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AgriculturA BiológicA

Hoje, mais do que nunca, há uma consciencialização cada vez maior em rela-
ção 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 prá-
ticas que visam contribuir para a preservação e sustentabilidade dos ecossiste-
mas, fomentando a biodiversidade e fertilidade.

Por estes motivos, a Agricultura Biológica é um modo de produção que visa o 
uso adequado dos recursos naturais 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 sal-
vaguarda do meio-ambiente onde a exploração se insere, tal como a saúde e 
bem-estar dos consumidores.

Consciente das necessidades da produção agrícola em modo biológico, a Hu-
bel Verde tem soluções adequadas no âmbito do serviço de aconselhamento 
técnico e na monitorização ambiental, que apoiam o produtor na gestão dos 
recursos naturais. A empresa tem também incluído no seu portefólio, produtos 
fertilizantes em conformidade com os princípios e legislação vigente para a 
Agricultura Biológica, oferecendo desta forma uma solução integrada.
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FertinAtur e-CoDArgon
Adubos líquidos para fertirrega em vários 
equilíbrios nPK.

Matéria orgânica líquida de origem vegetal.

XilAMin e-CoDASAl
Corretor líquido húmico com aminoácidos. Complexo líquido de cálcio.

CuPrAnoVA e-CoDA-Óleo-K
Solução ativa de cobre em gel. Sabão potássico.

VitAMin VegetAl CoDAHort
Solução concentrada de aminoácidos. Solução orgânica líquida de microelementos.

BorAnoVA CoDAquel
Corretor líquido de carências de Boro. Corretor de carências de zinco e manganês.

FulVinoVA CoDA Fe-l
Corretor líquido fúlvico de origem vegetal 
contendo macro e micronutrientes.

Corretor de carências de ferro.

AlguinoVA CoDA-MiX
Micro extrato de algas. Mistura líquida de microelementos.

o serviço de assessoria técnica agronómica à condução de 
culturas, permanente ao longo da campanha, tem como 
objetivos principais garantir a maximização da produção, ao 
mesmo tempo que reduz o risco.

ASSeSSoriA téCniCA AgronÓMiCA

Soluções de monitorização da água de rega a várias 
profundidades e em contínuo da humidade do solo, de modo 
a melhorar o controlo de rega, minimizando o desperdício de 
água e adubos.

MonitorizAção De águA De regA

produtos

contacte-nos e conheça a restante gama de produtos certificados para agricultura biológica.

Os produtos podem ser fornecidos em volumes de 5 e 20 litros ou em IBC de 200 e 1000 litros.

serviços


