dira.
Nekazariak edo lorezainak egokitu egin beharko ditu (dosifikazioan, lainoztatu beharreko salda 
bolumenean edo tratamendu kopuruan), laborearen baldintzen, plantazio dentsitatearen, hazkunde 
egoeraren eta lurzoruaren arabera.

ECOM  
INSECT- PROTECT

ECOM  
GARDEN

Prebenitzeko 
gomendatu-
tako dosia: lan-
dare osasunt-
suak, kalitate 
eta ekoizpen 
handiagoa 

30-40 ml/l
7-15 egunetik behin.
Gutxienez 3 aplikazio labore 
ziklo bakoitzeko, izurri eta 
gaixotasunetarako aproposenak diren 
aldiei aurrea hartzeko. 
Osasuntsu jarraitzen badu, aplikazioak 
30 egunetara bakandu hazteko fasean, 
prebentzioa ziurtatzeko. 
Edukiera handiko aplikazioetan:        
6-8 l/ha

30-40 ml/l 
7-15 egunetik behin.
Urte osoan erregulartasunez aplikatzea 
gomendatzen da.

Sendatzeko 
gomendatu-
tako dosia: 
landareak edo 
laboreak izu-
rriak edo gaixo-
tasunak baditu 

40-50 ml/l
Aplikazioa handik 3 egunetara erre-
pikatu. Aplikazioak errepika daitezke, 
beharrezkoa bada. Ez da fitotoxikoa.
Edukiera handiko ureztatze aplikazioe-
tan: 10-12 l/ha

50 ml/l
Aplikazioa handik 3 egunetara 
errepikatu. Aplikazioa errepika daiteke, 
ez baitio kalterik egiten landareari.

Erabiltzeko 
modua

» Hostoetan lainoztatu, espraia, 
bizkarrekoa edo ihinztaketa 
profesionaleko sistema erabilita.

» Dosifikatu eta produktua uretan diluitu.

» Bustitzaile edo xaboi likidoaren tanta 
batzuk gehitu nahastura diluituari, 
likidoa landareen hostoei hobeki 
itsasten laguntzeko.

» Landarea ongi bustitzen lainoztatu, 
hostoen gainetik eta azpitik.

Produktua 
erabiltzeko 
aholkuak

» Produktua ongi astindu ontzian, dosifikazioa egin aurretik.

» Lainoztatzea arrastirian edo goizeko lehen orduetan egin behar da. Insolazio 
handieneko orduak ekidin behar dira.

» Toki fresko batean eduki behar da.





Fabrikatzailea eta banatzailea

ECOM Fitoinnovación S.L.
Leitza. Navarra
T +34 948 113 011
info@ecomfitoinnova.com
ventas@ecomfitoinnova.com

www.ecomfitoinnova.com


