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Sede OlhãO AlpiArçA FerreirA dO AlentejO

morada parque hubel, pechão,
8700-179 Olhão

morada Zona industrial, lotes 55 e 
56, 2090-242 Alpiarça

morada Parque de Empresas, lotes 16 
e 30, 7900-571 Ferreira do Alentejo

email hv@hubel.pt

website www.hubel.pttel 289 710 515 fax 289 710 516 tel 243 557 606 fax 243 557 607 tel 284 739 612

AgronomiA em cAmpo

Na Hubel Verde, o nosso compromisso é diminuir o risco e potenciar o resulta-
do dos nossos clientes, com produtos e serviços de excelência.

Estabelecida em 1995, a Hubel Verde está presente na introdução dos adubos 
líquidos e das culturas sem solo (também conhecidas como “hidropónicas”), 
bem como na área da monitorização e controlo em Portugal, resultado da 
aposta constante na inovação.

Atualmente, o nosso portfólio de serviços e produtos de engenharia e tecnolo-
gia agronómica abrange todas as fileiras agrícolas, onde somos reconhecidos 
pela qualidade, fiabilidade e inovação das soluções apresentadas.

Na área da nutrição vegetal, o destaque vai para os adubos BluDiamond e a as-
sessoria técnica agronómica certificada, com uma grande implementação nas 
culturas agroindustriais do Ribatejo e Alentejo, onde se destacam o tomate de 
indústria, o milho e o olival. A nossa atuação estende-se também à produção 
hortofrutícola, desde o Minho ao Algarve.

Na agricultura protegida, área em que dispomos de sólido know-how, estamos 
presentes desde a fase de projeto, passando pela montagem e manutenção de 
equipamentos, até à assessoria na condução de culturas, com enfoque na nutrição.

A nossa abordagem integrada do mercado é reconhecida nas diferentes filei-
ras da agricultura ibérica pelos muitos agricultores que, ano após ano, confiam 
nas nossas soluções.
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CoMERCiAlizAção DE EquiPAMENtos logístiCA gEstão DE PRojEtos

Com um portfólio diversificado de equipamen-
tos e produtos para a agricultura e espaços ver-
des, disponibilizamos a solução mais adequada 
a cada setor.

De forma a assegurar entregas atempadas de 
acordo com as necessidades do cliente, dispo-
mos de frota própria e centros de distribuição 
no Algarve, Alentejo e Ribatejo e apoio logísti-
co no Minho e trás-os-Montes.

Para a otimização do investimento, concebe-
mos, implementamos e gerimos projetos de 
horticultura intensiva “chave-na-mão”.

AssessoriA TécnicA AgronómicA cerTificAdA equipAmenTos de moniTorizAção AmbienTAl

integrado no fornecimento dos fatores de pro-
dução, a Hubel Verde disponibiliza um serviço de 
assessoria técnica agronómica permanente ao 
longo do desenvolvimento da cultura, no sentido 
de identificar e implementar os equilíbrios nutri-
cionais ideais, monitorizar o desenvolvimento da 
cultura e os aspetos fitossanitários.

soluções de monitorização de parâmetros ambien-
tais, tanto meteorológicos, como do controlo da 
rega (monitorização a várias profundidades e em 
contínuo da humidade do solo).

ADuBos líquiDos ADuBos sóliDos

A gama multifuncional de Adubos BluDiamond, com 
base na inovadora tecnologia do Micro Carbono, 
permite as mais diversas aplicações de nutrientes 
de forma eficiente: soluções starter, fertirrega 
(NPK+Ca+Mg+Micros) e pivot. os vários equilíbrios 
podem ser estudados e fabricados para aplicações mais 
convencionais através da gama adubos Vs líquidos.

Fertilização sólida com Adubos BluDiamond, 
disponível através de uma ampla gama de equilí-
brios fabricados com base na tecnologia do Micro 
Carbono. os mesmos equilíbrios podem ser usa-
dos na forma convencional, através da gama de 
adubos Vs sólidos.

sEMENtEs PRotEção DE CultuRAs

o sucesso de uma seara começa pela escolha cor-
reta da semente que permite a maximização do 
aproveitamento das condições do terreno e fertili-
zação aplicada. Dispomos de amplas gamas de va-
riedades de cereais de verão e inverno, que se ade-
quam às mais diversas condicionantes produtivas.

Elemento essencial para a prossecução de práticas 
culturais corretas, os tratamentos fitossanitários 
estão integrados no serviço prestado à condução 
de culturas.

EstuFAs E
ECRãs téRMiCos

suBstRAtos AgRíColAs PARA
CultuRAs PRotEgiDAs

instalações específicas para culturas protegidas 
em modelos de alto desempenho.

substratos orgânicos, preparados especificamente 
para a produção em estufa em sistema “hidropóni-
co”, com soluções específicas para cada cultura.

CoMPlEMENtos DE NutRição VEgEtAl E
PRoDutos PARA AgRiCultuRA BiológiCA

Complementos específicos de nutrição vegetal que podem ser aplicados por calendarização definida ou como corretores de carências. 
são importantes, tanto na nutrição, como na sanidade vegetal, reforçando as defesas naturais das plantas.
As várias gamas dispõem de soluções direcionadas para a agricultura biológica.
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