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Hoje, mais do que nunca, há uma consciencialização cada vez maior em relação ao impacto 
que a ação humana, no seu todo, tem sobre o meio ambiente. Por este motivo, também na 
produção agrícola se torna premente adotar práticas que contribuam para a preservação e 
sustentabilidade dos ecossistemas, fomentando a biodiversidade e a fertilidade.

Por estes motivos, a Agricultura Biológica é um modo de produção que visa o uso adequado 
dos recursos, recorrendo a técnicas culturais e produtos naturais, recusando a aplicação de 
pesticidas, produtos químicos de síntese ou organismos geneticamente modificados. Desta 
forma, promove-se a salvaguarda do meio ambiente onde a exploração agrícola se insere, 
tal como a saúde e bem-estar dos consumidores.

Consciente das necessidades da produção agrícola em modo biológico, a Hubel Verde tem 
soluções adequadas no âmbito do serviço de aconselhamento técnico e na monitorização 
ambiental, que apoiam o produtor na gestão dos recursos naturais. Temos, também, incluí-
dos no nosso portefólio, produtos corretivos e fitofarmacêuticos em conformidade com os 
princípios e legislação vigente para a Agricultura Biológica, oferecendo desta forma uma 
solução integrada

Encontre toda a nossa gama de produtos para utilização em Modo de Produção Biológico, 
respetivas Fichas Técnicas e Certificados de Conformidade em: www.hubelverde.com.

A AGRICULTURA BIOLÓGICA



ASSESSORIA TÉCNICA AGRONÓMICA
CERTIFICADA

Integrado no fornecimento dos fatores de produção, a Hubel 
Verde disponibiliza um serviço de assessoria técnica agronó-
mica permanente ao longo do desenvolvimento da cultura, 
no sentido de manter os equilíbrios nutricionais ideais, mo-
nitorizar o desenvolvimento da cultura e os aspetos fitossa-
nitários.

Apoiados num serviço de logística própria e com centros 
de distribuição nos principais palcos agrícolas e serviços de 
apoio locais, asseguramos a distribuição organizada e eficaz 
que garante o fornecimento dos fatores de produção no 
tempo e local adequados.

A HUBEL VERDE DISPÕE DE GAMAS COMPLETAS DE SOLUÇÕES PARA O MODO DE 
PRODUÇÃO BIOLÓGICO (MPB), COM O OBJETIVO DE MAXIMIZAR A PRODUÇÃO E 
REDUZIR O RISCO.

AGRONOMIA EM CAMPO

Para que a produção da sua cultura atinja o seu pleno potencial, 
a assessoria agronómica incorpora diversas vertentes:
• Análises a água de rega, solo, material vegetal e solução nu-

tritiva
- A recolha de dados possibilita decisões precisas e seguras;

• Plano de correção
- Cálculo de equilíbrios nutritivos e determinação das fórmu-

las respetivas; 
- Avaliação das quantidades mínimas e previsionais de cada 

fórmula;
• Visitas regulares 

- Acompanhamento permanente das necessidades da sua 
cultura;

- Rápida resposta a alterações ao longo do ciclo vegetativo;
• Plano de aplicações específicas (complementos nutricionais)

- Adequação às especificidades de cada variedade;
• Recomendações fitossanitárias

- Seguimento atento do calendário de tratamentos, a sua mo-
nitorização e correção ao longo do ciclo cultural.
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MODO DE PRODUÇÃO BIOLÓGICO

NUTRIÇÃO VEGETAL



CORRETIVOS LÍQUIDOS PARA FERTIRREGA

Fornecidos através de frota própria e com uma equipa especializada, a utilização dos adubos VSbio líquidos, destinados ao MPB, é 
a via segura no que respeita à qualidade e garantia das concentrações de elementos.

NOME DESCRIÇÃO CONFORMIDADE

Fertinatur
4-2-8

Corretivo NPK, para fertirrega, com alto teor de matéria orgânica e aminoácidos livres.
Azoto (N) 4,9% p/v + Fósforo (P2O5) 2,4% p/v + Potássio (K2O) 9,8% p/v + M.O. 29,4% p/v + Aminoácidos Livres 6,53% p/v

Parecer: INIAV

n.º 29/MPB/2016

Fertinatur
7-2-4

Corretivo NPK, para fertirrega, com alto teor de matéria orgânica e aminoácidos livres.
Azoto (N) 8,8% p/v + Fósforo (P2O5) 2,5% p/v + Potássio (K2O) 5,0% p/v + M.O. 50,6% p/v + Aminoácidos Livres 11,61% p/v

Parecer: INIAV

n.º 28/MPB/2016

Fertinatur
Nitrogeno

Corretivo azotado, para fertirrega, com aminoácidos livres.
Azoto (N) 10,2% p/v + Aminoácidos Livres 15,4% p/v

Parecer: INIAV

n.º 27/MPB/2016

PORQUÊ A OPÇÃO PELOS CORRETIVOS LÍQUIDOS?
• São a forma mais fácil e eficiente de praticar a fertirrega;
• Permitem, em cada momento, aplicar o equilíbrio mais adequado à fase de desenvolvimento da cultura;
• Não exigem qualquer preparação ou diluição prévia;
• Permitem total automatização do sistema;
• Permitem poupar mão de obra.

bio
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COMPLEMENTOS PARA NUTRIÇÃO VEGETAL

Ampla gama de complementos nutricionais biológicos, di-
recionados para proporcionar às plantas as condições mais 
adequadas para o seu desenvolvimento, permitindo obter 
uma cultura mais saudável e na sua máxima capacidade 
produtiva. Seja por aplicação foliar ou na água de rega, exe-
cutam-se planos nutricionais de fortalecimento da planta, 
atuando diretamente sobre a mesma ou sobre as suas condi-
ções edáficas (solo e água).

As soluções disponibilizadas para MPB são complementares 
entre si e têm finalidades preventivas, corretivas, estimulan-
tes e fortificantes para as plantas e melhoradoras do solo e 
água.
Os complementos para nutrição vegetal estão disponíveis 
em vasilhas de 5 e 20 litros, em bidons de 220 e cubas de 1000 
litros. 

BIOESTIMULANTES

NOME DESCRIÇÃO CONFORMIDADE

Xilamin
Corretor líquido húmico com aminoácidos.
Extrato húmico de ácidos fúlvicos 25% p/v + Aminoácidos totais 7% p/v + M.O. 35%

Parecer: INIAV

n.º 40/MPB/2016

Vitamin Vegetal
Formulação à base de altas concentrações de aminoácidos vegetais.
Aminoácidos totais 23,2% p/v + M.O. 59,1% p/v

Parecer: INIAV

n.º 14/MPB/2016

Algaman B
Formulado bioestimulante que aumenta o tamanho das raízes, melhora a 
nutrição, a resistência a baixas temperaturas e a outros fatores de stress.
Boro (B) solúvel em água 2,4% p/v + Auxinas 11 mg/L + Citocininas 0,031 mg/L

Certificado: Ministério 

de Políticas Agrícolas e 

Florestais - Itália*

* Produto classificado como Adubo CE.
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CORRETORES DE CARÊNCIAS

NOME DESCRIÇÃO CONFORMIDADE

Codacítricos
Composto orgânico líquido que previne deficiências de ferro, manganês 
e zinco.
Enxofre (SO3) 13,4% p/v + Ferro (Fe) 2,5% p/v + Manganês (Mn) 2,5% p/v + Zinco (Zn) 2,5% p/v

Certificado:
BCS Öko-Garantie

n.º A-2011-00960/2017-
02271-02272/0187*

Boranova líquido
Corretor líquido de carências de boro.
Boro (B) 15,0% p/v

 Certificado:
CAAE nº CE-012039-2016*

Coda-Bor
Complexo fluído boratado de alta concentração para prevenção e 
correção de deficiências de boro.
Boro (B) 14,0% p/v       

Certificado:
BCS Öko-Garantie

n.º A-2011-00960/2017-
02271/0189*

Cupranova 70
Solução ativa de cobre em gel.
Máxima concentração, persistência e efetividade.
Cobre (Cu) 70,0% p/v

Documento de 
Validação DGADR: 

PROC00007161_2017

Micronova
Mix EDTA

Solução de microelementos quelatados para correção e prevenção de 
carências múltiplas.
Boro (B) 0,66% p/v + Cobre (Cu-EDTA) 0,21% p/v + Ferro (Fe-EDTA) 5,58% p/v + Manganês 

(Mn-EDTA) 2,21% p/v + Molibdénio (Mo) 0,21% p/v + Zinco (Zn-EDTA) 0,48% p/v

Certificado:
CAAE nº CE-001852-2016*

Numamix

Mistura sólida de micronutrientes de alta solubilidade (cobre, ferro, 
manganês e zinco) quelatados por EDTA e molibdénio na forma mineral.
Cobre (Cu) 0,30% p/p + Ferro (Fe)  6,50% p/p + Manganês (Mn) 4,60% p/p + Molibdénio (Mo) 

0,40% p/p + Zinco (Zn) 3,0% p/p

Certificado:
BCS Öko-Garantie

n.º A-2011- 00960/2018-
00707/0101*

Coda-Cu-L
Corretor de carências de cobre.
Cobre (Cu) complexado 6,2% p/v

Certificado:
BCS Öko-Garantie

n.º A-2011-00960/2017-
02271-02272/0187*

Coda-Fe-L
Corretor de carências de ferro.
Ferro (Fe) complexado 6,1% p/v

Certificado:
BCS Öko-Garantie

n.º A-2011-00960/2017-
02271-02272/0187*

Coda-Mn-L
Corretor de carências de manganês.
Manganês (Mn) 10,6% p/v

Certificado:
BCS Öko-Garantie

n.º A-2011-00960/2017-
02271-02272/0187*

Coda-Zn-L
Corretor de carências de zinco.
Zinco (Zn) quelatado 10,4% p/v

Certificado:
BCS Öko-Garantie

n.º A-2011-00960/2017-
02271-02272/0187*

Coda-Mix
Mistura líquida de microelementos quelatados.
Boro (B) 0,38% p/v + Cobre (Cu) 0,15% p/v + Ferro (Fe) 5,12% p/v + Manganês (Mn) 2,56% 

p/v + Molibdénio (Mo) 0,1% p/v + Zinco (Zn) 0,64% p/v

Certificado:
BCS Öko-Garantie

n.º A-2011-00960/2017-
02271/0189*

Ferronova Express 
6Fe EDDHSA

Corretor sólido solúvel formulado à base de ferro quelatado por 
EDDHSA.
Ferro (Fe-EDDHSA) 6,0% p/p com 4,0% p/p orto-orto.

Documento de 
Validação DGADR: 

PROC00007162_2017

Micro Integral

Mistura completa de micronutrientes para culturas hidropónicas, de 
forma a atender às necessidades das plantas em micronutrientes, tanto 
de forma preventiva como de manutenção.
Boro (B) 0,7% p/p + Cobre (Cu) 0,4% + Ferro (Fe-EDTA+EDDHA) 7% + Manganês (Mn-EDTA) 

3,8% p/p + Molibdénio (Mo) 0,3% p/p + Zinco (Zn-EDTA) 0,6% p/p

Regulamento (CE) 
834/2007

COMPLEMENTOS PARA NUTRIÇÃO VEGETAL

* Produto classificado como Adubo CE.
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ORGANISMOS SIMBIÓTICOS

NOME DESCRIÇÃO CONFORMIDADE

MycoUp
Produto à base do exclusivo organismo formador de micorrizas, Glomus 
iranicum var. tenuihypharum, que potencia a capacidade de absorção de 
nutrientes por parte da raiz.

Documento de 
validação DGADR: 

Doc00004730_2017

MycoUp Activ

Composto desenvolvido que, em combinação com o organismo 
Glomus iranicum var. tenuihypharum, ativa as defesas naturais da 
planta, assegurando um máximo rendimento, mesmo na presença de 
nemátodos.

Documento de 
validação DGADR: 

Doc00004731_2017

Resid MG
Formulado microgranulado à base do exclusivo organismo formador 
de micorrizas, Glomus iranicum var. tenuihypharum, desenvolvido para 
aplicação no momento da sementeira de cererais.

Documento de 
validação DGADR: 

Doc00004733_2017

Resid HC
Formulado à base do exclusivo organismo formador de micorrizas, 
Glomus iranicum var. tenuihypharum, desenvolvido para o revestimento 
de cereais e grão.

Documento de 
validação DGADR: 

Proc00004732_2017

COMPLEMENTOS PARA NUTRIÇÃO VEGETAL

CONDICIONADORES E CORRETORES DE SOLO

NOME DESCRIÇÃO CONFORMIDADE

Agrositrol
Simples

Carbonato de cálcio. Corretor de pH de solos ácidos.
Carbonato de cálcio (CaCO3) 97,5 a 100%

Regulamento (CE) nº 
834/2007 do Conselho e 
o Regulamento (CE) nº 
889/2008 da Comissão

Agrositrol
Composto

Carbonato de cálcio magnesiano. Corretor de pH de solos ácidos.
Carbonato de cálcio (CaCO3) 66 a 70% + Carbonato de magnésio (MgCO3) 25 a 32%

Regulamento (CE) nº 
834/2007 do Conselho e 
o Regulamento (CE) nº 
889/2008 da Comissão

Codahort

Complexo orgânico líquido de micronutrientes e magnésio para 
fertirrega, complexados por ácidos orgânicos naturais.
Magnésio (MgO) 2,17% p/v + Boro (B) 0,24% p/v + Cobre (Cu) 0,12% p/v + Ferro (Fe) 2,48% p/v + 

Manganês (Mn) 1,24% p/v + Molibdénio (Mo) 0,02% p/v + Zinco (Zn) 1,24% p/v + M.O. 49,2% p/v

Certificado:
BCS Öko-Garantie

n.º A-2011-00960/2017-
02271/0189*

Siro
Agro 2

Bio Corretivo com altos padrões de qualidade à base de estrume de 
cavalo, utilizável em horticultura, fruticultura, silvicultura, floricultura e 
jardinagem.
A sua textura média com elevado teor em matéria orgânica assegura 
uma série de reações químicas, biológicas e físicas que atestam o nível 
de fertilidade dos solos.

Parecer: INIAV

n.º 17/MPB/2014

Siro
Horta

Substrato de cultivo especialmente concebido para plantar todo o tipo de 
hortícolas. A sua fórmula equilibrada é obtida à base de matérias-primas 
selecionadas, sustentáveis e naturais. Fertilização orgânica natural, rica 
em nutrientes essenciais, que estimula um equilíbrio entre a planta e o 
substrato.

De acordo com o 

Regulamento CE 834/2007

* Produto classificado como Adubo CE.
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FITOFORTIFICANTES E PREVENTIVOS

NOME DESCRIÇÃO CONFORMIDADE

Greenmix-f

É um corretor nutricional com ação potenciada por um 
complexo orgânico à base de extratos vegetais, 100% 
natural, de formulação completa com ação multifuncional 
bioquímica de amplo espectro, com efeito fortificante e 
estimulante perante condições adversas nas culturas.
Manganês (Mn-EDTA) 0,52% p/v + Zinco (Zn-EDTA) 2,08% p/v

Certificado CERES
n.º 40211-1*

Coda-Vit

Líquido complexado, com alto teor de compostos orgânicos naturais, 
microelementos e sais orgânicos de alumínio, com ação estimulante e 
nutritiva para um ótimo desenvolvimento das culturas.
Cobre (Cu) 2,24% p/v + Ferro (Fe) 2,56% p/v + Manganês (Mn) 0,96% p/v + Zinco (Zn) 0,64% p/v 

Certificado:
BCS Öko-Garantie

n.º A-2011-00960/2017-
02271-02272/0187*

COMPLEMENTOS PARA NUTRIÇÃO VEGETAL

* Produto classificado como Adubo CE.
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MODO DE PRODUÇÃO BIOLÓGICO

FITOSSANIDADE



INSETICIDAS

NOME DESCRIÇÃO CONFORMIDADE

Turex

Bio-inseticida formulado à base de esporos e cristais proteicos de 
Bacillus thuringiensis de segunda geração, que, uma vez que utiliza duas 
subespécies (kurstaki e aisawai), apresenta um amplo espectro de ação, 
nomeadamente sobre dípteros e lepidópteros.
O Turex é um produto natural com utilização em Agricultura Biológica, 
uma vez que as moléculas de ADN não são modificadas, mas sim 
unicamente transferidas. Possui uma potência de 25.000 UI/mg T. ni 
(Unidades Internacionais de Toxicidade), correspondente a 3,8% de 
substância ativa.
Composição: Bacillus thuringiensis subespécie kurstaki + aizawai (estirpe GC-91) - 3,80% p/p

Nº de Certificado 
de conformidade: 

CV168PAE-16.10, da 
Sohiscert*

AV: 0931

Success

Insecticida formulado à base de spinosade, um químico pertencente à 
família química das spinosinas, obtido de forma natural por fermentação 
da bactéria do solo Saccharopolyspor spinosa. Age por contacto e ingestão 
e afecta o sistema nervoso dos insetos como ativador do recetor nicotínico 
da acetilcolina.
Composição: Suspensão concentrada (SC) com 480 g/L ou 44% (p/p) de spinosade

Conformidade de acordo 
com o Regulamento (CE) 

N.º 889/2008*

AV: 0558

FITOSSANITÁRIOS

A sanidade da cultura é essencial para o seu sucesso e para a 
salvaguarda da segurança alimentar e saúde pública. Como tal, 
há que prevenir e combater o aparecimento de pragas, doenças 
e infestantes com o máximo de critério e rigor, garantindo a sus-
tentabilidade ambiental.
Como empresa autorizada para a distribuição e venda de produ-
tos fitofarmacêuticos com os números 1244-DV (Olhão), 1663-

DV (Ferreira do Alentejo) e 1750-DV (Alpiarça), contamos com o 
know-how e experiência dos nossos técnicos para a prestação 
de serviços profissionais no maneio e proteção de culturas.
Na ambição constante de chegarmos ao mercado, possuímos 
parcerias com importantes marcas mundiais que são referências 
a nível da investigação, desenvolvimento e fabrico de produtos 
fitofarmacêuticos.

* Substância incluída no anexo II do Regulamento (CE) 889/2008 da Comissão, de 5 de setembro de 2008, que estabelece normas de execução do Regulamento (CE) 
n.º 834/2007 do Conselho relativo à produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos, no que respeita à produção biológica, à rotulagem e ao controlo.
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FUNGICIDAS

NOME DESCRIÇÃO CONFORMIDADE

Armicarb

Fungicida mineral que atua por contacto e de forma preventiva ou curativa 
sobre os primeiros estados de desenvolvimento do oídio e podridão-
cinzenta em várias culturas. A substância ativa (hidrogenocarbonato de 
potássio) é de origem mineral e extremamente comum na natureza (água, 
solo, plantas e tecidos animais).
As aplicações podem ser feitas até um dia antes da colheita. 
Composição: Hidrogenocarbonato de potássio - 85%

Nº de Certificado 
de conformidade: 

CV168PAE-16.1, da 
Sohiscert*

AV: 0438

T-34
Biocontrol

Formulação específica de Trichoderma asperellum (estirpe T34), de 
origem natural, que demonstra excelente eficácia como agente de 
controlo biológico contra fitopatologias.
Composição: Trichoderma asperellum (estirpe T34) - 12,00%

Conformidade de acordo 
com o Regulamento (CE) 

N.º 889/2008*

AV: 0898

Champion WP

Fungicida inorgânico à base de hidróxido de cobre, de superfície, com 
ação preventiva que inibe vários processos metabólicos, atuando em 
diversas enzimas.
Composição: Pó molhável (WP) com 50% (p/p) de cobre (sob a forma de hidróxido de cobre)

Conformidade de acordo 
com o Regulamento (CE) 

N.º 889/2008*

APV: 3544

Vitra 40 Micro

Fungicida de contacto à base de hidróxido de cobre, de acção preventiva 
para o controlo de míldio da vinha, citrinos e hortícolas, pedrado das 
pomóideas, cancro das pomóideas e prunóideas, lepra, crivado e 
moniliose das prunóideas, antracnose dos citrinos e nogueira, bacteriose 
das hortícolas e nogueira e gafa e olho de pavão da oliveira.
Composição: Grânulos dispersíveis em água (WG) com 40% (p/p) de cobre (sob a forma de 

hidróxido de cobre)

Conformidade de acordo 
com o Regulamento (CE) 

N.º 889/2008*

APV: 3857

Curenox 50

Fungicida inorgânico à base de oxicloreto de cobre com ação 
bacteriostática. Possui atividade preventiva (germinação dos esporos), 
com acção por contacto na superfície das plantas. Inibe vários processos 
metabólicos dos fungos-alvo, uma vez que influencia diversas enzimas.
Composição: Pó molhável (WP) com 50% (p/p) de cobre, sob a forma de oxicloreto de cobre.

Conformidade de acordo 
com o Regulamento (CE) 

N.º 889/2008*

APV: 3320

Flowbrix Blu

Fungicida à base de oxicloreto de cobre, com ação preventiva para 
o controlo de míldio da vinha, cancro das pomóideas e prunóideas, 
pedrado das pomóideas, moniliose de pomóideas e prunóideas, lepra 
e crivado das prunóideas, míldio, alternariose e queimado dos citrinos, 
cercosporiose, gafa e olho de pavão da oliveira, bacteriose do tomateiro 
e mancha encarnada das folhas do morangueiro.
Composição: Suspensão concentrada (SC) com 380 g/l ou 25,4% (p/p) de cobre (sob a forma 

de oxicloreto de cobre)

Conformidade de acordo 
com o Regulamento (CE) 

N.º 889/2008*

APV: 3988

Calda Bordalesa 
Vallés

Fungicida cúprico à base de sulfato de cobre e cálcio, indicado para 
combater míldios da videira, batateira, tomateiro e citrinos, pedrados 
da pereira e macieira, septoriose da pereira, cancro da macieira, gafa da 
oliveira, lepra do pessegueiro e pinta negra dos citrinos.
Composição: Pó molhável (WP) com 20% p/p de cobre, sob a forma de sulfato de cobre e 

cálcio (mistura bordalesa)

Conformidade de acordo 
com o Regulamento (CE) 

N.º 889/2008*

APV: 3339

FITOSSANITÁRIOS

* Substância incluída no anexo II do Regulamento (CE) 889/2008 da Comissão, de 5 de setembro de 2008, que estabelece normas de execução do Regulamento (CE) 
n.º 834/2007 do Conselho relativo à produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos, no que respeita à produção biológica, à rotulagem e ao controlo.
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FITOSSANITÁRIOS

FUNGICIDAS (Continuação)

NOME DESCRIÇÃO CONFORMIDADE

Cuproxat

Fungicida cúprico à base de sulfato de cobre (tribásico), de superfície 
com ação preventiva sobre a germinação dos esporos, de contacto 
multi-site, que possui também ação bacteriostática.
Composição: Suspensão concentrada (SC) com 190 g/L ou 15 % (p/p) de cobre (sob a forma 

de sulfato de cobre (tribásico)

Conformidade de acordo 
com o Regulamento (CE) 

N.º 889/2008*

APV: 3913

Pó D'Ouro

Fungicida à base de enxofre com acção tanto preventiva como curativa 
no combate ao oídio na vinha, meloeiro, pepino, abóbora, ervilha e 
tomate. Tem também acção acaricida contra ácaros eriofídeos.
Composição: Pó dispersível (DP) com 95% (p/p) enxofre

Conformidade de acordo 
com o Regulamento (CE) 

N.º 889/2008*

APV: 3467

Cosan Active Flow

Fungicida formulado à base de enxofre com acção tanto preventiva 
como curativa no combate ao oídio, pedrado, lepra e moniliose 
em culturas como a vinha, pessegueiro, macieira, morangueiro, 
cucurbitáceas, ervilheira, tomateiro, amendoeira e cerejeira e flores de 
corte como a roseira, o crisântemo, e a begónia.
Composição: Suspensão concentrada (SC) com 725 g/L ou 51,8% (p/p) de enxofre.

Conformidade de acordo 
com o Regulamento (CE) 

N.º 889/2008*

APV: 3546

Nimbus

Fungicida inorgânico formulado à base de enxofre, de superfície, com 
atividade preventiva e curativa (oídios). Actua por libertação de vapores 
de enxofre, o qual inibe vários processos metabólicos dos fungos, uma 
vez que opera sobre diversas enzimas.
Composição: Grânulos dispersíveis em água (WG) com 80% (p/p) de enxofre

Conformidade de acordo 
com o Regulamento (CE) 

N.º 889/2008*

APV: 3814

* Substância incluída no anexo II do Regulamento (CE) 889/2008 da Comissão, de 5 de setembro de 2008, que estabelece normas de execução do Regulamento (CE) 
n.º 834/2007 do Conselho relativo à produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos, no que respeita à produção biológica, à rotulagem e ao controlo.



A HUBEL VERDE

Na Hubel Verde, o nosso compromisso é diminuir o risco e potenciar o resultado das culturas dos nossos 
clientes, com produtos e serviços de excelência, para que o seu sucesso seja uma realidade.

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 de monitorização e controlo em Por-
tugal, resultado da aposta constante na inovação.

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

Na área da nutrição vegetal, o destaque vai para os adubos líquidos e sólidos, com uma grande implemen-
tação nas culturas agroindustriais do Ribatejo e Alentejo, onde sobressaem o tomate de indústria, o milho 
e o olival, reflexo da qualidade dos nossos produtos e serviços de assessoria técnica, que se estendem a 
outras culturas e 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 cul-
turas, com enfoque na nutrição.

A nossa abordagem integrada do mercado é hoje reconhecida através dos milhares de hectares onde a 
Hubel Verde desenvolve a sua atividade, nas diferentes fileiras da agricultura nacional, e pelos muitos agri-
cultores que, ano após ano, confiam nas nossas soluções.

A NOSSA EQUIPA

Presente em todo o território nacional, contamos com um Departamento de Agronomia constituído na 
sua totalidade por engenheiros agrónomos ou agrícolas, que têm como objetivo identificar as melhores 
soluções para a sua cultura e/ou exploração.

Porque as culturas dos nossos clientes não podem esperar, trabalhamos diariamente no nosso Departa-
mento de Logística, para ir ao encontro das suas expetativas e necessidades. Para tal, contamos com uma 
frota própria e centros de distribuição no território nacional.

Hoje, a Hubel Verde é reconhecida pelo valor acrescentado que coloca no negócio do seu cliente. Como 
prova estão os muitos hectares que nos foram confiados na área da nutrição vegetal e métodos produtivos.



Parque Hubel, Pechão, 

8700-179 Olhão

+351 289 710 515

Zona Industrial, lotes 55 e 56, 

2090-242 Alpiarça

+351 243 557 606

SEDE OLHÃO

INSTALAÇÕES DE ALPIARÇA

HVCATBIO180503

morada

telefone

morada

telefone

Parque de Empresas, lotes 16 e 30, 

7900-571 Ferreira do Alentejo

+351 284 739 612

INSTALAÇÕES DE FERREIRA DO ALENTEJO

hv@hubel.pt

www.hubelverde.com

morada

telefone


