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¿Sabe que cultivar mirtilo fora do solo
aumenta a produção até 50%
nos dois primeiros anos?

Ano 8

Soluções para a
cultura do mirtilo
Uma técnica de cultivo com

inúmeras vantagens

1
Melhoria económica

2

Facilidade

• Permite plantar em qualquer tipo de superficie.
• Levanta as plantas, para que a colheita seja mais fácil.

• Não é necessario operações para a

3

preparação da terra.
• Trabalhos de poda e colheita mais eficientes.
• Segurança contra doenças de plantas.
• Gestão eficiente de fertirrigação nas plantas.

Produção

• Colheita mais rapida.
• Aumenta a produção, porque a planta

desenvolve-se melhor e reduz a area de
plantação.
• Reduz os riscos garantindo as condiçoes de
humidade e aerificação adequadas para o
mirtilo.
• Homogeneidade de produção.

¿O que precisa para produzir mirtilos sem solo?
Substratos
Sustraberry Arándano
Premium

Coco Coarse

Turfa loira

Sustraberry Arándano
Excellence

Sustraberry Arándano
Exact

Perlite

Airplus interior para vasos

Vasos Berrypot

Este elemento proporciona
maior possibilidade de
arejamento e drenagem no
vaso, quando a cultura assim
o exige, devido a condições
excepcionais. Compatível com
BERRYPOT 20, 25, 35 y 40
litros.

O sistema de drenagem lateral e de
fundo garante um óptimo
arejamento e drenagem durante
todo o período de produção.
O seu fundo de altura dupla
eleva-se a 3 cm do solo para facilitar
a drenagem e o arejamento da raiz.
Volumes disponíveis: 20, 25, 35 y 40
litros.

Fibra de coco Golden Grow Hydroponics Easyplanter
• Granulometria progressiva (fina • pH ácido.
no topo e grosseira no fundo). • Estrutura grossa.
• Com chips de coco que
• Alta capacidade de
aumentam a drenagem.
arejamento que evita a asfixia
• Não se compacta.
radicular e problemas de
• Promove o desenvolvimento
fungos.
das raízes.

Elevador Air Root 360

Airoot Easy

• Adequado para EasyPlanter de
30 x 30 x 30 ou Berrypot 40.
• Resistência 60 kg.
• Diâmetro 36 cm.
• Moldura 30 x 30 cm.
• Altura 6 cm.

Fixação para rega Berryclip

Retenção de água
Arejamento
Material sólido

Elevador para
Easyplanter
• Adequado para
EasyPlanter 30x30x30.
• Resistência 60 kg.
• Moldura 30x30 cm
• Altura 6 cm.

Disco protector DiscProtect

Para fixar os tubos de rega no vaso,
evitando deslocações incomodas.
Apto para tubos de 16 a 20mm

Canal de hidroponia
Evita possíveis encharcamentos
que afectariam o sistema radicular
e facilita a captação de água
drenagem. É fornecido prédobrado, instala-se facilmente.

É um protector 100 %
natural, feito com fibra
de coco reciclável. A
fibra de coco é tratada
com borracha 100 %
natural.
• Fabricado em polipropileno
alveolar extrudido.
• Tratamento UV.
• Peso: 400 gr/m².
• Várias larguras disponíveis.

Mas, ¿existem soluções entre a agricultura tradicional e a

hidroponia?

Conheça nossa solução mista: Melhore as propriedades do solo para obter uma
produção de mais qualidade e mais homogenea.
Blend
Berries
Arándano

Sustraberry
Arándano
Premium

Sustraberry
Arándano
Excellence

100%
turba
natural
Coco Coarse

Turfa loira

Perlite

Solução para viveiros de mirtilo.

Substratos
Proberries Arándano
Premium

Coco Coarse

Fibra de coco

Proberries Arándano

Turfa loira

Perlite

Proberries Arándano
Precision

Turfa negra

Proberries Arándano
Excellence

Tabuleiros para propagação Herku
HP D 84/6-R

HP D-L 480
15 x 15

40,5

4,5 cc

50 cc

24
60

300 x 540 480 (16x30)

2.963

Permite a extracção mecanizada.
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*Medidas en mm.

310 x 530

84 (7x12)

15

510

Permite a extracção mecanizada.

*Medidas en mm.

HP D-L 480-2
15 x 15
4,5 cc
24

310 x 540

480 (16x30)

2.867

Permite a extracção mecanizada.

8

Vasos

11 x 11
1 litro

• Color preta
• Fabricados em
poliestireno

*Medidas en mm.
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5º
x4

*Medidas en cm.

Acessórios para propagação e produção de mirtilo
Malha
anti-ervas
Horsol

Malha de
sombreamento
Berryline

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