
Tot  
Camp  
Pallars 

Catàleg de  
productes i serveis 

Adaptats al territori 



TOT CAMP PALLARS S.C.P. som una empresa petita adaptada al territori que  
estem al servei de professionals dedicats a activitats rurals molt diverses. 
 
Ens agraden els clients satisfets per això oferim productes de qualitat i un bon  
servei. 
 
La nostra atenció és personalitzada, adaptant-nos a les necessitats dels  
nostres clients per a oferir un servei de qualitat. 
 
El nostre àmbit és molt ampli per fer l’acompanyament idoni als professionals  
i aconseguir els seus millors objectius. 
 
Som distribuïdors de les principals marques de productes fitosanitaris,  
nutricionals i llavors per als professionals de l’agricultura, tant de la convencional  
com de l’ecològica. 

SOBRE  NOSALTRES 



Proximitat 

Tracte personalitzat i agradable en una botiga a peu de carrer per estar a prop dels  
nostres clients. 
 
Primeres marques 

Subministrem les principals marques del mercat, oferint les seves diferents gammes  
adaptades a cada client. 
 
Equip humà 

Tenim tècnics, amb experiència, per fer costat als nostres clients. Compartim amb  
ells coneixements i novetats del sector a través de jornades i  presentacions. 
 
Assessorament tècnic 

Realitzem visites directament a l’explotació per tal de recomanar els productes més  
adients per a cada necessitat i client. 
 
Serveis 

Ens impliquem en l’adaptació a les noves normatives. Oferim una gestió integrada de  
plagues i control del quadern d’explotació, entre altres serveis. 
 
Finançament 

Busquem la millor opció per flexibilitzar el pagament a mínim cost, que pot arribar a  
ser 0. 

QUÈ  OFERIM 



ELS  NOSTRES OBJECTIUS 

El  nos t re  objectiu,   
la teva productivitat. 

Esforç 
Ens esforcem perquè disposis  
de tot el necessari per dur a  
terme la teva tasca agrícola,  
ramadera, forestal o 
de jardineria.. 

Acompanyament 

T’acompanyem en tots els passos  
del teu camí professional. 

Productivitat 
Posem a la teva disposició  
totes les eines per millorar  
la productivitat. 

Assessorament 
Oferim productes dels millors  
proveïdors i t’assessorem 
per a la seva òptima utilització. 



Cereals, farratges i extensius 
Adobs i llavors convencionals i ecològiques  
Anàlisi de sòl, aigua i fulla 
Horticultura professional convencional i ecològica  
Fruticultura 
Viticultura convencional i ecològica 

 
Maquinària i material agrícola, ramader i forestal 
 

Maquinària i material ramader  
Maquinària agrícola i forestal  
Maquinària nova i d’ocasió  
Lloguer de maquinària  
Material i maquinària agrícola  
Magatzems i hivernacles 
Tractament de purins i aigües residuals  
Apicultura 

 
 

Control de fauna i plagues 
 

Fitosanitaris convencionals i ecològics  
Regulació d’equips d’aplicació de fitosanitaris  
Assessorament tècnic de camp 
Gestió integrada de plagues 
Control de fauna de forma ecològica  
Control de plagues en edificis 

 
 

Pinsos i farratges 
 

Farratges ecològics  
Pinsos i gra ecològics  
Alimentació per mascotes 

 
 

Enginyeria 
 

Estudis topogràfics  
Projectes agrícoles i de reg 
Instal·lacions de reg, aigua potable i clavegueram 

 
 

Biomassa 

ELS  NOSTRES SERVEIS 

Agricultura convencional i ecològica 



A TOT CAMP PALLARS estem preparats per afrontar els  
reptes d’una nova agricultura, sostenible i respectuosa  
amb el medi ambient. 

. 
Cereals, farratges i extensius 

 
Busquem les fórmules idònies per tenir el millor resultat  
amb el màxim estalvi. 

Agricultura convencional i ecològica 

Preparats 
pel que  necess i t e s  

Adobs i llavors convencionals i  
ecològiques 
 
Llavors més adaptades i productives,  
tractaments herbicides específics per  
cada explotació, fungicides adaptats  
als fongs existents i adobs per millorar  
la producció i la qualitat proteica. 
Ens impliquem en tot el procés pro-  
ductiu: adobat, elecció de les varietats  
i optimització dels tractaments. 

Anàlisi de sòl, aigua i fulla 

Fem un seguiment de l’estat nutritiu del sòl gràcies al  
servei d’analítiques que ens permet fer plans de fertilitza-  
ció adaptats a les necessitats reals i a la butxaca de cada  
client. Analitzem la fertilitat de les fulles i del sòl (pH, 
conductivitat, matèria orgànica, entre altres paràmetres),  
també la qualitat de l’aigua. 



Horticultura professional convencional i ecològica 

Oferim un servei integral, des de la venda de la llavor fins a la recol·lecció del producte.  

Tenim llavors recuperades i ecològiques. Patata de sembra, hortícoles, ... 

Elaborem el programa de fertilització per cultius tant convencionals com ecològics. 
 
Fruticultura 
 
Us assistim en tot el procés productiu i disposem de tots els materials i proteccions per fer rendible la  
vostra plantació. 
 
Viticultura convencional i ecològica 
 
Visitem la vostra vinya amb freqüència per tal que el raïm arribi a la collita en el millor estat sanitari i  
òptima qualitat. Disposem de tot el material i planter, també de proteccions antipedra per a la vostra  
plantació. 

Servei global, 
atenció personal 



Maquinària i material agrícola, ramader i forestal 

Assessorem als nostres clients sobre quines són les màquines més adequades per cada cas i les posem al  
seu abast amb els millors preus, ja sigui maquinària nova o usada. 
 
Maquinària i material ramader 
 
Equips per ramaderia i mascotes pensats per la millora en el maneig, salubritat i confort de qualsevol  
mena de bestiar. Tot tipus d’articles adaptats als diferents sectors: avícola, cunícola, boví, porcí, oví, ca-  
brum, equí i un llarg etcètera, a més de sitges o equips per la depuració d’aigües i purins. 
 
Maquinària agrícola i forestal 
 
Col·laborem amb diferents marques i assessorem sobre les més adients a les necessitats del client. 

La  feina de sempre,  
fàci l  c o m  mai 



Maquinària nova i d’ocasió 
 
Disposem d’una àmplia i variada borsa de maquinària  
d’ocasió. 
 
Lloguer de maquinària 
 
Tenim a la vostra disposició una màquina plantadora que  
lloguem per ametllers, fruiters, vinya, ... 

La teva ocasió,  
é s  ara 



Busquem productes i material per a l’agricultura i la ramaderia que cobreixin les necessitats dels nostres  
clients. Alguns sota comanda. 
 
Material i maquinària agrícola 
 
Recerca de productes per a l’agricultura. Trobem tot el necessari perquè els nostres clients tirin  
endavant la seva explotació. Plàstics, cordes d’empacat, borrasses, xarxes antipedra i d’ombreig, mantes  
tèrmiques, sacs, embalatges, bidons d’inoxidable, tisores de poda elèctriques, recol·lectors d’olives  
elèctrics, equips de protecció individual (EPI), entre altres articles. 

Si  e t  fa  falta,  
h o  tenim!  



Magatzems i hivernacles 
 
Disposem de la gamma de magatzems, estructures  
per a granges i hivernacles més econòmica, fàcil i  
ràpida de muntar. 
Amb una simple memòria feta per nosaltres i una  
llicència d’obres de l’Ajuntament, en pocs dies pots  
disposar de la superfície coberta que necessitis. 
Actualment amb un valor comercial en el mercat  
d’usat, per si les teves necessitats canvien amb el pas  
del temps. 
 
Tractament de purins i aigües residuals 
 
Posem les millors eines al abast per manipular i  
valoritzar els purins de la vostra explotació. 
 
Apicultura 
 
Venda d’arnes, vestimenta i accessoris. 

Que res  interrompi 
la teva feina 



Innovació i  tradició, 
unides al  t e u  servei 

Control de fauna i plagues 

 
Fitosanitaris convencionals i ecològics 
 
Subministrem les principals marques de fitosanitaris del mercat, tant convencionals com ecològics,  
oferint diverses gammes a la mida de cada client i moment. 
 
Regulació d’equips d’aplicació de fitosanitaris 
 
Regulem equips atomitzadors i polvoritzadors. 
 
Assessorament tècnic de camp 
 
Valorem i estudiem les característiques de la  
teva explotació i t’assessorem en tot allò que  
necessites per obtenir el màxim rendiment. 
 
Gestió integrada de plagues 
 
Oferim assessorament, quadern d’explotació,  
entre altres. 
 
Control de fauna de forma  
ecològica 
 
Tenim a la teva disposició utensilis per la  
protecció dels conreus contra talps, senglars,  
cabirols, ocells, i altra fauna. 
 
Control de plagues en edificis 
 
Podeu contractar desinsectació de graners, des-  
ratització, tractament de la fusta, corcs, tèrmits,  
escarabats, insectes voladors, etc. 



Pinsos i farratges 

 
Farratges ecològics 
 
Som subministradors de civada ecològica de gran qualitat. 
 
Pinsos i gra ecològics 
 
Oferim els millors pinsos i gra ecològics per l’alimentació animal, tant al detall com a l’engròs. 
 
Alimentació per mascotes 
 
Distribuïm una gamma completa de pinso per mascotes que permet escollir la nutrició més adequada  
pel vostre animal de companyia. 

Mirem per t u ,  
cuidem d’ells 



Enginyeria 
 

Estudis topogràfics 
 
Estudis topogràfics, replanteig de plantacions, amidaments, fites, entre altres. 
 
Projectes agrícoles i de reg 
 
Redactem els teus projectes amb els visats  
corresponents i complint les normatives 
vigents per poder-los desenvolupar de forma  
legal. 
 
Instal·lacions de reg, aigua potable i  
clavegueram 
 
Fem instal·lacions de reg, de forma pràctica,  
econòmica i adaptada a la teves peticions.  
Assessorem de les necessitats de reg i fertirriga-  
ció, també del manteniment de la xarxa de reg. 

S o m  el t e u  equip 



Biomassa 
 
Biomassa 
 
Venem equips i disposem de combustibles com estella o llenya. I per a grans consumidors, la caldera  
gratuïta, gràcies a l’estalvi en el consum dels primers 5 anys. 
 
Biomaspallars 
 
Col·laborem amb Biomaspallars i Pironegawatt.coop per desenvolupar els vostres projectes d’estalvi  
energètic. 

Servei de  calor integral 



C/ Canadenca, 15 
25620 Tremp  

(Lleida) 
973 826 633  

 686 815 052 - 640 086 774 
totcamp_pallars@hotmail.com 

totcamppallars.com 

mailto:totcamp_pallars@hotmail.com
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