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HERBICIDAS
1.1

Fitossanidade



HERBICIDAS

nome embalagem culturas conc/dose ação

Aliado suspensão concentrada com 40 
g/l ou 3,42% (p/p) de diflufenicão e 160 
g/l ou 13,67% (p/p) de glifosato (sob a 
forma de sal de isopropilamónio)

5L/20L

vinha, macieira, pereira, 
oliveira, laranjeira, tan-
gerineira, pessegueiro, 
zonas não cultivadas

6-8 L/ha residual, sistémica 
e de contacto

Clinic 360 360 g/l ou 30,8% (p/p) 
de glifosato (sob a forma de sal de 
isopropilamónio)

Dakar plus concentrado para emulsão 
(EC) com 240 g/l ou 23,55% (p/p) de 
oxifluorfena

Focus ultra concentrado para emul-
são (EC) com 100,0 g/l cicloxidime

Fusilade max 125 g/L ou 13% (p/p) 
de fluazifope-P-butilo

Galigan concentrado para emulsão 
(EC) contendo 240 g/L ou 24,2% (p/p) 
de oxifluorfena

Genoxone concentrado para emulsão 
(EC) com  10% (p/p) de 2,4-D na 
forma de éster etilhexílico e 11,2% 
de triclopir na forma de éster 
butoxietílico

Kyleo solução concentrada (SL) con-
tendo 160 g/L ou 14% (p/p) de 2,4-D 
e 240 g/Lou 21% (p/p) de glifosato 
(na forma de sal de isopropilamónio)

5L/20L

20L

1L/5L

1L/5L

5L

1L/5L

5L/20L

vinha, oliveira, macieira, 
pereira, cerejeira

vinha, macieira, pereira, 
pessegueiro, oliveira, la-
ranjeira

vinha, pereira, macieiria, 
pessegueiro

macieira, pereira, vinha,
cerejeira

infestantes monocotiledóneas, 
dicotiledóneas anuais em olival, 
vinha, limoeiro, laranjeira, tangeri-
neira, macieira, pereira, pesseguei-
ro, ameixeira, cerejeira, eucalipto, 
pinheiro manso e pinheiro bravo

macieira, pereira, marmeleiro, 
diospireiro, nespereira, pesseguei-
ro, nectarina, cerejeira, ginjeira, 
ameixeira, amendoeira, aveleira, 
pistachio, nogueira, castanheiro e 
actinídea, zonas não cultivadas

1,5L-12L/ha

0,6L/ha

2-4L/ha

3L/ha

0,6L/ha

3-5L/ha

sistémica

contacto, residu-
al de pré e pós 
emergência pre-
coce (2-3 folhas)

sistémica

sistémica

contacto

sistémica
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pousios, áreas não cultivadas,
áreas florestais 1,25L/ha sistémica
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HERBICIDAS

nome embalagem culturas conc/dose ação

Marqui  solução concentrada contendo 
360 g/l ou 31% (p/p) de glifosato (sob 
a forma de sal de isopropilamónio)

1L/5L/20L
vinha, oliveira, macieira, 
pereira, cerejeira 1,5L-12L/ha

Monark concentrado para emulsão 
(EC) com 125 g/l ou 12,29 (p/p) de 
fluazifope-p-butilo

Orfeu grânulos dispersíveis em água 
(WG) contendo 250 g/kg ou 25% (p/p) 
de flazassulfurão

Quizope concentrado para emulsão 
(EC) com 120 g/L ou 12 % (p/p) de 
quizalofope-P-etilo

Shark microemulsão (ME) com 60 g/L 
ou 6,45% (p/p) carfentrazona-etilo

5L

100g/500g

100ml/5L

vinha, oliveira, macieira, 
pereira, cerejeira

vinha, oliveira, laranjeira

macieira, videira, pereira

oliveira, macieira, videi-
ra, pereira

1,5-3 l/ha

0,83-1,25l/ha

0,3L/ha

sistémica

sistémica

contacto

5L

60-200g/ha

sistémica

residual

Starpendi concentrado para emulsão 
(EC) com 330 g/L ou 35,7% (p/p) de 
pendimetalina
Contém nafta de petróleo (petróleo) 
aromática pesada

Stomp aqua suspensão de cápsulas 
(CS) com 455 g/l pendimetalina

Xisto 330  Concentrado para emulsão 
com (EC) com 330 g/L de pendime-
talina.

5L

10L macieira, videira, pereira

batateira, milho

3-6l/ha

4-6L/ha residual100ml/500ml/5L

2,5-3Lha

pomares de macieira, 
pereira, citrinos (laran-
jeira, laranjeira azeda, 
limoeiro e tangerineira), 
vinha, batateira

residual e contacto

residual com ligeira 
ação de contacto
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FUNGICIDAS

nome embalagem culturas conc/dose ação

Agrikar 350 g/L ou 35,7% (p/p) de 
meptildinocape 1L videira 0,4-06l/ha

Alaska micro grânulos dispersíveis em 
água com 80% (p/p) de enxofre

Amaline flow suspensão concentrada 
(SC) com 266,6 g/L ou 19,1 % (p/p) 
de cobre (sob a forma de sulfato de 
cobre tribásico) + 40 g/L ou 2,85 % 
(p/p) de zoxamida

Arriosta grânulos dispersíveis em água 
(WG) com 25,0% (p/p) de cresoxime-
-metilo e 8,75% (p/p) de penconazol

Baco grânulos dispersíveis em água 
(WG) com 113 g/Kg ou 11,3% (p/p) 
de dimetomorfe + 600 g/Kg ou 
60,0% (p/p) de folpete

Belvitis grânulos dispersíveis em água 
(WG) com 60 g/kg de dimetomorfe, 
250 g/kg de folpete e 500 g/kg de 
fosetil-alumínio

Champion pó molhável com 50% (p/p) 
de cobre (sob a forma de hidróxido de 
cobre)

400gr/25kg

1L/10L

60gr/600gr
3kg

160gr/5kg

videira, macieira, 
damasqueiro

videira

4-12,5kg ha

2,5-2,8L/ha

0,3-0,4kg/ha

1-1,5kg/ha

3kg/ha

3-5kg/ha

doenças

preventiva 
e curativa

preventiva

oídio

preventiva 
e curativa

oídio, escorio-
se, pedrado

Calda bordalesa pó molhável com 
20% (p/p) de cobre (sob a forma de 
sulfato de cobre e cálcio)

300gr/6kg

500gr/25kg

200gr/5kg

videira

videira

videira

videira, macieira, 
pereira, oliveira, 
pessegueiro

videira, oliveira, 
pereira, macieira, 
batateira, citrinos, 
cerejeira, 
pessegueiro

míldio

oídio, podridão 
negra

12,5kg-20kg/ha míldio, pedra-
do, lepra, gafa

míldio, gafa,
olho de pavão, 
pedrado, 
cancro

míldio

míldio

preventiva 
e curativa

preventiva 
e curativa

preventiva,
curativa e 
anti-esporu-
lante

preventiva

preventiva
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FUNGICIDAS

nome embalagem culturas conc/dose ação

Cimonil C pó molhável com 4% (p/p) 
de cimoxanil e 40% (p/p) de cobre (sob 
a forma de oxicloreto de cobre)

300gr/25kg 3kg/ha

Cimorame m pó molhável com 4% 
(p/p) de cimoxanil + 46,5% (p/p) de 
mancozebe

Cobre 50 pó molhável com 50% (p/p) 
de cobre (sob a forma de oxicloreto 
de cobre)

Collis 100 g/l cresoxime-metilo, 200 
g/l boscalide

Cruzado mz pó molhável com 64% 
(p/p) de mancozebe e 8% (p/p) de 
metalaxil

Cuproxat suspensão concentrada 
com 190 g/l ou 15% (p/p) de cobre 
(sob a forma de sulfato de cobre 
(tribásico)

Enxofre flor de ouro pó polvilhável 
com 98,5% (p/p) de enxofre

1L/10L

200g/1kg

25kg

videira, macieira, 
pereira, oliveira, 
pessegueiro, 
cerejeira

300gr/hl  
3kg/ha

doenças

preventiva

míldio

Decíbel grânulos dispersíveis em água 
(WG) com 500 g/kg ou 50% (p/p) de 
cresoxime-metilo

videira, batateira, 
tomateiro

videira, batateira, 
tomateiro

videira, pepino, 
melão

videira, batateira, 
alface

videira, macieira, 
pereira, nogueira, 
cerejeira

videira, pereira, 
macieira, oliveira

videira, tomateiro, 
meloeiro, pepino, 
abóbora e ervi-
lheira

300gr/6kg

500gr/25kg

40ml/1L

250gr/5kg

400-600gr/hl 
4kg-6kg/ha

30-40ml/hl 
0,3-0,4l/ha

250g/hl
2,5kg/ha

0,3-1,3L/hl 
3L-13L/ha

20-30g/hl 
200g-300g/ha

10-50kg/ha

míldio

míldio

míldio

oídio

míldio, pedrado, 
lepra, gafa

míldio, gafa, 
olho de pavão, 
pedrado, cancro

míldio, pedra-
do, monoliose, 
septoriose, gafa, 
olho do pavão

preventiva 
e curativa

preventiva 
e curativa

preventiva 
e curativa

preventiva 
e curativa

preventiva

preventiva 
e curativa

preventiva 
e curativa
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FUNGICIDAS

nome embalagem culturas conc/dose ação

Folpaxil azul pó molhável (WP) com 
40% (p/p) de folpete e 10% (p/p) de 
metalaxil

videira 200 g/hL (2kg/ha)

Kusabi suspensão concentrada (SC) 
com 300 g/l ou 26,8% (p/p) de 
piriofenona

Mancozebe pó molhável com 80% 
(p/p) de mancozebe

Miltriplo pó molhável com 3% (p/p) de 
cimoxanil*, 12,5% (p/p) de folpete e 
12,5% (p/p) de mancozebe

Moximate pó molhável (WP) contendo 
40 g/kg ou 4% (p/p) de cimoxanil
e 465 g/Kg ou 46,5% (p/p) de man-
cozebe

Mystic emulsão óleo em água (EW) 
contendo 25% (p/p) de tebuconazol

Profiler grânulos dispersíveis (WG) com 
4% de fluopicolida e 66% de fosetil-Al

30ml/1L

250g/25Kg

400g/5kg

300g/25kg

videira
25-30ml/hL 
250-300 ml/ha

30ml-40ml ou 
0,3l-0,4l/ha

0,25kg/hl ou 
2,5kg/ha

doenças

curativa

preventiva

míldio

preventivaoídio

Pencol concentrado para emulsão com 
100 g/l de penconazol

40ml/1L

70ml/1L

250g/12kg

videira, batareira, 
tomateiro

videira, batateira

videira

videira, 
pessegueiro

videira

míldio, pedrado, 
podridão negra

35ml/hl ou 
0,35L/ha

míldio

preventiva 
e curativa

preventiva 
e curativa

preventiva

200g/5kg

videira, macieira, 
pereira, batateira

200 g/hL (2kg/ha)

400 g/hL (4kg/ha)

300 g/hL (3kg/ha)

míldio

oídio

oídio

míldio

preventiva 
e curativa

preventiva 
e curativa
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FUNGICIDAS

nome embalagem culturas conc/dose ação

Prolectus grânulos dispersíveis em água 
(WG) contendo 500 g/kg
ou 50% (p/p) de fenepirazamina

250g/1kg
100-120g/hl ou 
1kg-1,2kg/ha

Selectane concentrado para emulsão 
(EC) com 125 g/l ou 12,4% (p/p) de 
miclobutanil

Senador C pó molhável (WP) com 40% 
(p/p) de cobre (na forma de oxicloreto) e 
6% (p/p) de dimetomorfe

Senador HC suspensão concentrada 
(SC) contendo 200 g/L ou 15,75% (p/p) 
de cobre (na forma de hidróxido) e 60 
g/L ou 4,72% (p/p) de dimetomorfe

Senador Mz grânulos dispersíveis em 
água (WG) com 7,5% (p/p) de dimeto-
morfe e 66,7% (p/p) de mancozebe

Sercadis suspensão concentrada (SC), 
contendo 300 g/L ou 26,5% (p/p) de
fluxapiroxade

Stadio M pó molhável (WP) com 40g/
kg ou 4% (p/p) de benalaxil-M e 650g/
kg ou 65% (p/p) de mancozebe

150ml/1L

200g/5kg

40-60ml/hl ou 
400-600ml/ha

doenças

podridão cinzenta, 
moniliose

Stadio F grânulos dispersíveis em àgua 
com 3,75% (p/p) de benalaxil-M +48% 
(p/p) de folpete

videira,tomateiro, 
pessegueiro, 
cerejeira

videira, batateira

videira, macieira, 
pereira

videira, batateira, 
tomateiro

48ml/1L

300g/12kg

5L

250g/10kg

250-300g/hl ou 
2,5kg/3kg/ha

0,3l/hL ou 3L/ha

200-250g/hL ou 
2-2,5kg/ha

15ml-30ml/hl ou 
150-300ml/ha

200g/hl ou 2kg/ha

250g/hl ou 
2,5kg/ha

oídio, black-rot

míldio

oídio, pedrado, 
estenfiliose 

míldio, black-rot

p r e v e n t i v a , 
curativa e anti-
esporulante

preventiva 
e curativa

preventiva 
e curativa

preventiva 
e curativa

250g/5kg

videira

videira

videira

videira

míldio

míldio

míldio

p r e v e n t i v a , 
curativa e anti-
esporulante

p r e v e n t i v a , 
curativa e anti-
esporulante

preventiva 
e curativa

p r e v e n t i v a , 
curativa e anti-
esporulante



FUNGICIDAS

nome embalagem culturas conc/dose ação

Tagus F suspensão concentrada (SC) 
com 93,5 g/L de azoxistrobina e 500 g/L 
de folpete

videira 150-200ml/hl ou 
1,5-2l/ha

Tebutop gold emulsão água em 
óleo com 250 g/l ou 25,5% (p/p) de 
tebuconazol

Vintage disperss bentiavalicarbe (éster 
isopropílico): 1,75%, Cobre (sulfato 
(tribásico): 37,5%

Vivando suspensão concentrada (SC) 
com 500 g/L ou 42% (p/p) de metra-
fenona

Zetyl combi WG Grânulos dispersíveis 
em água com 25% de folpete + 50% 
de fosetil-alumínio

Zetyl MZ pó molhável com 35% (p/p) 
de fosetil-alumínio e 35% (p/p) de 
mancozebe

40ml/1L

200g/10kg

1L

300g/12kg

videira, oliveira 40-60ml/hl ou 
400-600ml/ha

350-400g/hl ou 
3,5-4kg/ha

doenças

míldio, oídio, 
black-rot, 
escoriose

oídio, olho de 
pavão

400g/12kg videira

míldio

150ml/1L/5L

200g/hl ou 2kg/ha

20ml/hl ou 200ml/ha 

300g/hl ou 3kg/ha

oídio

preventiva 
e curativa

videira

videira

videira

míldio

míldio

preventiva

preventiva 
e curativa

preventiva 
e curativa

p r e v e n t i v a , 
curativa e anti-
esporulante

preventiva
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INSETICIDAS

nome embalagem culturas conc/dose ação

Atlas suspensão de cápsulas com 100 
g/l ou 9,5% (p/p) de lambda-cialotrina

25ml/250ml/1L 7,5ml-17,5ml/hl 
ou 75-175ml/ha

Avaunt concentrado para emulsão com 
(EC) com 150 g/L de indoxacarbe

Belem pro grânulos (GR) com 0,8% 
(p/p) de cipermetrina

Carnadine solução concentrada (SL) 
contendo 200 g/L ou 17,6% (p/p) de 
acetamipride

Kaiso Sorbie grânulos para emulsão 
com 50 g/kg ou 5% (p/p) de lambda-
cialotrina

25ml/hl ou 
250ml/ha

doenças

traça da uva, fla-
vescência dourada, 
traça da oliveira, 
bichado, mosca do 
mediterrâneo

macieira, pereira, 
videira, batateira

videira, batateira, 
oliveira, macieira, 
pereira

50ml/1L

1,2kg/12kg

50ml/1L

30g/300g

12kg/ha

10-35ml/hl ou 
100ml-350ml/ha

20-40g/hl ou 
200-400g/ha

escaravelho da ba-
tata, cicadelídeo da 
flavescência doura-
da,  bichado da fru-
ta, traça da oliveira  

contacto 
e ingestão

cenoura, batateira

videira, batateira, 
cerejeira, oliveira, 
macieira, pereira

alfinente

escaravelho da ba-
tata, cicadelídeo da 
flavescência doura-
da,  bichado da fru-
ta, mosca da cereja, 
traça da oliveira,  
mosca da azeitona

bichado da fruta, 
traça da uva, cica-
delas da vinha, traça 
da batateira

macieira, pereira, 
videira, batateira

contacto 
e ingestão

contacto 
e ingestão

contacto 
e ingestão

contacto 
e ingestão
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INSETICIDAS

nome embalagem culturas conc/dose ação

Klik extra concentrado para emulsão 
(EC) com 790 g/L ou 96,9% (p/p) de 
óleo parafínico

1L 1-2,75L/hl

Ovitex concentrado para emulsão 
(EC) com 81,7% p/v ou 94% p/p de 
óleo parafínico (óleo de verão)

Petra concentrado para emulsão com 
(EC) com 25 g/L de deltametrina

Viriato pó molhável com 10% (p/p) 
de hexitiazox

10-20L

doenças

tratamento às for-
mas hibernantes de 
insectos e ácaros, 
aranhiço-vermelho

macieira, pereira, 
pessegueiro, 
videira

30ml/250ml/1L

500g

30-50 ml/hl
300-500 ml/ha

contacto

batateira, macieira, 
pereira, cerejeira, 
oliveira, videira

videira, macieira, 
pereira

aranhiço vermelho
(panonychus ulmi) e 
outros ácaros tetra-
niquídeos

aranhiço vermelho, 
cochonilha de são 
josé, psila da pereira 
, cochonilha negra

oliveira, macieira,  
cerejeira, pereira, 
videira

contacto e 
ingestão c/
atividade re-
pelente

o v i c i d a - 
larvicida

20L

50 g/hl (max. 
500 g/ha)

escaravelho da ba-
tateira, bichado da 
fruta, psila, traça da 
uva, cicadela, mosca 
da azeitona, traça 
da oliveira

contacto



ADUBOS SÓLIDOS
2.1

Nutrição Vegetal



Agroveg Orgamin 5-10-15 c/ 35%MO

Agroveg Orgamin 4-6-12 25%MO 25kg

Agroveg Orgamin 6-12-12 c/15% MO

Deiba 0-20-10

Deiba 10-10-10

Deiba 7-14-14 c/boro e magnésio

Deiba azul 12-18-16

Entec 13-10-20 e entec 20-10-10

Fosnatur

Nitro 20,5

Nitro magnésio 27

Nitrofoska 15-15-15

Orgânico 2-4-4

Orgânico cavalo 3-4-4

Starcal

Sulfato de amónio

Superfosfato 18%

Yara actyva 20-7-10 +2 magnésio

Yara hydrocomplex 12-11-18

YaraMila solán 13-11-21 com 2%MgO+B
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ADUBOS SÓLIDOS

Biocal CaCO3

Deiba 0-22-30



ADUBOS LÍQUIDOS
Nutrição Vegetal

2.2



NOVA GERAÇÃO DE ADUBOS LÍQUIDOS

A introdução do NanoCarbonTech nos fertilizantes líquidos representa

um passo vanguardista na utilização dos nutrientes aplicados. A sua

composição única permite otimizar a disponibilidade e aproveitamento

dos nutrientes por parte das plantas, permitindo assim, mais do que

antes, adaptar a adubação às necessidades vitais da cultura. Com os

Adubos BluDiamond, a expressão “adubos multifuncionais” ganha

todo o sentido.

A tecnologia subjacente consiste na utilização de nano partículas de

origem vegetal que, graças às suas características, atuam como um

veículo ultra eficiente e exponenciam a disponibilidade dos nutrientes

para as plantas.
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FAMÍLIAS DE ADUBOS BLUDIAMOND LÍQUIDOS

NUTRIÇÃO VEGETAL 20



FAMÍLIAS DE ADUBOS BLUDIAMOND LÍQUIDOS
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FAMÍLIAS DE ADUBOS BLUDIAMOND LÍQUIDOS
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ALTA TECNOLOGIA AO SERVIÇO DO AGRICULTOR

Os adubos BluDiamond líquidos com a tecnologia NanoCarbonTech® permitem:

 Aumentar exponencialmente a capacidade de troca catiónica 

(CTC) do solo;

 Aumentar a disponibilidade de nutrientes para a planta;

Diminuir a “despesa” energética na assimilação de nutrientes;

Focar a energia da planta na produção;

A adubação multifuncional ao longo do ciclo vegetativo.

DEPÓSITOS
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BIOFERTILIZANTES
Nutrição Vegetal
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nome embalagem composição descrição

BlueN 1kg

Mycoup

Vitasoil

1kg

formulado à base do exclusivo 
organismo formador de micor-
rizas Glomus iranicum var. te-
nuihypharum que potencia a 
capacidade de absorção de nu-
trientes por parte da raiz

20L

complexo ativo natural à base 
de micro-organismos rizosféricos 
benéficos que regeneram a vida 
microbiana e devolvem a fertili-
dade ao solo

glomus sp. 1,0% p/p 
+ Bactérias rizosféri-
cas 3,0 x 107 u.f.c./g

glomus iranicum var. 
tenuihypharum var. 
nov. 1,2 x 104 pro-
págulos/100 ml

azotobacter sp., 
azospirillum sp. 2,3 x 
106 u.f.c./ml

contém estirpe exclusiva da bactéria Me-
thylobacterium symbioticum SB23, uma fi-
xadora de azoto que coloniza rapidamente 
a filosfera da planta desde as primeiras fa-
ses de desenvolvimento, que se caracteriza 
pela sua elevada capacidade de fixação de 
azoto atmosférico e efeito estimulante do 
desenvolvimento da planta

BIOFERTILIZANTES
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nome embalagem composição descrição

Aatomik 5L

Algaman B

Aminovital

1L/5L/20L

formulado bioestimulante 
que aumenta o tamanho das 
raízes, melhora a nutrição,  a 
resistencia a baixas tempera-
turas e a outros fatores de 
stress

1L/5L 

fornece aminoácidos es-
senciais favorecendo os 
processos vitais na planta e 
estimulando o crescimento, 
melhora a produção nomea-
damente através do aumen-
to de resistência das plantas 
a condições de stress (geada, 
seca, granizo, fitotoxicidade

aminoácidos livres 
17,2%p/v + azoto (N) 
6,0%p/v + matéria 
orgânica 47,39%p/v 
+ óxido de cálcio 
4,09%p/v + micros

boro (B) solúvel em 
água: 2,4% p/v - 
2,0% p/p + auxinas*: 
11 mg/l + citocini-
nas*: 0,031 mg/l

solução com 112 g/l ou 
10% de aminoácidos livres 
(28% prolina, 16% glicina, 
9% alanina, 7% ácido glu-
tâmico, 7% cisteína, 5% 
ácido aspártico, 5% leucina, 
4 % serina, 4% tirosina, 4% 
lisina, 3 % fenilalanina, 2% 
isoleucina, 1% valina

estimula várias funções fisio-
lógicas da planta: floração, 
desenvolvimento ideal do 
fruto e aumenta a resistên-
cia da planta a condições de 
stress

Breakout

solução fertilizante que con-
tém macro e micronutrientes 
organicamente complexa-
dos, para aplicação foliar em 
numerosas culturas

azoto (N) total: 5,2% 
p/v + fósforo (P2O5) 
total: 18,2% p/v  + 
potássio (K2O) 3,9% 
p/v + zinco (Zn) 
0,52% p/v

5L

Gamma PGA 20L

azoto (N) total: 7,2% 
p/v + zinco (Zn) quela-
tado por EDTA: 2,4% 
p/v + y–ácido poliglu-
tâmico (yPGA): 3,6% 
p/v + proteínas: 7,2% 
p/v + açúcares: 4,2% 
p/v

bioestimulante que aumen-
ta a disponibilidade hídrica 
e de nutrientes, potencia o 
desenvolvimento radicular, a 
produção e a qualidade das 
culturas

BIOESTIMULANTES
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nome embalagem composição descrição

Organ active

Vegetal B60 6kg/20kg

melhora a resisência das 
plantas ao stress térmico e 
hídrico, aumentando a 
atividade fotossintética

20L
formulação à base de altas 
conentrações de aminoáci-
dos vegetais

azoto (N) 6,3% p/v + 
potássio (K2O) 6,3% 
p/v + aminoácidos  
15,0% p/v + ácidos 
fúlvicos + húmicos 
13,8% p/v 

azoto total 9,0% p/v + 
glicina betaína 37,1% 
p/v + ácidos fúlvicos 
23,5% p/v 

aminoácidos totais 
23,2% p/v + matéria 
orgânica 59,1% p/v

formulação de matriz or-
gânica vegetal de elevado 
nível de humificação, predo-
minância de ácidos fúlvicos; 
melhora o aproveitamento 
dos nutrientes no solo por 
parte da planta

Vitol

bioestimulante  anti-stress 
que potencia o aumento do 
igor vegetativo e o calibre 
dos frutos

azoto (N) 10,6% p/v + 
fósforo (P2O5) 21,3% 
p/v + potássio (K2O) 
5,3% p/v + enxofre 
(SO3)  4,0% p/v + (Fe)  
0,13% p/v  + manga-
nês (Mn)  0,07% p/v + 
Zinco (Zn)0,07% p/v

5L

Yield-Max

fósforo (P2O5) 1,3% 
p/v + potássio (K2O) 
26,0% p/v + boro (B) 
0,65% p/v

potenciador dos processos 
de maturação dos frutos, 
mesmo em situações clima-
téricas desfavoráveis ou em 
situações de stress

20L/1000L

Vitamin vegetal

5L

BIOESTIMULANTES
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DE FERTIRREGA
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nome embalagem composição descrição

Codasal Premium 20L

Goemar Goteo

Ox-Puro 50E

fornece diversos fisio-activa-
dores fundamentais na me-
lhoria do metabolismo das 
plantas, nomeadamente fa-
vorecendo a absorção de di-
versos nutrientes pelas raízes

cálcio (CaO)  17,5% 
p/v + ácidos orgânicos

filtrado de algas GA 
142 com nutrientes 
(Fósforo 140 g/l e Po-
tássio 72 g/l)

complexo líquido de cálcio 
para aplicação no solo, com 
tripla função: corretor de 
cálcio, de salinidade e flocu-
lador

SoilMax

melhora as propriedades fisi-
cas do solo, ativadno e pro-
movendo a atividade micro-
biana aeróbica de bactérias 
benéficas

azoto (N)  6,4% p/v 
+ Ferro (Fe-HDTA) 
0,11% p/v + man-
ganês (Mn-EDTA) 
0,053% p/v + zinco 
(Zn-EDTA) 0,053% 
p/v + ácidos fúlvicos 
12,7% p/v 

5L
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5L

solução biocida, à base de 
peróxido de hidrogénio 
estabilizado

peróxido de hidrogé-
nio a 50% p/p

CONDICIONADORES DE FERTIRREGA

20L



CORRETORES DE
CARÊNCIAS

Nutrição Vegetal
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nome embalagem composição descrição

Boranova líquido 5L

Calcium

Codacal Boro

cálcio de alto rendimento e 
elevada atividade tanto em 
aplicação foliar como na 
fertirrega

5L 

boro (B) 15,0% p/v 

azoto (N)  11,1% p/v  
+ cálcio 20,9% p/v

corretor líquido de carências 
de boro

Codamix

mistura líquida de micro-
nutrientes complexados e 
quelatados para aplicação 
foliar, combinada com um 
agente complexante natural 
(lignosulfonato), que con-
fere ao complexo de micro-
elementos grande poder de 
absorção e assimilação em 
aplicações foliares

boro (B)  0,38%p/v + 
cobre (Cu) 0,15%p/v 
+ ferro (Fe) 5,12%p/v 
+  manganês (Mn) 
2,56%p/v + molibdé-
nio (Mo) 0,10%p/v + 
zinco (Zn)  0,64%p/v

5L

Cupramax cobre (Cu) solúvel em 
água: 6,9% p/v

corretivo formulado à base 
de gluconato de cobre 
microencapsulado

NUTRIÇÃO VEGETAL 32

5L

fórmula de aplicação foliar à 
base de cálcio e boro

boro (B) complexa-
do solúvel em água: 
0,52% p/v +  boro (B) 
complexado solúvel 
em água: 0,52% p/v

5L

CORRETORES DE CARÊNCIAS
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nome embalagem composição descrição

Fertifol flow potássio 10L

Iron

Phos-max

solução fertilizante que atua  
como fonte de azoto e ferro, 
apta para aplicação foliar e 
rega  em todo o tipo de cul-
turas

5L 

potássio (K2O)  42,2% 
p/v

azoto (N) 16,9% 
p/v  + enxofre (SO3) 
11,3% p/v + Ferro (Fe)  
8,5% p/v

corretor líquido de carências 
de potássio

Prev-mag 0,25L/1L/5L

Profruta K potássio (K2O) 31% corretor líquido de carências 
de potássio

5L

fonte nutritiva de fósforo 
sem perdas no solo; pode 
ser aplicado em todo o tipo 
de culturas ao longo do ciclo 
vegetativo

fósforo (P2O5): 
73,5% p/v

1L/5L

a aplicação de magnésio 
melhora a fotossíntese e o 
estado geral de saúde da 
planta

magnésio 5% p/p

Sthenos

é uma suspo-emulsão de 
cálcio complexado e outros 
compostos com potencial 
fotoprotetor, desenvolvida 
para proteger os frutos da 
exposição solar

cálcio (Cao) 2,1% 
p/v5L 

CORRETORES DE CARÊNCIAS
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nome embalagem composição descrição

Sugarplex 1L/10L

Super K

Super Nitro

fonte de potássio para fertirrega 
ou aplicação foliar; promove um 
rápido transporte de potássio, o 
que origina uma maturação equi-
librada e homogénea

fonte nutritiva de azoto de rápi-
da assimilação; pode ser aplicado 
em todo o tipo de culturas ao 
longo do ciclo vegetativo

Zinco (Zn) 3,0% p/v

potássio (K2O) solúvel 
em água: 58,8% p/v

azoto (N) total: 38,7% 
p/v

formulado à base de zinco e gli-
cose concebido para a prevenção 
da queimadura solar dos frutos

5L

5L

Trichobot

formulação biotecnológica à 
base  de manganês, enriqueci-
da com extrato de fermentação 
com propriedades nutricionais e 
adjuvantes, que ativa diferentes 
mecanismos de defesa da planta

manganês (Mn) 2,2% 
p/v

5L

CORRETORES DE CARÊNCIAS
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nome embalagem composição descrição

Frutifol 12-4-6 1L/5L

Frutifol 5-8-10

Selkal folha

a sua composição favorece a fase 
reprodutiva das culturas

solução de fitonutrientes rica em 
azoto e outros macronutrientes, 
micronutrientes e aminoacidos

azoto (N) 12.0% + 
fósforo (P2O5)4.0% + 
potássio  (K2O) 6.0% 

azoto (N) 5% + fósfo-
ro  (P2O5) 8.0% po-
tássio o (K2O) 10.0% 

14,5%  de azoto 
(N)+ 7,3% de fósforo 
(P2O5) + 4,8 % de po-
tássio (K2O)

o seu teor em azoto indica-o, 
particularmente, para estimular o 
desenvolvimento das plantas

Siapton

melhora o vingamento em fru-
teiras, citrinos e oliveiras. Pelo 
seu poder aderente, substitui a 
adição de molhantes nos trata-
mentos

aminoácidos livres 
≥10 % (Glicina 5.5%, 
Alanina 2.5%, soma 
de outros ≥2 % )

1L

1L/5L

1L/10L

FERTILIZANTES FOLIARES



POSTES DE
MADEIRA

ACESSÓRIOS DE EMBARDAMENTO

3.1.1



POSTES DE PINHO

Diâmetro Altura

06-08mm 1,10m

2,5-04mm

05-08mm

08-10mm

06-06mm

06-08mm

08-10mm

05-08mm

06-08mm

08-10mm

08-10mm

06-08mm

08-10mm

10-12mm

06-08mm

1,10m

1,80m

2,00m

2,00m

2,00m

2,00m

2,20m

2,20m

2,20m

2,50m

2,50m

2,50m

2,80m

2,80m

08-10mm

08-10mm

08-10mm

3,00m

4,00m

4,50m

ACESSÓRIOS DE EMBARDAMENTO 38



POSTES
METÁLICOS

ACESSÓRIOS DE EMBARDAMENTO

3.1.2
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POSTES METÁLICOS

Descrição Espessura Altura

PR8 1,2-1,5-1,8mm 2,00-2,20m

1,2-1,5-1,8mm

1,2-1,5-1,8mm

1,2-1,5-1,8mm

1,2-1,5-1,8mm

PR9

PR14

PR24

PR24N

2,00-2,20m

2,00-2,20m

2,00-2,20m

2,00-2,20m

Palete

200

200

200

200

150

1,2-1,5-1,8mm 2,00-2,20m 150

LP100 1,2-1,5-1,8mm 2,00-2,20m

1,2-1,5-1,8mmLP200 2,00-2,20m

200

200

P135

Intermédios

Item



1,2-1,5-1,8mm

1,2-1,5-1,8mm

1,2-1,5-1,8mmPR9 CLICK

2,00-2,20m

2,00-2,20m

2,00-2,20m

200

200

200

1,2-1,5-1,8mmP24 CLICK 2,00-2,20m 150

LP300

LP400

1,5-1,8-2mm

1,8-2mmP190

2,00-3,00m

2,00-3,00m

2,00-3,00m

200

200

200

P200 2,00-3,00m 150

P40

P50

Extremos

Descrição Espessura Altura Palete

1,5-1,8-2mm

1,8-2mm

Intermédios

Item

Descrição Espessura Altura Palete Item

                    POSTES DE PINHO E METÁLICOS 41



ARAMES
ACESSÓRIOS DE EMBARDAMENTO

3.2



2,00mm
2,20mm
2,50mm

Crapal

Artigo Espessura

Sozincal

Arame de alta resistência

Arame zincado

Descrição

revestimento constituído por 
95% de zinco e 5% de alumínio

revestimento constituído por 
95% de zinco e 5% de alumínio

Bezinal
revestimento constituído por 
95% de zinco e 5% de alumínio

2,00mm
2,20mm
2,50mm

2,00mm
2,20mm
2,50mm

2,00mm
2,20mm
2,50mm

nº12 2,70mm
nº13 2,40mm
nº14 2,00mm

     -

     -

ARAMES
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ACESSÓRIOS
3.3
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500mm/600mm

Acessório para amarra

Placa

Amarras

Mandril para amarra 500mm/600mm

500mm/600mm

-

Tirante 750mm H2F

Tirante 800mm H2F

Hélices e tirantes

Hélice 120mm 2 furos

ACESSÓRIOS

Amarras
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Extensor Universal para arames móveis - 1,20mm

Extensores

Extensor Universal para arames móveis - 1,50mm

Clips biodegradáveis - 5000 peças

Clips reutilizáveis alúmino quadrados- 500 peças

Clips

Clips reutilizáveis alúmino redondos- 500 peças

Clip Galvanizado para tutor

nº1 para tutor 5/10 mm

nº2 para tutor 10/15 mm (clips tutor nº2)

Ferramenta para instalação



Separador TSARO p/postes 
de madeira 

Separador TSARO para postes 
metálicos c/ pré furo

Separadores TSAR

Separador TSARO para postes 
metálicos sem furo

1kit= TSARO + 1 parafuso x100peças1kit= TSARO + 1 parafuso x100peças 1kit= TSARO + 1 parafuso 
autoperfurante x100peças
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Grampos farpado fenox - 500 peçasGrampo zincado farpado 

Grampos

Grampo croche



Gripple

Gripple pequeno

Gripple médio

Gripple grande

Gripple jumbo

FPAK

GPACK PLUS W

APAK PLUS

GPAK PLUS

Ancoras e ferramentas de instalação

Alicate gripple

medida única

várias medidas

várias medidas

várias medidas
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