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Porque criámos o Smart
Hydroponic Grow System
A perda de produtividade dos solos hortícolas é um dos principais
problemas que os agricultores enfrentam atualmente. Uma das soluções mais
utilizadas é incorporar fibra de coco na
linha de plantação.
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No entanto, em cerca de 70% das
explorações agrícolas onde
esta técnica é aplicada, as vantagens
deste sistema não chegam a ser totalmente aproveitadas, principalmente
devido a uma incorreta utilização da
fertirrigação.
Na Projar, desenvolvemos o
Smart Hydroponic Grow System, uma
inovadora solução que combina o
Sistema Melhorador de Solos com uma
estratégia de fertirrigação correta com
base nas necessidades hídricas e nutricionais da cultura.
Neste documento, encontrará os principais aspetos a ter em conta na gestão
agronómica da cultura para obter plantas mais ativas e com maior potencial de
produção.

Inspiring Green Technology

Olá! O meu nome é
Juan Manuel García Maldonado.

FORMAÇÃO ACADÉMICA

Sou Engenheiro Técnico Agrícola e
sou especializado na produção sem
solo e gestão agronómica da cultura,
em particular na fertirrigação em
hidroponia.

EXPERIÊNCIA

Tenho experiência como Responsável de
Produção de tomate em solo e hidroponia e como Responsável Técnico em empresas de referência no sector agrícola.

O MEU PAPEL NA PROJAR

Na Projar, sou Product Manager
de coco e fertilizantes desde 2019.
O meu principal objetivo é ajudar os
nossos clientes a encontrarem a
melhor solução para aumentar a sua
rentabilidade, resolvendo os problemas
com a cultura e incrementado a
produção.

SOBRE MIM

Considero-me uma pessoa
responsável, acessível e humilde.
No meu tempo livre, gosto de
ir para a montanha e fazer ciclismo.
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O QUE É O SMART HYDROPONIC GROW SYSTEM?
É um modelo de produção inovador que surge como
resultado da evolução do sistema de produção no solo.
Esta técnica combina o sistema tradicional de produção com
a técnica da cultura hidropónica, tirando partido das vantagens de
ambos os sistemas.

Reserva hídrica e nutricional dada pelo solo
Regas de multifrequência próprias da cultura hidropónica.

EM QUE CONSISTE?
O Smart Hydroponic Grow System combina as vantagens de
incorporar fibra de coco no solo com uma estratégia de rega
adequada, em função dos parâmetros ambientais e da própria
cultura, para obter plantas mais ativas e com maior potencial de
produção.
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QUE PROBLEMAS RESOLVE?

1

ESGOTAMENTO DO SOLO

Perda da capacidade produtiva Efeito da monocultura
Menor desenvolvimento das culturas
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COMPACTAÇÃO DOS SOLOS

Superficial Perdas de água devido ao escoamento
Profundas Encharcamentos (reduzida velocidade
de infiltração)
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SALINIZAÇÃO DOS SOLOS

Águas de má qualidade
Fertilização inadequadaDesequilíbrios nutricionais
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TRATAMENTOS QUÍMICOS

Baixa população de microrganismos benéficos
Nemátodos (parasitas)Meloidogyne incognita
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PREPARAÇÃO

DEIXAR DEFINIDA A
LINHA DE PLANTAÇÃO
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COLOCAÇÃO DAS PLACAS DE FIBRA DE COCO

DISTÂNCIA ENTRE PLACAS
Aproximadamente 2 cm.
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FIXAÇÃO DE RAMAL PORTA GOTEJADOR PARA
HIDRATAÇÃO E EXPANSÃO DAS PLACAS

ESQUEMA DO SISTEMA DE REGA

0,2 m de separação entre gotejadores:
5 gotejadores/mL

0,33 m: 3 gotejadores/mL
0,40 m: 2,5 gotejadores/mL
Caudal do gotejador: 1,0 – 2,0 – 3,0 L/H
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VOLUME DE ÁGUA REQUERIDO POR UNID.

11 – 13 L/placa
DOTAÇÕES VOLUMÉTRICAS
RECOMENDADAS PARA A HIDRATAÇÃO

Fracionamento da rega de 0,75 a 1,25 litros
FREQUÊNCIAS DE REGA RECOMENDADAS

20 – 30 – 45 minutos

MOMENTO DA HIDRATAÇÃO

Horas controladas do dia: + temperatura
TAMPONAR A FIBRA DE COCO:
2,5 – 5,0 MM MMOL/L

Diluição: 0,5 – 1,0 gr/L Nitrato Cálcico
150 Kg – Tanque 1000 L: 0,6 – 1,2 CE + água

GUIA DE UTILIZAÇÃO DE HIDRATAÇÃO DAS PLACAS DE FIBRA DE COCO EM FUNÇÃO
DO ESQUEMA DE REGA IMPLEMENTADO EM CADA CULTURA.
Volume de hidratação: 12 litros/unidade

Caudal do gotejador: 1,0 L/H
Distância entre os gotejadores

N.º de gotejadores/mL

Qi/unidade (L/H)

Dv (Litros)

Dv (Minutos)

N.º de regas

Frequência

0,20 metros

5,00

5,00

1,25

15,00

9,60

30 minutos

0,33 metros

3,00

3,00

1,00

20,00

12,00

45 minutos

0,40 metros

2,50

2,50

0,75

18,00

16,00

45 minutos

Dv (Litros)

Dv (Minutos)

N.º de regas

Frequência

Caudal do gotejador: 2,0 L/H
Distância entre os gotejadores

N.º de gotejadores/mL

Qi/unidade (L/H)

0,20 metros

5,00

10,00

1,25

7,50

9,60

0,33 metros

3,00

6,00

1,00

10,00

12,00

0,40 metros

2,50

5,00

0,75

9,00

16,00

Distância entre os gotejadores

N.º de gotejadores/mL

Qi/unidade (L/H)

Dv (Litros)

Dv (Minutos)

N.º de regas

0,20 metros

5,00

15,00

1,25

5,00

9,60

30 minutos

Caudal do gotejador: 3,0 L/H

0,33 metros

3,00

9,00

1,00

6,67

12,00

0,40 metros

2,50

7,50

0,75

6,00

16,00

Frequência

20 minutos

Dv: Dotação volumétrica em minutos por cada fração total de rega por unidade de placa de fibra de coco
Qi: Caudal instantâneo por metro linear e unidade de cultura
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O QUE PROPORCIONA O COCO AO SOLO?
FACILIDADE DE ENRAIZAMENTO
RADICULAR NO COCO

Alta velocidade de desenvolvimento
Boa divisão radicular
Boa saúde radicular
Menos stress no transplante
Menor gasto energético da planta

para o desenvolvimento das suas funções.

Maior quantidade de água facilmente
disponível.
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CAMALHÃO

REGAS DE LAVAGEM

Mesma dotação volumétrica
CE ideal alcançada no substrato similar à
CE da água de rega

REGA ANTES DO TRANSPLANTE

Mesma dotação volumétrica
Solução nutritiva de início
TAXA DE RENOVAÇÃO DAS PLACAS

2 anos*

* Uma vez finalizada a vida útil das placas e antes da
sua renovação, a fibra de coco pode ser incorporada
no
solo com maquinaria agrícola.
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SMART HYDROPONIC GROW SYSTEM: VANTAGENS TÉCNICAS
MÉTODO DE REGA BASEADO EM

BAIXAS DOTAÇÕES VOLUMÉTRICAS
E REGAS MULTIFREQUÊNCIA
O Smart Hydroponic Grow System é um sistema concebido para o aumento do rendimento da produção que
combina as vantagens do Sistema Melhorador de Solos com o potencial da multifrequência de rega.
Nas explorações agrícolas onde a fibra de coco é incorporada normalmente são realizadas regas com dotações de
elevada e baixa frequência, o que promove uma maior presença de raízes no solo e não no substrato.
Com o Smart Hydroponic Grow System são aplicadas regas multifrequência e dotações baixas para manter
a regularidade das condições de humidade e, consequentemente, da salinidade no perfil do substrato.
Deste modo, obtêm-se plantas mais ativas e com maior potencial de produção.
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GUIA DE TEMPOS DE REGA RECOMENDADOS DURANTE A CULTURA
Caudal do gotejador: 2,0 L/H
Distância entre os gotejadores

N.º de gotejadores/mL

Qi/unidade (L/H)

Dv (Litros)

Dv (Minutos)

0,20 metros

5,00

10,00

1,50

9,00

0,33 metros

3,00

6,00

1,50

15,00

0,40 metros

2,50

5,00

1,50

18,00

Caudal do gotejador: 3,0 L/H
Distância entre os gotejadores

N.º de gotejadores/mL

Qi/unidade (L/H)

Dv (Litros)

Dv (Minutos)

0,20 metros

5,00

15,00

1,50

6,00

0,33 metros

3,00

9,00

1,50

10,00

0,40 metros

2,50

7,50

1,50

12,00

ESTRATÉGIA EFICAZ DE REGA
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Quanto maior for a
homogeneidade do sistema,
maior será o
potencial produtivo
Através desta estratégia,
conseguiremos o máximo desenvolvimento radicular no volume da fibra
de coco proporcionado ao solo

SOBRE A PROJAR

FRUTOS VERMELHOS

VEGETAIS

ORNAMENTAL

PROPAGAÇÃO

CANNABIS
MEDICINAL

ÁRVORES
DE FRUTO

QUEM SOMOS
Somos uma empresa espanhola com mais de 35 anos
de experiência no sector hortofrutícola.
Somos produtores de substratos e fibra de coco nas
nossas fábricas em Espanha, Índia e Sri Lanka, o que
nos permite controlar e garantir a qualidade dos nossos
produtos. Também somos fornecedores de outros
fatores de produção, como vasos e tabuleiros de propagação, em estreita colaboração com as marcas líderes
do sector.
O facto de sermos fabricantes permitiu-nos adquirir
um amplo conhecimento sobre as características e
comportamento da turfa e da fibra de coco, as duas
matérias-primas mais importantes da
indústria hortofrutícola. Graças ao nosso know-how
e experiência, oferecemos aos produtores assessoria
técnica sobre a gestão agronómica da sua cultura para
ajudar a melhorar o rendimento da cultura e obter uma
maior produção.

Se procura aconselhamento agronómico, não hesite em contactar-nos. Vamos estudar o seu caso

VALOR ACRESCENTADO

particular e oferecer-lhe a melhor solução
adaptada às suas necessidades.

O CLIENTE EM
PRIMEIRO LUGAR

FORNECIMENTO
DE PRODUTOS

Será sempre atendido
por um Key Account
Manager dedicado a dar
resposta às necessidades da sua produção e
do seu rendimento. Irá
visitá-lo pessoalmente e
dar-lhe assessoria sobre
as melhores práticas
agronómicas para a sua
cultura.

Somos uma das poucas
empresas que oferece
um amplo e variado
catálogo de produtos e
soluções para o produtor.
Somos fabricantes de
substrato e fibra de coco
e distribuímos a tecnologia de produção necessária para diferentes tipos
de cultura.

Contacte-nos

SERVIÇO
GLOBAL
Gerimos a logística, fornecimento e qualidade
dos nossos produtos a
nível internacional: EUA,
China, Canadá, México, África do Sul, Peru,
Portugal…
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projarportugal.pt
Inspiring Green Technology

projarinternational.com

