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A PROJAR conta com uma ampla experiência no 
fornecimento de fatores de produção para viveiros e 
explorações hortofrutícolas.

Em 1983, iniciámos a nossa atividade no fabrico de substratos 
profissionais e atualmente somos uma referência neste sector. Se há algo que 
nos distingue é, por um lado, o amplo conhecimento das matérias-primas (tur-
fa e coco) e do seu comportamento na cultura e, por outro lado, a capacidade 
técnica e produtiva para conceber o melhor substrato adaptado às condições 
de cultura e às necessidades de utilização dos nossos clientes. 

Na nossa fábrica de Espanha, com uma localização privilegiada no porto de 
Almería, contamos com uma capacidade de produção de 150 000 m3/ano. 
Recebemos nesta fábrica a turfa proveniente dos países bálticos e a 
fibra de coco procedente da Índia e Sri Lanka e elaboramos a nossa gama 
de substratos profissionais Projar Professional a partir de matérias-primas 
da mais alta qualidade. 

Nas nossas fábricas da Índia e Sri Lanka, processamos coco durante todo o 
ano, para convertê-lo em matéria-prima destinada à elaboração de misturas 
de substratos e também produto acabado de fibra de coco Golden Grow para 
cultura hidropónica.

O facto de termos matérias-primas ao nosso alcance e de contarmos com 
fábricas próprias proporciona-nos uma grande flexibilidade, sendo capazes de 
desenvolver substratos especiais em conformidade com as necessidades dos 
nossos clientes.

A PROJAR conta com uma rede logística distribuída por Espanha e Portugal, 
que nos permite fornecer para qualquer ponto da Península Ibérica. Contamos 
com armazéns nas principais zonas produtivas e a nossa equipa comercial e 
técnica está sempre próxima dos nossos clientes, para que a sua cultura seja 
um êxito total.
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Sobre nós

Trabalhamos ao serviço do agricultor para ajudar 
a desenvolver a sua exploração e melhorar a rentabili-
dade da sua cultura. Para tal, oferecemos uma ampla 
carteira de produtos e uma assessoria no terreno que 
fazem de nós a melhor opção para o produtor,  
com um serviço de pós-venda contínuo.
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PLACAS DE FIBRA DE COCO
Placas ou blocos de fibra de coco comprimida que são incorpo-

rados no terreno para melhorar a sua estrutura, capacidade de 
arejamento e drenagem. Depois da sua colocação e da primeira 
rega, estas expandem-se e o material solta-se.  

• A fibra de coco atua como reservatório de água e 
nutrientes, melhorando o desenvolvimento radicular da 
planta e facilitando o transplante sem stress. 

Granulometrias disponíveis: Standard e Balance

SUBSTRATO SEED PRO 7030
Indicado para a propagação hortícola.  

Utilização: tabuleiros de viveiro com alvéolos de 4 a 6 cm.  

Estrutura fina, com uma proporção de turfa loira superior 
à de turfa negra. 

SUBSTRATO SEED PRO 5050
Indicado para a propagação hortícola.  

Utilização: tabuleiros de viveiro com alvéolos de 4 a 

6 cm. 

Estrutura fina, com uma mistura equilibrada de 

turfa negra e turfa loira. 

SUBSTRATO SEED PRO EXTRA 15 P10
Indicado para propagação hortícola em viveiros de 
variedades vegetais muito diversificadas com eleva-
das exigências nutricionais e de água.  

SUBSTRATO 100% FIBRA DE COCO 
COCOPEAT® – SACO DE 80 LITROS
Cocopeat® é um produto composto 
por 100% de fibra de coco. 

Propriedades: grande capacidade de retenção de 
água, excelente capacidade de retenção de 
nutrientes e de intercâmbio catiónico. 

Instruções de instalação

Realizamos as 
valas de plantação1 Introduzimos as 

placas em fila, 
deixando 3 cm 
de espaço entre 
elas
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Semeamos4

Os nossos produtos

Colocamos a linha 
de gotejador e 
hidratamos as 
placas
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EASYPLANTER GOLDEN GROW

O Golden Grow Hydroponics EasyPlanter é um formato 
individual de fibra de coco utilizado principalmente para a 
cultura hidropónica protegida em estufas e é muito simples de 
utilizar. 

O saco de cultura individual permite aumentar a densidade 
de plantação. A fibra de coco pode ser de diferentes granulome-
trias o formato é adaptável ao tipo de produção e cultura.

Larguras*: 
25 cm/20 cm/15 cm

Alturas*:
7,5 cm 
18 cm

Profundi-
dades*:
20 cm 
18 cm
15 cm

PLACAS GOLDEN GROW
Para uma cultura hidropónica de alta tecnologia, contamos com 

as Placas Golden Grow.  

Indicadas para: a cultura de tomate, pepino, melão, melancia ou 
determinadas flores ornamentais.  

As nossas placas apresentam uma granulometria progressiva, 
fina na parte superior e grossa na parte inferior para ter 
os melhores resultados de drenagem.  

Material 100% natural, renovável e reciclável.



Soluções
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La Pinaeta s/n
46930 Quart de Poblet, Valencia (Espanha)

Tel. + 34 961 597 480 projarportugal.ptInspiring Green Technology


