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Por que cultivar
berries fora do solo?

MORANGO
FRAMBOESA
AMORA

VANTAGEM
VENTAGEM

VENTAGEM

• Esta técnica permite plantar em qualquer tipo de solo
• Colheita más rapida
• Não é necessario operações para a preparação do terreno
• O trabalho de poda e colheita é reduzido
• Segurança contra doenças de plantas
• Maior eficiência na irrigação e fertilização

• Não é necessário o aplicação do plástico
• Sendo elevados, nem plantas nem frutos tocam o chão.
• Mais facilidade de acesso a mão-de-obra, porque a colheita
torna-se mais facil sendo a um nivel elevado.

• Permite o transporte de plantas para as camaras para fornecer
horas de frio
• Não é necessario a aplicacão de plastico, logo menos
desperdicio

• Maior densidade de plantação
• Aumento de colheita nos primeiros anos
• Permite cultivar em qualquer epoca

Tecnología para propagação de morango
Substratos

Tabuleiros

Proberries Dark
HP E-S 24 VRL

HP E-S 10 VRL

HP E-S 16 VRL

HP E-S 9 VRL

HP E 18 VRL

HP E 35 VRL

Turfa negra

Fibra de coco

Turfa loira

Turfa loira

Proberries Premium
HP E 48 R

HP E 54 7 V2

HP E 40

HP E 66 7,5

HP E 54 7 VL

HP E 77 6V

Fibra de coco
Turfa loira

Acessórios para a propagação e produção de morango

Tela
anti-ervas
Horsol

Red de sombra
Berryline

Proberries Drain

Proberries Excellence

Fibra de coco
Turfa loira
Turfa negra

Tecnologia para a produção de morango
Fibra de coco Golden Grow
Vantagems da fibra de coco

aCapacidade de drenagem aeração
Propriedades
DURABILIDADE
Duração de 3/4 anos, de acordo com o ciclo
de vida da planta.
SUSTENTABILIDADE
A fibra de coco é biodegradável. Recurso de
fonte renovável. Agora, com a possibilidade de
plástico biodegradável.

que permite o correto
desenvolvimento radicular.

aAumenta o desempenho produtivo.
aAdianta ciclos de cultura.
aFacilita uma produção homogénea.
aPermite maior controle agronómico.
aImpede a proliferação de
doenças nas plantas.

FACILIDADE
Fácil de instalar: colocar, hidratar, plantar.

Acessórios para a propagação e produção de morango
Proteger a colheita da exposição ao sol, ajuda a preservar condições de crescimento homogêneas. Alem disso, poupa problemas agronomicos causados pela intensa radiação
solar. Por outro lado, o controle de ervas daninhas é essencial para preservar a segurança
da produção e facilitar a manutenção e a colheita.

Tecnologia para produção de framboesa
Fibra de coco Golden Grow Hydroponics
A fibra de coco é um excelente meio de cultura para
o sistema radicular da planta de framboesa. As suas
excelentes capacidades drenagem e aeração evitam
problemas de encharcamento. O coco se adapta-se às
flutuações de temperatura e reidrata com grande facilidade.

Retenção de água
Aeração
Material sólido

Também disponível em tamanhos para calha de cultura.

Sustraberry Frambuesa
Substrato com grande capacidade de drenagem e
matéria orgânica suficiente para um enraizamento
excelente.
• pH 5,5-6
• Estrutura grossa.
• Estructura 5-40

• Não fertilizado

Vasos Berrypot

Fibra de coco
Turfa loira
Perlite

Malha para entutorar Berryline
• Medida del quadro:
20 x 20 cm.
• Amplo e largo: 		
1,6 x 500 metros.
• É fornecido em rolos.

Vasos desenhados exclusivamente
para a produção de framboesa. Feito de
material muito resistente. A base elevada do
solo facilita uma correcta circulação do ar e o
seu desenho permite uma excelente
drenagem.

Uma das opções para endireitar mais confortáveis.
As malhas para entutorar verticales permitem a circulação de ar e a passo da luz, ajudam a aumentar
a produção e facilitam a colheita e a manutenção.

Tecnologia para produção de amora
Golden Grow Hydroponics Easyplanter
• Granulometria progressiva (fina
das raízes.
no topo e grosseira no
• pH ácido.
• fundo).
• Estrutura grossa.
• Com chips de coco que au• Alta capacidade de arejamenmentam a drenagem.
to que evita a asfixia radicular
• Não se compacta.
e problemas de fungos em
• Promove o desenvolvimento
condições frias.

Retençao de agua
Aireaçao
Material sólido

Sustraberry Mora
Sustrato que promove o desenvolvimento das
raízes, com grande capacidade de reidrataçao.

Coco Coarse

• Estrutura grossa.
• Aditivos: Dolomita de cálcio.
• Granulometria 10-40 mm. • Sem fertilizar.
• pH: 5,5-6.

Turfa loira
Perlite

Vasos Berrypot
O sistema de drenagem lateral e do fundo garante um óptimo arejamento e drenagem durante todo o período da cultura. O seu fundo de
altura dupla eleva-se a 3 cm do solo para facilitar a drenagem e o arejamento da raiz. Também disponível em 20, 25 e 35 litros.

Elevador Air Root 360
• Adequado para EasyPlanter.
30 x 30 x 30 o Berrypot 40.
• Resistência 60 kg.
• Diâmetro 36 cm.
• Moldura 30 x 30 cm.
• Altura 6 cm.

Discprotect
É um protector 100 %
natural, feito com fibra
de coco reciclável, tratada com borracha 100 %
natural.
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