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Qual o balanço da participação na Agroglobal?
O balanço é manifestamente positivo. Durante este
certame, que ganhou relevância nacional, tivemos
oportunidade para reavivar e fortalecer laços com os
nossos clientes. Tivemos visitas vindas de Norte a Sul do
país, incluindo as regiões autónomas dos Açores e Madeira,
como reflexo do nosso trabalho realizado por quase duas
dezenas de Agrónomos que reportam aos nossos pólos
logísticos do Algarve, Ribatejo, Ferreira do Alentejo e ainda
das nossas parcerias no Centro e Norte do país.

O que é que a Hubel proporcionou aos agricultores/clientes
durante os dias de Feira?
Estivemos presentes num stand pensado para ser um ponto
de encontro e confraternização dos nossos clientes, onde
estes se sentissem bem e tivessem oportunidade para a
troca de opiniões entre si e com os nossos técnicos. Também
proporcionámos a visita a campos de demonstração em
que participámos com os nossos produtos e serviços,
nomeadamente onde aplicamos as nossas micorrizas
MycoUp e os fertilizantes BluDiamond nas culturas do
pimento de indústria, milho, melão e abóbora, framboesa e
mirtilos e ainda abacates.

Os Adubos BluDiamond sólidos e líquidos estiveram em
grande foco. Que adubos são estes? Qual tem sido a adesão
dos agricultores?
A nova geração de Adubos BluDiamond líquidos e sólidos

Conhecimento técnico
da Hubel Verde permite-lhe
abordar vasto leque de culturas

diferenciam-se pela incorporação da Tecnologia do Micro
Carbono (MCT). Através de nano partículas obtidas a partir
de Leonardite, os elementos nutritivos, no fundo da solução
do solo, ficam mais disponíveis, o que permite às plantas
uma melhor gestão dos seus gastos energéticos e a sua
canalização para a produção. Através do (MCT) verifica-se
a disponibilização exponencial do fósforo assim como a
integração no complexo de troca de elementos mais
lixiviáveis como o azoto. Para a monitorização e atuação
em conformidade com as necessidades das plantas tem
sido muito útil e quase imprescindível o uso de análises de
seiva, realizadas nas visitas de campo e com a
disponibilização, aos técnicos e agricultores, na Plataforma
Fulgur IT.

Falando ainda dos produtos. E as micorrizas?
As micorrizas (simbiose de fungos micorrizicos com o
sistema radicular) ajudam as plantas a absorver mais
facilmente a água e os nutrientes presentes no solo,
tornando-as mais resistentes a pragas, doenças e outros
fatores de stress. O fungo por nós inoculado, patenteado e
registado em Portugal pela empresa Symborg, é o Glomus
Iranicum var. tenuihypharum, que forma micorrizas
arbusculares com grande resistência a condições de
salinidade alta, permitindo, desta forma, a sua
compatibilização com as mais modernas técnicas agrícolas,
nomeadamente com o uso de maiores concentrações de
nutrientes e inclusive de fósforo.

Dentro das culturas, onde é que a Hubel pretende
apostar mais?
Felizmente a Hubel Verde tem um grupo de técnicos cujo
conhecimento nos permite o atrevimento de podermos
abordar um largo espectro de plantas e da sua problemática
de produção. A nossa génese levou-nos a criar maior
familiaridade com culturas como os citrinos, o tomate e
pimento de indústria, as hortícolas de estufa, os “berries”
em geral, o olival, a vinha e o milho, mas também o sorgo,
soja e girassol, as colzas e os cereais de inverno, as fruteiras
em geral com destaque para o abacate, o kiwi, a maçã e a
pera e ainda prunóideas em geral, sem esquecer o
amendoal, as nogueiras e o pistácio.

A Hubel Verde acredita e marca presença na
Agroglobal desde a primeira edição.
Considerando-a uma importante feira agrícola
nacional, que conta com a presença de toda a
fileira agrícola, de uma forma 100 por cento
profissional, a Hubel Verde faz-nos o balanço
de mais uma participação.
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