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assessoria téCniCa agronóMiCa

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, monitorizar 
o desenvolvimento da cultura e os aspetos fitossanitários. 

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 ga-
rante o fornecimento dos adubos no tempo e local adequados.

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

nutritiva;
- a recolha de dados possibilita decisões precisas e seguras;

•	 Plano de adubação com adubos líquidos;
- Cálculo de equilíbrios nutritivos e determinação das fór-

mulas 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 de aplicações específicas (complementos nutri-

cionais) 
- adequação às especificidades de cada variedade;

•	 recomendações fitossanitárias
- seguimento atento do calendário de tratamentos, a sua 

monitorização e correção ao longo do ciclo cultural.

a Hubel verde disPõe de gaMas CoMPletas de soluções Para a 
Produção de CuCurbitáCeas (Melão, MelanCia, abóbora, Curgete e 
PePino), CoM o objetivo de MaxiMizar a Produção e reduzir o risCo.
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Produção de CuCurbitáCeas

nutrição vegetal



dispomos de várias gamas de adubosvs líquidos, desenvolvidas particularmente para a fertirrega:

ForMas de azoto eleMentos Possíveis

U / NA / NAU N / P / K / Ca / Mg / MO 
/ Micros

desCrição

•	 Fertilizantes em solução para aplicação em 
culturas tolerantes ao cloro ou quando a 
água de rega é de boa qualidade; 

•	 O fósforo provém do ácido fosfórico e o 
potássio do cloreto de potássio; 

•	 As fórmulas que não contêm fósforo têm um 
pH entre 4 e 7, podendo ser acidificadas.

ForMas de azoto eleMentos Possíveis

AA MO

desCrição

•	 Fertilizantes em solução para utilização em 
Agricultura Biológica.

•	 O azoto é proveniente de aminoácidos de 
origem exclusivamente vegetal, obtidos por 
fermentação. 

•	 O fósforo é proveniente de rochas fosfóricas, 
obtido por pulverização e o potássio é 
proveniente de cloreto de potássio de origem 
marinha, obtido da rocha silvite.

ForMas de azoto eleMentos Possíveis

- MO

desCrição

•	 Fertilizantes em solução à base de matéria 
orgânica; 

•	 Compostos de origem natural, 
nomeadamente ácidos húmicos e fúlvicos. 
Estes compostos formam, com o solo, 
complexos que facilitam a absorção dos 
nutrientes pelas plantas.

ForMas de azoto eleMentos Possíveis

N N / Ca / Mg / Micros

desCrição

•	 Fertilizantes em solução.
•	 Soluções de nitrato de cálcio, nitrato de 

magnésio ou nitrato de cálcio mais magnésio 
em diferentes equilíbrios, segundo as 
necessidades da cultura. 

•	 Fertilizantes isentos de cloro e na fórmula 
amoniacal são também isentos de azoto.

•	 Deve-se ter o cuidado de não misturar com 
sulfatos e fosfatos, pois formam sais insolúveis.

ForMas de azoto eleMentos Possíveis

NAU N / P / K / Micros 

desCrição

•	 Fertilizantes em solução saturada;
•	 O fósforo provém do polifosfato de amónio e 

o potássio do cloreto de potássio;
•	 Devido ao seu pH ser neutro, não danificam 

o equipamento de rega, nomeadamente 
pivots, e podem ser usados sem riscos para 
as plantas, como adubo starter líquido com 
aplicação localizada.

VSClassic

VSBioVSMO

VSCaMg VSSat

adubos vs líquidos
adubos líquidos Por Medida Para Fertirrega

Fornecidos através de frota própria e com uma equipa especia-
lizada, a utilização dos adubos líquidos é a via segura no que 
respeita à qualidade e garantia das concentrações de elementos. 
Porquê optar pelos adubos líquidos? 
•	 São	a	forma	mais	fácil	e	eficiente	de	praticar	a	fertirrega;
•	 Permitem,	em	cada	momento,	aplicar	o	equilíbrio	mais	ade-

quado à fase de desenvolvimento da cultura (adubação por 
medida);

•	 Não	exigem	qualquer	preparação	ou	diluição	prévia;	
•	 Podem	ter	o	pH	ajustado	às	necessidades;	
•	 Permitem	total	automatização	do	sistema;	
•	 Permitem	poupar	mão	de	obra.

Formas do azoto ElEmEntos PossívEis
N - forma nítrica (NO3)
A - forma amoniacal (NH4)

U - forma ureica ((NH2)2CO)
AA - aminoácidos

N - azoto
P - fósforo
K - potássio

Ca - cálcio
Mg - magnésio

MO - matéria orgânica
Micros - micronutrientes

Todas estas famílias e suas res-
petivas formulações específi-
cas por medida, são fornecidas 
nas gamas multifuncionais dos 
adubos BluDiamond líquidos, 
com a avançada Tecnologica do 
Micro Carbono.
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adubos bludiaMond líquidos
adubos líquidos MultiFunCionais

a gama de fertilizantes líquidos bludiamond consiste na utili-
zação de nanopartículas de origem vegetal que, graças às suas 
características,	atuam	como	um	veículo	ultra-eficiente	e	expo-
nenciam a disponibilidade dos nutrientes para as plantas.

Partículas sem aplicação MCt Partículas com aplicação MCt

Exemplo	da	produção	convencional	em	comparação	com	produção	
com adubos bludiamond, no macronutriente fósforo.

a teCnologia do MiCro Carbono (MCt) integra a
linHa de soluções de nutrição avançada da Hubel verde

AlTA TECNOlOgiA AO SErviçO DO AgriCUlTOr.

Nova geração De aDuBos líquiDos

com

a introdução da tecnologia do Micro Carbono nos fertilizan-
tes 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.

a tecnologia subjacente consiste na utilização de nano par-
tículas de origem vegetal que, graças às suas características, 
atuam	como	um	veículo	ultra	eficiente	e	exponenciam	a	dis-
ponibilidade dos nutrientes para as plantas.
Com	os	Adubos	BluDiamond	líquidos,	a	expressão	“adubos	
multifuncionais” ganha todo o sentido. 

os adubos bludiamond com a tecnologia do Micro Carbono 
permitem:
•	 Aumentar	exponencialmente	o	coeficiente	de	troca	catió-

nica (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 por medida e multifuncional ao longo do ciclo 

vegetativo.
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adubos vs sólidos

desde o arranque até ao final do ciclo da cultura, é importan-
te que a planta tenha ao seu dispor os nutrientes necessários 
para o seu desenvolvimento. a aplicação dos adubos sólidos 
permite a disponibilização da nutrição no terreno, em cultu-

ras de sequeiro, através de uma ampla gama de equilíbrios, 
desde	adubos	elementares	a	compostos	ou	complexos,	que	
podem incluir macronutrientes secundários e micronutrien-
tes. apresentam-se em formas cristalinas ou granuladas.

Adubos de fundo binários ou ternários, que 
incluem microelementos equilibrados;

Adubos de fundo complexos que podem ser 
complexos, binários ou ternários.

Adubos sólidos que pertencem à linha de 
produtos NEO (Powered by Agrotain), com 
azoto estabilizado e otimizado. graças ao 
inibidor de urease NBPT, evita perdas por 
volatilização do azoto até 40%.

Adubos de fundo compostos que podem 
ser elementares, binários ou ternários e que 
podem incluir macronutrientes secundários 
e microelementos, com ou sem inibidor de 
nitrificação.

Corretivos de solo à base de matéria orgânica 
animal e vegetal.

VS SOLmais VS SOLplexVS SOLtecno-u

VS SOLrustic VS SOLplus Organic

Os adubos sólidos são fornecidos em big bags de 500 kg 
e em paletes de 1.750 kg com 70 sacos de 25 kg cada.

Todas estas famílias e suas respetivas formulações específicas, são fornecidas nas gamas multifuncionais dos 
adubos BluDiamond sólidos, com a avançada Tecnologica do Micro Carbono.

ideais Para aPliCação eM Fundo e Cobertura eM 
Culturas de sequeiro
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adubos bludiaMond sólidos
nova geração de adubos MultiFunCionais

a gama de fertilizantes sólidos bludiamond consiste na utili-
zação de nanopartículas de origem vegetal que, graças às suas 
características,	atuam	como	um	veículo	ultra-eficiente	e	expo-
nenciam a disponibilidade dos nutrientes para as plantas.

os adubos bludiamond sólidos com a tecnologia do Micro 
Carbono permitem:
•	 Aumentar	exponencialmente	o	coeficiente	de	troca	catió-

nica (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.

Partículas sem aplicação MCt Partículas com aplicação MCt

Exemplo	da	produção	convencional	em	comparação	com	produção	
com adubos bludiamond, no macronutriente fósforo.

a introdução da tecnologia do Micro Carbono (MCt) nos 
fertilizantes sólidos, em culturas de sequeiro, representa um 
passo vanguardista na utilização dos nutrientes aplicados. o 
seu composto orgânico único permite otimizar a disponibili-
dade e aproveitamento dos mesmos por parte das plantas, 
permitindo assim, mais do que antes, adaptar a adubação às 

necessidades vitais da cultura. a tecnologia subjacente con-
siste 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.	 Com	os	Adubos	BluDiamond	 sólidos,	 a	 ex-
pressão	“adubos	multifuncionais”	ganha	todo	o	sentido.

a teCnologia do MiCro Carbono (MCt) integra a
linHa de soluções de nutrição avançada da Hubel verde

AlTA TECNOlOgiA AO SErviçO DO AgriCUlTOr.

com
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ampla gama de complementos nutricionais, direcionados 
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,	executam-se	planos	

nutricionais de fortalecimento da planta, atuando diretamen-
te sobre a mesma ou sobre as suas condições edáficas (solo e 
água). as soluções disponibilizadas são complementares en-
tre si e têm finalidades preventivas, corretivas, estimulantes e 
fortificantes para as plantas e melhoradoras de solo e água.

CoMPleMentos Para nutrição vegetal

Fertilizantes Foliares

Nome Descrição

Fertifol Flow

11+4+34+micro: Potencia as reservas da planta e aumenta a qualidade do fruto. 
27+10+15+micro: indicado para o crescimento vegetativo e desenvolvimento radicular e foliar. 
10+30+10+micro: Ótimo para complementar a nutrição da cultura, nas fases de floração e 
crescimento do fruto, e acelerar o desenvolvimento radicular. 
18+17+18+micro: Fertilizante foliar equilibrado.

codafol P54
Adubo líquido foliar de alta concentração em fósforo, que potencia o sistema radicular da 
planta.
Fósforo (P2o5) 85% p/v + dimetilsulfóxido 10ppm

codafol K35 Acid
solução líquida de alta concentração em potássio, ligeiramente ácida. melhora a coloração e a 
qualidade das culturas e favorece o amadurecimento do fruto.
Potássio (K2o) 35,0% p/v

Fertiamino K42 com 
Aminoácidos

Fertilizante especialmente concebido para proporcionar elevadas concentrações de potássio.
Azoto (N) 3,3% p/v + Potássio (K2o) 42% p/v + aminoácidos livres 3% p/v
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bioestiMulantes

Nome Descrição

Xilamin
corretor líquido húmico com aminoácidos.
extrato húmico de ácidos fúlvicos 25% p/v + aminoácidos totais 7% p/v  + m.o. 35% p/v

Vitamin estrela
Aminoácidos altamente concentrados.
Aminoácidos totais 68% p/v, m.o. 69% p/v

Vitamin Plus
Aminoácidos de alta concentração, obtidos através de hidrólise.
Aminoácidos totais 25,76% p/v + m.o. 60,7% p/v

Vitamin Vegetal
Formulação à base de altas concentrações de aminoácidos vegetais.
Aminoácidos totais 23,2% p/v, m.o. 74% p/v

Dalgin mg 

Bioestimulante completamente solúvel em água, com aminoácidos, extrato de algas marinhas 
Ascophyllum nodosum, macro e micronutrientes.
extrato de algas marinhas 61,5g/l, azoto (N) 1,45% p/v + magnésio (mgo) 6,15% p/v + enxofre (so3) 12,3% p/v + Boro (B) 

1,23% p/v + ferro (Fe) 0,02% p/v + manganês (mn) 0,02% p/v + molibdénio 0,12% p/v + aminoácidos

radimax +

Fórmula de NPK com aminoácidos específicos e microelementos que favorecem o 
desenvolvimento radicular das culturas.
Azoto (N) 3,72% p/v + fósforo (P2o5) 11,08% p/v + potássio (K2o) 4,08% p/v + zinco (Zn) 0,5% p/v + aminoácidos livres 

5,76% p/v

Fertil-Kuaje 
solução nutritiva que estimula o desenvolvimento do fruto, a frutificação e a uniformidade dos frutos.
Azoto (N) 4,0% p/v + Fósforo (P2o5) 28,3% p/v + micros + Ácidos policarboxílicos 6,7% p/v

organ Active
resulta da combinação de uma matriz orgânica de origem vegetal de elevado nível de 
humificação, com predominância de ácidos fúlvicos.
Azoto (N) 6,0% p/p + Potássio (K2o) 5,0% p/p + Aminoácidos 12,0% p/p + Ácidos húmicos e fúlvicos 11,0% p/p

Vegetal B45
melhora a resistência das plantas ao stress térmico e hídrico, aumentando a atividade 
fotossintética.
Azoto (N) orgânico 4,5% p/p + Potássio (K2o) 5,0% p/p + Glicina betaína >25,0% p/p

matur Plus
Acelera a maturação e uniformidade dos frutos e evita a sobrematuração. Aumenta a 
qualidade geral dos frutos.
Azoto (N) 3,0% p/p + Potássio (K2o) 6,5% p/p + metionina 1,0% p/p + Fenilalanina 1,0% p/p + Betaína 1,0% p/p

Gamma PGA

o Gamma PGA é um bioestimulante à base de ácido poliglutâmico (PGA) que aumenta a 
disponibilidade hídrica e de nutrientes para a planta, o desenvolvimento radicular, a produção e 
a qualidade das culturas.
Zinco (Zn-eDTA) 2,0% p/p + γ–ácido poliglutâmico 3,0% [min] p/p + proteína 6,0% p/p + açúcares 3,5% p/p

CoMPleMentos Para nutrição vegetal
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Corretores de CarênCias

Nome Descrição

micronova
mix T1 HGL

complexo líquido de microelementos para fertirrega.
Boro (B) 0,66% p/v + cobre (cu) 0,29% p/v + Ferro (Fe) 6,80% p/v + manganês (mn) 3,18% p/v + molibdénio (mo) 0,135% 

p/v + Zinco (Zn) 0,58% p/v

micronova
mix T3 HGL

Preventivo e corretivo de carências múltiplas para fertirrega. 
Boro (B) 0,66% p/v + cobre (cu) 0,52% p/v + Ferro (Fe) 6,64% p/v + molibdénio (mo) 0,27% p/v + Zinco (Zn) 0,65% p/v

Ferti-ca complex
corretor líquido de carências de cálcio.
Azoto (N) total 5,7% p/v + cálcio (cao) 11,7% p/v complexado

codacal Boro
Fórmula de aplicação foliar à base de cálcio e boro. melhora a resistência da cultura e a 
qualidade do fruto.
cálcio (cao) 10,4% p/v + Boro (B) 0,52% p/v

micronova
Bomo 

Previne e controla deficiências ou desequilíbrios na assimilação de boro e molibdénio.
Boro (B) 5,85% p/v + molibdénio (mo) 2,9% p/v 

Ferronova express 
6Fe eDDHsA

corretor sólido solúvel com ferro quelatado.
Ferro (Fe-eDDHsA) 6,0% p/p com 4,0% p/p orto-orto.

CoMPleMentos Para nutrição vegetal

CondiCionadores de Fertirrega

Nome Descrição

coadjuvante 
Tensioativo 
Fertinova

Tensioativo iónico de poder molhante. contém antiespumante.
Álcool etoxilado isotridecílico 12% p/v + Boro (B) etanolamina 0,22% p/v + molibdénio (mo) 0,025% p/v

Ferticlean Water
solução à base de permanganato de potássio com função desinfetante da água de rega.
Permanganato de potássio 5,0% p/v

oxyPure c50 

solução líquida libertadora de oxigénio, à base de peróxido de hidrogénio a 50%. 
completamente biodegradável, decompõe-se em água e oxigénio. Não tem cheiro nem sabor e 
não é fitotóxico nem deixa resíduos na planta.
Peróxido de hidrogénio a 50% p/p

Novacheck pH 
regulador de pH com tripla ação: acidificante, molhante e antiespumante.
Azoto (N) total 5% p/v + Fósforo (P2o5) 30% p/v

Alcalinizante 
integral

Formulação à base de carbonato de potássio, ideal no aumento do pH da água de rega.
carbonato de potássio (K2co3) 90% + estabilizador 5% + excipientes 5%

Ácido Fosfórico solução concentrada a 69% ou 72%. outras concentrações sob consulta.

Ácido Nítrico solução concentrada a 50% ou 60%. outras concentrações sob consulta.
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CondiCionadores e Corretores de solo

Nome Descrição

codasal Plus 2000
complexo líquido de cálcio para aplicação no solo, com tripla função: corretor de salinidade e 
cálcio e floculador.
cálcio (cao) complexado 17,5% p/v + ácidos orgânicos

Agrositrol simples
carbonato de cálcio, com função de corretor de acidez do solo.
carbonato de cálcio (caco3) 97,5 a 100%

Agrositrol composto
carbonato de cálcio magnesiano (dolomítico), com função de corretor de acidez do solo e fonte 
natural de magnésio.
carbonato de cálcio (caco3) 66 a 70% + carbonato de magnésio (mgco3) 25 a 32%

bioFertilizantes (organisMos siMbiótiCos)

Nome Descrição

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

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.

Vitasoil
complexo ativo natural à base de microrganismos rizosféricos benéficos, que 
regeneram a vida microbiana e devolvem a fertilidade ao solo.

Prodigy
Formulado à base de aminoácidos com fermentos de micro-organismos, que atua como promotor 
do crescimento vegetal, melhorando a capacidade de assimilação de água e nutrientes.
Azoto total 12% p/p + aminoácidos livres 6% p/p

CoMPleMentos Para nutrição vegetal
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FitoFortiFiCantes e Preventivos

Nome Descrição

Dalgin Active
extrato de algas marinhas selecionadas para um efeito bioestimulante e fitoprotetor, que 
melhora as defesas e a resistência da planta ao ataque de pragas e doenças.
Azoto (N) orgânico 1,43% p/v, aminoácidos 6,78% p/v + iodofor 10,4g/l

Fosfinova ca
solução ativa fosfocálcica.
Fósforo (P2o5) 14,3% p/v + cálcio (cao) 6% p/v 

Fosfinova cu
solução ativa à base de fósforo e cobre.
Azoto (N) 13% p/v + Fósforo (P2o5) 29,5% p/v + cobre (cu) 5% p/v

Fosfato Nitro-
Amónico 12-60-0

Formulado na forma líquida, permite uma aplicação mais cómoda e eficaz que os equivalentes 
cristalinos. Uma vez que não tem que realizar previamente a solução-mãe, a dosagem é mais exata.
Azoto (N) 12% p/v + Fósforo (P2o5) solúvel em água 60% p/v

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) quelatado por eDTA 0,5%p/v + Zinco (Zn) quelatado por eDTA 2,0%p/v

enzymatic

solução concentrada de enzimas elaboradas por fermentação por microrganismos benéficos. 
Atuam como «indutores bióticos» que induzem respostas da planta associadas à resistência 
sistémica induzida face ao ataque de patógenos.
enzimas hidrolíticas 20.000 ppm

Bioclean

Fitofortificante à base de fermentos de Lactobacillus, ativador das autodefesas das plantas. 
ecológico e amigo do ambiente é indicado para prevenir ataques de fungos e bactérias 
fitopatogénicas.
Fermentos de Lactobacillus 85 %

Bioresist
Fitofortificante composto por poli-D-glucosamina hidrolisada por via enzimática que atua 
induzindo reações de autodefesa, estimulação radicular e aumento de produção da cultura.
Poli-D-glucosamina hidrolizada 3% p/p

clarity surfeis
coadjuvante à base de caulino, funciona como refletor de luz solar, protegendo as plantas de 
potenciais escaldões.
caulino 65% p/v 

CoMPleMentos Para nutrição vegetal

CONTACTE-NOS E DESCUBrA TODA A gAMA DE PrODUTOS.

Os complementos para nutrição vegetal são fornecidos em vasilhas 
de 5 e 20 litros, em bidões de 220 litros e cubas de 1.000 litros.
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dePósitos

os depósitos são fabricados em Polietileno de alta densidade 
(Pead) com proteção uv e produzidos em moldes nervura-
dos que conferem elevada resistência química e mecânica. 
são fáceis de instalar e manter, podendo ser utilizados tanto 

à superfície como enterrados (modelos reforçados), apresen-
tando total estanquicidade e elevada resistência química à 
corrosão.

incluem graduação gravada no molde, tampa superior para 
limpeza e bocal com passa-muros de 1½” no fundo que, em 
conjunto com o fundo inclinado, garante o ideal escoamento 
do conteúdo.

Possibilidade de colocação de entradas e saídas nas zonas 
superiores	e	 inferiores	para	conexão	de	tubagens.	Disponi-
bilizadas tampas com fechos anti-intrusão.

são fabricadas em Polietileno de alta densidade (Pead) com aditivo de proteção contra a radiação uv, produzidas em molde 
com	cavidade	para	fixação	dos	Depósitos	Verticais	de	Plástico,	com	elevada	resistência	química	e	mecânica.	Incluem	graduação	
gravada no molde e passagem para tubagem direta do depósito e saída para válvula de descarga através de passa-muros de 1½” 
roscados na base da parede.

vertiCais Horizontais

baCias de retenção

estrutura
volume

(l)

diâmetro 
da base 

(mm) 

altura 
(mm)

diâmetro 
da boca 

(mm)

vertical

4.500 1.913 1.907 600

6.500 1.913 2.575 600

8.500 1.913 2.922 600

10.500 2.427 2.590 600

tronco-
cónicos

500 816 1.100 900

1.000 1.098 1.315 1.118

2.000 1.350 1.320 1.456

estrutura volume
(l)

diâmetro 
(mm) 

Compri-
mento 
(mm)

altura 
(mm)

diâmetro 
da boca 
(mm)

Horizontal

1.000 900 1.650 1.250 400

2.000 1.350 1.790 1.480 400

3.000 1.520 2.100 1.560 400

5.000 1.840 2.300 1.995 400
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Produção de CuCurbitáCeas

Fitossanidade



trataMentos Fitossanitários

na ambição constante de chegarmos ao mercado com um leque de soluções alargado, possuímos parcerias com importantes 
marcas mundiais que são referências a nível da investigação, desenvolvimento e fabrico de produtos fitofarmacêuticos.

CONTACTE-NOS E DESCUBrA TODA A gAMA DE PrODUTOS.

As soluções fitossanitárias são fornecidas em vasilhas e sacos de 
volumes variáveis, em bidões de 220 litros e cubas de 1.000 litros.

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,	ga-
rantindo a sustentabilidade ambiental. Como empresa auto-

rizada para a distribuição e venda de produtos fitofarmacêu-
ticos 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.
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Produção de CuCurbitáCeas

Monitorização agronóMica e aMbiental



Monitorização da HuMidade no solo

Para que o investimento do agricultor seja rentabilizado de for-
ma mais eficiente, é fulcral que disponha de informação, a mais 
detalhada possível. integradas no serviço de assessoria agronó-
mica, a Hubel verde disponibiliza aos seus clientes soluções de 
monitorização da humidade do solo em tempo real, ferramenta 

fundamental na gestão eficiente da utilização da água de rega. 
esta é a solução que lhe permite, em qualquer lugar e a qual-
quer hora, saber e acompanhar o que é mais importante: o seu 
investimento.

Monitor
automático

Histórico e
análises no PC

via browser

Notificação
em tempo real

via SMS

Servidor
SMS e HTTP

ao utilizar o programa Watergraph no computador, é 
possível: 
•	 Consultar gráficos dos consumos e variação hídrica nas 

diferentes profundidades e no tempo; 
•	 definir a estratégia de rega e determinar a quantidade 
ótima	 de	 água	 a	 fornecer	 à	 cultura,	 os	 máximos	 e	 os	
mínimos; 

•	 Comparar as diferentes estratégias de rega.

via PC

o agricultor, ou o conjunto de pessoas por ele designadas, 
recebe com uma frequência a definir (dia, período horário) a 
informação base para a gestão da rega: 
•	 Cultura / parcela; 
•	 estado da rega;  
•	 nível de humidade a diferentes profundidades e se está 
de	 acordo	 com	 os	máximos	 e	mínimos	 definidos	 com	 a	
indicação do comportamento a adotar; 

•	 temperatura do solo.
Com esta informação, o agricultor pode tomar decisões 
imediatas sobre a gestão da rega.

via sMs

•	 otimização da estratégia de rega; 
•	 Melhoria na disponibilização dos nutrientes; 
•	 Redução	 das	 perdas	 de	 nutrientes	 por	 lixiviação,	 com	

redução do impacto ambiental; 
•	 Maior eficiência energética;
•	 redução do nível de doenças na zona radicular da cultura; 
•	 Maximização	do	seu	investimento.

vantagens
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Monitorização aMbiental

estação MeteorológiCa WatCHdog

soluções CoMuniCadas

estações meteorológicas completamente equipadas com diferentes sensores, de-
pendendo do modelo. Podem ser personalizadas de acordo com as necessidades, 
através	das	entradas	para	sensores	externos.	Fazem	registos	contínuos	a	intervalos	
determinados (de 1 a 60 minutos), podendo os dados ser visualizados no ecrã de 
lCd ou descarregados para o PC, recorrendo-se ao programa specware 9Pro. Fun-
cionam com pilhas de 9v com autonomia de um ano.

as estações Meteorológicas podem enviar os dados direta-
mente para o seu computador através da opção de comuni-
cação via gPrs, via satélite ou via rádio. desta forma, poderá 
ter acesso e visualização gráfica dos dados climatológicos 
a todo o momento, devendo, para tal, instalar o programa 
specware 9 no seu computador.

sensores 2900et 2700 2550 2800 especificações Precisão

direção do vento √ √ √ x 1º ± 4º

velocidade do vento √ √ √ x 0,3 a 241 km/h ± 3 km/h

temperatura do ar √ √ √ opcional -32 a 100 ºC ± 6 ºC

Humidade relativa √ √ √ x 10 a 100 % - 5 a 50 ºC ± 3 %

Ponto de orvalho √ √ √ x -73 a 60 ºC ± 2 ºC

Precipitação √ √ x opcional 0,25 mm ± 2 % a 5 cm/h

radiação solar √ opcional opcional opcional 0 a 1500 W/m2 ± 5 %

evapotranspiração √ x x x n/a n/a

Entrada	para	sensores	externos 5 6 6 9 n/a n/a

entrada para sensores sMeC30 * 1 2 2 2 n/a n/a
* necessário para estações meteorológicas pré-2012.
intervalo de temperatura operacional de -30 a 55 ºC.
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a maneira mais económica para fazer a monitorização e análise 
das condições ambientais. os datalogger serie a fazem leituras 
a intervalos programados (de 1 a 120 minutos) e armazenam os 
dados	na	memória,	podendo	estes	ser	extraídos	via	cabo	para	o	
computador. Para esse efeito, deverá instalar o programa spec-
ware 9. Funcionam a pilhas com duração de um ano.

dataloggers WatCHdog série a

Medidor digital de láPis

os medidores digitais de lápis são equipamentos fáceis de 
utilizar, transmitindo os valores instantâneos da temperatura 
do ar e humidade relativa. o modelo 3402 também mede o 
ponto de orvalho e o bolbo húmido.

Monitorização aMbiental

Modelo sensores internos ligações 
opcionais

Proteção contra 
radiação

a 130 temperatura Humidade 
da folha √

a 150 temperatura +
Humidade relativa x opcional

a 160
temperatura +

Humidade relativa +
Co2

x não necessita,
uso interior

Modelo temperatura Humidade 
relativa

Ponto de
orvalho

bolbo
húmido

3401 √ √ x x

3402 √ √ √ √

temperatura Humidade 
relativa

Humidade
da folha

intervalo -40 a 70 ºC 0 a 100 % 0 a 15

Precisão
de ± 0,6 ºC

(entre -20 e 50 ºC)

até ± 1,2 ºC

de ± 3 %
(entre 10 e 90 % a 25 ºC)

até ± 5 %
n/a
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Centrais Modulares de
boMbageM e Fertirrega 
a Porta Para a INTERNET OF THINGS (iot)

a fertilização correta dos Cucurbitáceas é um fator essencial 
na cultura. Com a definição do plano de adubação, ganha 
importância	acrescida	executá-lo	da	forma	mais	eficaz	e	efi-
ciente possível. 

Nas	explorações	com	sistema	de	rega	implementado,	a	me-
lhor maneira de aplicar uniformemente a adubação e reduzir 
as	perdas	passa	por	executar	a	fertirrega.

as Centrais Modulares de bombagem e Fertirrega siMoC 
foram desenvolvidas como uma solução que, para além de 
permitirem	o	melhor	 controlo	da	 fertirrega	na	 exploração,	
levam, através do siMoC (sistema de Monitorização e Con-
trolo)	o	mundo	agrícola	mais	além,	até	à	verdadeira	“Internet	
das Coisas” ou Internet of Things (iot). Com a integração de 
tecnologias de ponta na automação, instrumentação, moni-
torização e controlo com equipamentos de nível mundial, é 
possível aceder e controlar a central de qualquer parte do 
mundo sem recorrer à instalação de qualquer software.

além do controlo da fertirrega, as centrais integradas com 
o siMoC podem também integrar a automação de contro-
lo	de	elementos	externos,	 como	controlo	ambiental,	bom-
bagem ou limpeza de filtros. Possibilitam ainda aglomerar a 
informação proveniente, tanto de equipamentos e sensores 
integrados no sistema, como de inputs	 de	dados	externos,	
tais como: climatológicos, humidade de solo, análises labo-
ratoriais, etc.
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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 imple-
mentação 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	estende	
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.



HvCatCuC170817

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

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.hubel.pt

morada

telefone


