
Como o podemos ajudar?
GUiA DE SOLUÇÕES PARA PRODUÇÃO DE BERRIES
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Tabuleiros
de cultivo

Vasos
de 1 L 

Substratos

Vasos

Easyplanter
(fiba de coco 
em saco)

Turfa

Malha
anti-ervas

Malha
de sombra
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elevadoras

Fibra de coco 
para morango

substratos e fibra de
coco para framboesa

Vasos para
amora e
framboesaTutores

Substratos para propagação 
de morango e mirtilo

Projar é a única empresa de tecnologia hortofruticola 
que  propõe um leque de soluçoes completo para a 

cultura do mirtilo.

O nosso objectivo é apoiar o produtor para
aumentar a qualidade e obter melhores rendimentos 

na sua produçao.

Especialistas na cultura de berries

CULTIVO SEM SOLO

CULTIVO NO SOLO

VIVEIROS

Amora Framboesa

Mirtilo
Morango
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MIR-
TILO

3

Propagação de
mirtilo
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Propagação de mirtilo

PROBERRIES ARÁNDANO PREMIUM

• Alta capacidade de drenagem.
• Alta capacidade de arejamento.
• Não se compacta.
• Promove o desenvolvimento das
• raízes.
• pH ácido.
• Estrutura fina.

Propriedades

• Granulometria 7-15 mm
• Aditivos: Dolomita de cálcio
• Não fertilizado
• pH: 4,5 - 5,5

Análise

• Saco 120 litros
• Maxibale

Apresentação
Fibra de coco

Turfa loira

Perlite

PROBERRIES ARÁNDANO

• Alta capacidade de drenagem.
• Alta capacidade de arejamento.
• Não se compacta.
• Promove o desenvolvimento das
• raízes.
• pH ácido.
• Estrutura fina.

Propriedades

• Granulometria 5-10 mm
• Aditivos: Dolomita de cálcio
• Não fertilizado
• pH: 4,5 - 5,5

Análise

• Saco 120 litros
• Maxibale

Apresentação
Fibra de coco

Turfa loira

Perlite

Turfa negra

PROBERRIES ARÁNDANO PRECISION

• Alta capacidade de drenagem.
• Alta capacidade de arejamento.
• Não se compacta.
• Promove o desenvolvimento das
• raízes.
• pH ácido.
• Estrutura fina.

Propriedades

• Granulometria 0-10 mm
• Aditivos: Dolomita de cálcio
• Não fertilizado
• pH: 4,5 - 5,5

Análise

• Saco 120 litros
• Maxibale

Apresentação
Fibra de coco

Turfa loira

PROBERRIES ARÁNDANO EXCELLENCE

• Alta capacidade de drenagem.
• Alta capacidade de arejamento.
• Não se compacta.
• Promove o desenvolvimento 

das
• raízes.
• pH ácido.
• Estrutura fina.

Propriedades
• Granulometria 7-15 mm
• Aditivos: Dolomita de 

cálcio, fertilizante
• pH: 4,5 - 5,5

Análise

• Saco 120 litros
• Maxibale

Apresentação
Fibra de coco

Turfa loira

Perlite
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Propagação de mirtilo

TABULEIROS HERKU PARA PROPAGAÇÃO

HP D-L 480

Plantas / m2Nº de
alvéolos

Medidas
bandeja

8

4,5 cc

15 x 15

24

300 x 540 480 (16x30) 2.963

Permite extração mecanizada.

HP D-L 480-2

*Medidas en mm.

8

4,5 cc

15 x 15

24

310 x 540 480 (16x30) 2.867

Permite extração mecanizada.

HP D 84/6-R

15

40,5

60

310 x 530 84 (7x12) 510

Permite extração mecanizada. *Medidas en mm.

*Medidas en mm.

VASOS PROBERRIES 
PARA PROPAGAÇAO

• Cor negro
• Feito de poliestireno

*Medidas en cm.

1 litro

11 x 11

12

5º

x4

MALHA ANTI-ERVAS HORSOL

O viveiro também requer uma malha anti-ervas para proteger as 
áreas onde as plantas se desenvolvem. Com esta protecção, evita-se 
a contaminação nos tabuleiros ou nos vasos e também se libertam 
os corredores.

MALHA DE SOMBRAMENTO BERRYLINE

• Proporciona proteção contra 
temperaturas extremas e evi-
ta a perda de humidade.

• Disponível em várias cores.
• Capacidades de sombrea-

mento de 40 % e até 66 %, 
dependendo do modelo.

Ideal em plantações de solo instaladas sob protecção de estufa ou 
quando existem cercas de protecção disponíveis.

• Pesos disponíveis: 100 g/m² y 130 
g/m².

• Diversas larguras disponíveis.
• Material: trança plana de polipro-

pileno.

• Cor negro.
• Proteçao UV.
• Permeabilidade: 20 l/m²/s 

(EN ISO11058)

• Material base: HDPE.
• Resistente.
• Alta eficiência 

no sombreamento.
• Proteção UV.

50 cc
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Cultura de mirtilo
SEM SOLO

6
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Produção de mirtilo sem solo

SUSTRABERRY MIRTILO PREMIUM

• Durabilidade: 8 anos.
• Alta capacidade de drenagem.
• Alta capacidade de arejamento.
• Não se compacta.
• Promove o desenvolvimento das
• raízes.
• pH ácido.
• Estrutura grossa.

Propriedades

• Granulometria 10-40 mm
• Aditivos: Dolomita de cálcio
• Não fertilizado
• pH: 4,5 - 5,5

Análise

• Saco 120 litros
• Maxibale

Apresentaçao
Coco Coarse

Turfa loira

Perlite

SUSTRABERRY MIRTILO EXCELLENCE

• Durabilidade: 8 anos.
• Alta capacidade de drenagem.
• Alta capacidade de arejamento.
• Não se compacta.
• Promove o desenvolvimento das
• raízes.
• pH ácido.
• Estrutura grossa.

Propriedades

• Granulometria 10-40 mm
• Aditivos: Dolomita de 

cálcio
• pH: 4,5 - 5,5

Análise

• Saco 120 litros
• Maxibale

Apresentaçao Coco Coarse

Turfa loira

Perlite

SUSTRABERRY MIRTILO EXACT

• Durabilidade: 8 anos.
• Alta capacidade de drenagem.
• Alta capacidade de arejamento.
• Não se compacta.
• Promove o desenvolvimento das
• raízes.
• pH ácido.
• Estrutura grossa.

Propriedades

• Granulometria 10-40 mm
• Aditivos: Dolomita de 

cálcio
• pH: 4,5 - 5,5

Análise

• Saco 120 litros
• Maxibale

Apresentaçao

VASOS BERRYPOT

• Flexívels
• Sistema de alta drenagem
• Resistentes
• Facilitam o arejamento
• Cores : terracota, preto e marfim
• Fabricado em polietileno.

O sistema de drenagem lateral e de fundo garante
uma óptimo arejamento e drenagem durante todo o
período da produção.
O seu fundo de altura dupla eleva-se a 3 cm do solo
para facilitar a drenagem e o arejamento da raiz.

Coco Coarse

Turfa loira

Perlite

27,5 cm

34,5 cm

20 l 28,5 cm

38 cm

25 l 30,4 cm

43,5 cm

35 l 33,5 cm

45,5 cm

40 l
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Produção de mirtilo sem solo
AIRPLUS INTERIOR PARA VASOS

DISCO PROTECTOR ANTI-ERVAS DISCPROTECT

CANAL DE HIDROPONÍA

Evita possíveis encharcamentos que afectariam o sistema 
radicular e facilita a coleta de água de drenagem. É fornecido 
pré-dobrado, instala-se facilmente.

GOLDEN GROW HYDROPONICS PREMIUM EASYPLANTER

• Granulometria progressiva (fina no topo e 
grosseira no fundo).

• Com chips de coco que aumentam a drenagem.
• Não se compacta.
• Promove o desenvolvimento das raízes.
• pH ácido.
• Estrutura grossa.
• Alta capacidade de arejamento que evita a 

asfixia radicular e problemas de fungos em 
condições frias.

• Fabricado em polipropileno  
alveolar extrudido.

• Tratamento UV.
• Peso: 400 gr/m².
• Várias larguras disponíveis.

FIXAÇÃO PARA 
MANGUEIRAS 
BERRYCLIP

Este elemento proporciona maior possibilidade de arejamento e 
drenagem no vaso, quando a cultura assim o exige, devido a 
condições excepcionais. Evita que as raízes atinjam a base do vaso, 
de modo que não entram em contacto com o solo. A planta é mais 
produtiva à medida que as raízes se tornam mais saudáveis e fortes 
e a parte aérea cresce com grande vigor. O seu diâmetro é de
30 cm e é compatível com o vaso BERRYPOT 25, 35 e 40.

A protecção do substrato em culturas de longa duração é muito 
importante, dado que com o tempo podem crescer ervas 
indesejadas na base do substrato, o qual prejudicaria a cultura.
É um protector 100 % natural, feito com fibra de coco reciclável. 
A fibra de coco é tratada com borracha 100 % natural, aplicada em 
spray para que o disco mantenha a sua forma.
Ao contrário de outros protectores com o mesmo uso, este tem 
consistência suficiente para proteger adequadamente, evitando 
a evapotranspiração, mas permitindo o arejamento.

Fixação para 
colocar a 
mangueira ao 
vaso evitando
deslocamentos 
incómodos.
Adequado para 
mangueiras
de 16 a 20 mm.

Retenção de água

Aeraçao

Material sólido
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Produção de mirtilo sem solo
AIROOT 360, ELEVADOR PARA EASYPLANTER OU VASOS

AIROOT EASY, ELEVADOR PARA EASYPLANTER

MALHA DE SOMBREAMENTO BERRYLINE

• Proporciona protecção con-
tra temperaturas extremas e 
evita a perda de humidade.

• Disponível em várias cores.
• Material de base: HDPE.
• Resistente.

Projectado para que a área de drenagem ganhe luminosidade 
e fluxo de ar, o que induz a emissão de raízes secundárias..
Substitui blocos pré-fabricados ou ladrilhos, facilitando o 
manuseamento. Evita áreas de raízes mortas no centro, que 
geralmente aparecem com o uso de ladrilhos.

Projectado para que a área de drenagem ganhe luminosidade e 
fluxo de ar, o que induz a emissão de raízes secundárias. Substitui 
blocos pré-fabricados ou ladrilhos, facilitando o manuseamento.
Evita áreas de raízes mortas no centro, que geralmente aparecem 
com o uso de ladrilhos

• Adequado para EasyPlanter 
30x30x30 ou Berrypot 40.

• Resistência: 60 kg.

• Diâmetro: 36 cm
• Moldura: 30 x 30 cm
• Altura 7 cm

• Adequado para 
EasyPlanter 30x30x30.

• Resistência 60 kg.

• Moldura 30x30 cm
• Altura 6 cm

MALHA ANTI-ERVAS HORSOL

• Pesos disponívels: 
100 g/m² y 130 g/m².

• Várias larguras disponíveis.
• Material: Trança plana de 

polipropileno.

Malha anti-ervas resistente ao desenvolvimento de ervas daninhas. 
Deixa os corredores livres de ervas daninhas, evitando os trabalhos 
de limpeza e facilitando o movimento do pessoal de campo e das 
máquinas.

• Cor preta.
• Protecção UV.
• Permeabilidade: 20 l/m²/s 

(EN ISO 11058)

• Capacidades de 
sombreamento a partir de 
40 e até 66 segundo a cor.

• Alta eficiência no 
sombreamento.

• Protecção UV.
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Produção de mirtilo
NO SOLO
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Produção de mirtilo no solo

MALHA ANTI-ERVAS HORSOL

• Peso: 100 g/m² com 12 linhas/
m² e 130 g/m² com 12 linhas/
m².

• Várias larguras disponíveis.
• Cor preta.
• Armações a cada 25 cm.

Malha anti ervas resistente ao desenvolvimento de ervas daninhas. 
Permite a contenção de camalhões e a sua protecção contra as 
ervas daninhas.

• Material: Trança plana de 
polipropileno.

• Protecção UV.
• Permeabilidade: 10 l/m²/s 

(teste DLTM 33)

SUSTRABERRY MIRTILO PREMIUM

• Durabilidade: 8 anos.
• Alta capacidade de drenagem.
• Alta capacidade de arejamento.
• Não se compacta.
• Promove o desenvolvimento das raízes.
• pH ácido.
• Estrutura grosseira.

Propriedades
• Granulometria 10-40 mm
• Aditivos: Dolomita de cálcio
• Não fertilizado
• pH: 4,5 - 5,5

Análise

• Saco 120 litros
• Maxibale

Apresentação
Coco Coarse

Turfa loira

Perlite

SUSTRABERRY MIRTILO EXCELLENCE

• Durabilidade: 8 anos.
• Alta capacidade de drenagem.
• Alta capacidade de arejamento.
• Não se compacta.
• Promove o desenvolvimento das raízes.
• pH ácido.
• Estrutura grosseira.

Propriedades
• Granulometria 10-40 mm
• Aditivos: Dolomita de cálcio
• Não fertilizado
• pH: 4,5 - 5,5

Análise

• Saco 120 litros
• Maxibale

Apresentação
Coco Coarse

Turfa loira

Perlite

BLEND BERRIES MIRTILO
A turfa loira favorece o enraizamento da planta, o que garante
o sucesso da cultura nas fases iniciais. Ao aplicá-la no solo, as
condições para a cultura são melhoradas, uma vez que lhe é
proporcionada homogeneidade, o pH adequado e capacidade
de arejamento e de drenagem. Além disso, a matéria orgânica é
fornecida de modo suficiente para um bom desenvolvimento da
planta.

• 100% turfa loira
• Granulometria 

0-40 mm.
• pH 4,5 - 5
• Sem aditivos.

MALHA DE SOMBREAMENTO BERRYLINE

• Proporciona protecção contra 
temperaturas extremas e evita 
a perda de humidade.

• Disponível em várias cores.
• Material de base: HDPE.
• Resistente.

Ideal em plantações no solo instaladas sob protecção de estufa ou 
quando existem cercas de protecção disponíveis.

• Capacidades de sombreamento 
de 40 % e até 66 %, dependendo 
do modelo.

• Alta eficiência no sombreamento.
• Protecção UV.
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Propagação de morango

MO-
RANGO
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• Granulometria 0-10 mm
• Aditivos: Dolomita de cálcio, 

fertilizante base.
• pH: 5,5-6

Propagação de morango

PROBERRIES PREMIUM

• Alta capacidade de drenagem e 
de arejamento.

• Não se compacta.
• Promove o desenvolvimento das
• raízes.
• Estrutura fina.

Propriedades
• Granulometria 0-10 mm
• Aditivos: Dolomita de cálcio, 

fertilizante base.
• pH: 5,5-6

Análise

• Saco 120 litros
• Maxibale

Apresentação

PROBERRIES EXCELLENCE

• Alta capacidade de drenagem e de 
arejamento.

• Boa capacidade de retençao de 
água.

• Não se compacta.
• Promove o desenvolvimento das
• raízes.
• Estrutura fina.

Propriedades
• Granulometria 0-10 mm
• Aditivos: Dolomita de cálcio, 

fertilizante base.
• pH: 5,5-6

Análise

• Saco 120 litros
• Maxibale

Apresentação

PROBERRIES DRAIN

• Alta capacidade de drenagem e de 
arejamento.

• Não se compacta.
• Promove o desenvolvimento das 

raízes.
• Estrutura fina.

Propriedades

Análise

• Saco 120 litros
• Maxibale

Apresentação

PROBERRIES DARK

• Alta capacidade de drenagem e de 
arejamento.

• Boa capacidade de retençao de 
água.

• Não se compacta.
• Promove o desenvolvimento das 

raízes.
• Estrutura fina.

Propriedades • Granulometria 0-10 mm
• Aditivos: Dolomita de cálcio, 

fertilizante base.
• pH: 5,5-6

Análise

• Saco 120 litros
• Maxibale

Apresentação

Turfa negra

Fibra de coco

Turfa loira

Fibra de coco

Turfa loira

Fibra de coco
Turba rubia

Turfa negra

Turfa loira
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Propagação de morango

TABULEIROS PARA PROPAGAÇÃO DE MORANGO

MALHA DE SOMBREAMENTO BERRYLINE

• Proporciona protecção 
contra temperaturas 
extremas e evita a perda 
de humidade.

• Disponível em várias cores.
• Resistente.

MALHA ANTI-ERVAS HORSOL

• Peso: 100 g/m²
• Várias larguras disponíveis.
• Cor preta.
• Armações de reforço a 

cada 25 cm.

O viveiro também requer uma malha anti-ervas para proteger as 
áreas onde as plantas se desenvolvem. Com esta protecção, evita-se 
a contaminação nas tabuleiros ou nos vasos e também se libertam 
os corredores.

• Material: trança plana de 
polipropileno.

• Protecção UV.
• Permeabilidade: 10 l/m²/s 

(teste DLTM 33)

• Capacidades de sombrea-
mento de 40 % e até 66 %, 
dependendo do modelo.

• Material de base: HDPE.
• Alta eficiência no 

sombreamento.

Ideal em plantações no solo instaladas sob protecção de estufa ou 
quando existem cercas de protecção disponíveis.

HP E 18 VRL HP E 35 VRL HP E 40HP E 48 R

HP E 54 7 V2 HP E 54 7 VLHP E 66 7,5 HP E 77 6V

HP E-S 9 VRLHP E-S 10 VRL HP E-S 16 VRLHP E-S 24 VRL
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Cultura do morango

15
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Produção de morango

FIBRA DE COCO GOLDEN GROW

MALHA DE SOMBREAMENTO BERRYLINE

• Proporciona protecção 
contra temperaturas 
extremas e evita a perda de 
humidade.

• Disponível em várias cores.
• Resistente.

MALHA ANTI-ERVAS HORSOL

• Peso: 100 g/m²
• Várias larguras disponíveis.
• Cor preta.
• Armações de reforço a 

cada 25 cm.

O viveiro também requer uma malha anti-ervas para proteger as 
áreas onde as plantas se desenvolvem. Com esta protecção, evita-se 
a contaminação nas tabuleiros ou nos vasos e também se libertam 
os corredores.

• Material: trança plana de 
polipropileno.

• Protecção UV.
• Permeabilidade: 10 l/m²/s 

(teste DLTM 33)

• Capacidades de sombrea-
mento de 40 % e até 66 %, 
dependendo do modelo.

• Material base: HDPE.
• Alta eficiência no 

sombreamento.

Ideal em plantações no solo instaladas sob protecção de estufa ou 
quando existem cercas de protecção disponíveis.

• Fibra de coco de alta qualidade que 
aumenta o rendimento na cultura do 
morango.

• Facilita uma colheita homogénea.
• Excelente drenagem.
• Não se compacta.

• Alta capacidade de re-hidratação.
• Fácil de usar : colocar, hidratar e plantar.
• Distribuição homogénea de partículas, 

triagem técnica.
• Adapta-se perfeitamente às amplitudes 

térmicas.
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FRAM-
BOESA

17

Produção e multiplicação 
de framboesa



18 www.projar.es/soluciones/berries

Multiplicação de framboesa

PROBERRIES FRAMBOESA ROOTPRO

• Promove o desenvolvimento das 
raízes.

• Estrutura grosseira.
• Excelente equilíbrio de 

arejamento/ drenagem.
• Não se compacta.

Propriedades
• Granulometria 0-40 mm
• Aditivos: Dolomita cálcio, 

fertilizante base.
• pH: 5,5-6

Análise

• Saco 120 litros
• Maxibale

Apresentaçao

SUSTRABERRY FRAMBOESA

• Promove o desenvolvimento 
das raízes.

• Estrutura grosseira.
• Capacidade de reidrataçao.
• Excelente equilíbrio de 

arejamento / drenagem.
• Não se compacta.

Propriedades
• Granulometria 0-10 mm
• Aditivos: Dolomita de cálcio, 

fertilizante base.
• pH: 5,5-6

Análise

• Saco 120 litros
• Maxibale

Apresentaçao

GOLDEN GROW HYDROPONICS FRAMBOESA (BLOCOS E LADRILHOS)

BERRYPOT FRAMBOESA 10,5 L

Perlite

Turfa loira

Fibra de coco

Turfa loira

Perlite

Retençao de água

Aireçao

Material sólido

BERRYPOT FRAMBOESA 10,5

Cores disponíveis Negro y terracota

Comprimento e largura 23,5 x 23,5 cm

Altura útil 23,5 cm

Volume 10,5 litros

Elevação da base 2,5 cm

Vasos desenhados exclusivamente
para a produção de berries, como a
framboesa. 

O material com o qual são feitos 
torna-os muito resistentes. A base 
elevada do solo facilita uma correcta 
circulação do ar e o seu desenho 
permite uma excelente drenagem.

Cultivo da framboesa sem solo

• 100% fibra de coco.
• Excelente drenagem e 

arejamento.
• Capacidade de re-hidratação 

máxima.

Propriedades
• Favorece altos rendimentos 

na produção da framboesa.
• Produção homogénea.
• Permite a produção indepen-

dentemente das condições do 
solo.
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Vasos desenhados exclusiva-
mente para a produção de 
berries, como a framboesa. O 
material com o qual são feitos 
torna-os muito resistentes.
A base elevada do solo facilita 
uma correcta circulação do ar 
e o seu desenho permite uma 
excelente drenagem.

BERRYPOT FRAMBOESA 7

Cores disponíveis Preto, terracota e 
marfim

Volume 7 litros

Altura útil 22,6 cm

Comprimento e largura 20 x 20 cm

Elevação da base 2,9 cm

Cultivo da framboesa sem solo

VASOS BERRYPOT FRAMBOESA 7 L

MALHA PARA ENTUTORAR

CANAS DE BAMBÚ PARA ENTUTORAR

As canas de bambu são uma opção de condução perfeita para 
instalações não preparadas para malhas ou quando se desejar ter 
mais flexibilidade na hora de mover as plantas. As medidas mais 
recomendadas para framboesa são 1,80 e 2,10 metros de altura e 
calibres de 12, 14 e 16 milímetros.
É importante ter um fornecedor confiável neste produto, já que 
existem muitas qualidades de cana de bambu.

MALHA ANTI-ERVAS HORSOL

• Pesos: 100 g/m²
• Várias larguras disponíveis.
• Cor preta.
• Armações a cada 25 cm.
• Material: Trança plana de poli-

propileno.
• Protecção UV.
• Permeabilidade: 10 l/m²/s 

(teste DLTM 33)

MALHA DE SOMBREAMENTO BERRYLINE

• Proporciona protecção contra 
temperaturas extremas e evita 
a perda de humidade.

• Disponível em várias cores.
• Material base: HDPE.

• Resistente.
• Capacidades de sombreamento 

de 40 % e até 66 %, dependendo 
do modelo.

• Alta eficência no sombreamento.

• Tamanho da armação: 20 x 20 cm
• Largura e comprimento: 1,6 x 500 metros
• Fornecido em rolos.

Uma das opções para endireitar mais confortáveis. As malhas de 
alongamento vertical permite a circulação do ar e a passagem da 
luz, ajuda a aumentar a produção e facilita o trabalho de colheita e 
manutenção.
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AMORA

20

Cultura de amora
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Produção da amora sem solo

SUSTRABERRY MORA

• Promove o desenvolvimento 
das raízes.

• Estrutura grosseira.
• Capacidade de re-hidratação.
• Excelente equilíbrio de 

arejamento / drenagem.
• Não se compacta.

Propriedades

• Granulometria 10-40 mm
• Aditivos: Dolomita de cálcio.
• Não fertilizado
• pH: 5,5-6

Análise

• Saco 120 litros
• Maxibale

Apresentação

GOLDEN GROW HYDROPONICS MORA

BERRYPOT 10,5 L BERRYPOT 10,5

Cores disponíveis Negro e terracota

Comprimento e largura 23,5 x 23,5 cm

Altura 23,5 cm

Volume 10,5 litros

Elevação da base 2,5 cm

Vasos desenhados exclusivamente
para a produção de berries, como a
amora. O material com o qual são
feitos torna-os muito resistentes.
A base elevada do solo facilita uma
correcta circulação do ar e o seu
desenho permite uma excelente
drenagem.

Turfa loira

Coco Extracoarse

Perlite

• Blocos 100% de fibra de coco.
• Excelente drenagem e arejamento.
• Capacidade máxima de re-hidratação.
• Favorece altos rendimentos na produção de amoras.
• Produção homogénea.
• Permite a produção independentemente das 

condições do solo.

Propriedades

VASOS BERRYPOT

• Flexívels
• Sistema de alta drenagem
• Resistentes
• Facilitam o arejamento
• Cores: terracota, preto e marfim
• Feito de polietileno

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.

80% chips20% Fibra de coco

27,5 cm

34,5 cm

20 l 28,5 cm

38 cm

25 l 30,4 cm

43,5 cm

35 l 33,5 cm

45,5 cm

40 l
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Produção da amora sem solo

MALHA ANTI-ERVAS HORSOL

• Pesos: 100 g/m²
• Várias larguras disponíveis
• Cor preta.
• Material: trança plana de poli-

propileno.

• Protecção UV.
• Permeabilidade: 10 l/m²/s 

(teste DLTM 33)

MALHA DE SOMBREAMENTO BERRYLINE
• Proporciona protecção contra 

temperaturas extremas e evita 
a perda de humidade.

• Disponível em várias cores.
• Material de base: HDPE.

• Capacidades de sombreamento 
de 40 % e até 66 %, dependendo 
do modelo.

• Resistente.
• Alta eficência no sombreamento.

GOLDEN GROW HYDROPONICS PREMIUM EASYPLANTER

• Granulometria progressiva (fina no topo e grosseira 
no fundo).

• Com chips de coco que aumentam a drenagem.
• Não se compacta.
• Promove o desenvolvimento das raízes.
• pH ácido.
• Estrutura grossa.
• Alta capacidade de arejamento que evita a asfixia-

radicular e problemas de fungos em condições frias.

Retençao de agua

Aeraçao

Material sólido

AIROOT 360, ELEVADOR PARA EASYPLANTER

Diseñado para que la zona de drenaje gane luminosidad y flujo de 
aire, lo que induce al autorepicado de raíces. Sustituye a adoquines o 
ladrillos, facilitando el manejo.
Evita zonas de raíces muertas en el centro, que suelen aparecer con 
el uso de ladrillos.

• Apto para EasyPlanter 
30 x 30 x 30 o Berrypot 40.

• Resistência 60 kg.

• Diámetro 36 cm
• Cuadro 30 x 30 cm
• Altura 6 cm

AIROOT EASY, ELEVADOR PARA EASYPLANTER

Projectado para que a área de drenagem ganhe luminosidade e 
fluxo de ar, o que induz a emissão de raizes secundárias.
Substitui blocos pré-fabricados ou ladrilhos, facilitando o manu-
seamento. Evita áreas de raízes mortas no centro, que geralmente 
aparecem com o uso de ladrilhos.
• Adequado para 

EasyPlanter 30x30x30.
• Resistência 60 kg.

• Moldura 30x30 cm
• Altura 6 cm
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