SOLUÇÕES PARA FRUTICULTURA
Inspiring Green Technology

Desde 1983 como fornecedor de soluções
para o produtor de fruta.
Com mais de 35 anos de experiência, trabalhamos ao
serviço do agricultor para ajudá-lo a profissionalizar
a sua exploração e melhorar a rentabilidade da sua
colheita. A produção de frutas está a emergir como
um dos sectores com maior capacidade de crescimento
na Península Iberica nos próximos anos. Culturas como a
amêndoa, pistacho, abacate, uva e azeitona, entre outras,
aumentarão as suas áreas de produção sob métodos de
produção mais intensivos que resultam em mais
rentabilidade, mas com menos recursos.

2

Na Projar, queremos continuar a trabalhar ao lado
do produtor de fruta com soluções agronómicas
adaptadas às necessidades atuais. Por esse motivo,
preparámos este catálogo de produtos com tudo o
que o profissional precisa para cada etapa da cadeia
produtiva: propagação, viveiro e plantação.
A nossa experiência e capacidade logística permite-nos
oferecer todas as soluções sob um único serviço e um
amplo portfólio e consultoria em campo, tornam-nos a
melhor opção para os produtores em qualquer região,
sempre com o acompanhamento pós-venda presente.
Inspiring Green Technology

Soluciones para la producción de frutales
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Propagação
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• Apresentam perfurações uniformes no fundo dos
alvéolos, o que facilita a extração das plantas por
meio de pinças.
• Empilham perfeitamente graças às bordas rígidas especiais,
permitindo economia de espaço de armazenamento e fácil
separação (manual ou mecânica).

TABULEIROS DE PROPAGAÇÃO HERKUPLAST
São fabricados em poliestireno, um material sintético
que se caracteriza pela sua reciclabilidade, o que
permite a reutilização. Entre as suas vantagens:

HP D 240/3.7

310 x 530

• Modelos compatíveis com linhas de produção
mecanizadas.

QP 84 T/11.5

240 (12x20)

1.460/m2

Permite extracção mecanizada.

310 x 530

84 (7x12)

280 x 360

12 (3x4)

120/m2

Permite extracção mecanizada.

39 x 39

75 x 77

115 cc

13 cc

12
*Medidas em mm.

510/m2

Permite extracção mecanizada.

23 x 23

37

QP 12T/18

115

16
*Medidas em mm.

650 cc
180

17
*Medidas em mm.

SUBSTRATOS PARA PROPAGAÇÃO
Fruitray Precision

Fruitray Premium

• Idealizado para a propagação do pistacho.

• Propagação de pistacho, oliveira e amendoeira nas
primeiras fases de desenvolvimento da planta.

• Contém na sua composição adubo de libertação
controlada Nutricote 15 + 9 + 10 3/4 meses

• Qualidade premium

• É constituído uma mistura de, turfa loira, cocopeat
e perlite

• Grande capacidade de drenagem e arejamento.
Bom desenvolvimento radicular.

• Grande capacidade de drenagem, arejamento e
durabilidade.

• Utilização para tabuleiro de propagação ou em vaso
pequeno de 7x7x8.

• Utilização para tabuleiro de propagação ou em vaso
pequeno de 7x7x8.
Granulometria

7 - 15 mm

Granulometria

7 - 15 mm

Aditivos

Calcário dolomítico 3 kg/m

Aditivos

Calcário dolomítico 3 kg/m3

Fertilização

1,5 kg/m3 NUTRICOTE 15+9+10 3/4 meses

Fertilização

Sin fertilizante

pH*

5,5 - 6

pH*

5,5 - 6

Turfa loira
Coco Peat
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*Analise Método
Pasta Saturada

Turfa loira

*Analise Método
Pasta Saturada

Coco Peat

Perlite

“Somos fabricantes de substratos, o que nos permite controlar a qualidade do produto
em todas as suas fases, além de podermos personalizar as receitas de acordo
com as necessidades de cada cultura””
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TABULEIROS PARA PAPERPOT
Especialmente desenhadas para a
propagação de arvores de fruto com
“paperpot”. Há modelos disponíveis
para todos os tamanhos e diâmetros.

HP D 60/4 P-40

310 x 535

60 (6x10)

40

40

20
*Medidas em mm.

356/m2

Viveiro

VASOS
Vasos para
propagação

Vasos para engorda

11x11x12

PP 9x9x10

PP 7x7x8

Vasos com drenagem e arejamento otimizado.
11x11x12
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PP 9x9x10

PP 7x7x8

Medida do vaso

11×11 cm

9×9 cm

7×7 cm

Altura

12 cm

10 cm

8 cm

Volume

950 CC

520 CC

240 CC

Buracos de drenagem

4

8

8

Angulo

5º

5º

5º

Caixas por palete

16

17

10

Quantidade por caixa

1.240

1.232

3.528

Quantidade por palete

19.840

21.450

3.528

Material

PS

PP

PP

Cor

preto

preto

preto

Vasos para pistacho

Fundo em cruz 15x15x20
V. 3,5L
Com buracos de drenagem
na base para evitar
encharcamento.

Quadrado 9x9x19
V. 1L
Altura elevada e fundo em
grelha que permite manter
uma correta drenagem.

Quadrado 9x9x13
V. 0,75L
Vaso com múltiplas
aberturas de escoamento
no fundo e pés de 28 mm.
Tem estrias para
antiespiralização da raiz.

Lembre-se...
Dispomos de
material para
enxertia em viveiro.
> Ver info na página 8

TABULEIROS DE TRANSPORTE
BTC 24/9

para vasos de 9x9x13 y 9x9x9.

550 x 360

9x9

Tabuleiros de transporte de
vasos Desch para vasos de 7x7x8.
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530 x 315

6x4

Tabuleiros de transporte de
vasos Desch para vasos de 9x9x10.

420 x 280

24

5x3
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SUBSTRATOS
Pistacho
Mix Pot

Sustrafruit

Sustrafruit
Excellence

Pistacho Mix Pot é um substrato
formulado para produção da planta
de pistacho em vaso de 14 a 17cm de
diametro. A sua composição de turfa
loira, coco e perlite garantem drenagem
e uma capacidade de retenção extra.

A turfa loira grossa especialmente
selecionada equilibra a capacidade de
retenção de água. O coco melhora o
arejamento e a drenagem, proporcionando maior durabilidade e estabilidade
ao substrato. Indicado para vasos com
mais de 14 cm.

Substrato resultante da mistura de
coco de estrutura grosseira e turfa loira
também grossa. Melhora o arejamento e
a drenagem, o desenvolvimento radicular
e proporciona maior estabilidade ao
substrato. É aplicado em vasos de
12 a 17 cm de diâmetro.

Granulometria

5 - 40 mm

Granulometria

10 - 40 mm

Granulometria

5 - 40 mm

Aditivos

Calcário dolomítico
3 kg/m3

Aditivos

Calcário dolomítico
3 kg/m3

Aditivos

Calcário dolomítico
3 kg/m3

Adubo

0,8 kg/m3

Adubo

0,8 kg/m3

Adubo

-

pH*

5,5 - 6

pH

5,5 - 6

pH

5,5 - 6

*Analise Método Pasta Saturada

Turfa loira
Coco Coarse

Turfa loira

Turfa loira

Perlite

Coco Peat

Coco Coarse

TUTORAGEM
Canas de bambu

Recortes de bambu
Material 100%
natural que se utiliza como tutor da
planta em viveiro.
Altura desde
60 cm a 600 cm e
calibres de 4/6 mm
a 140/150 mm.
Fardos de 100, 250,
500 e 1000 uds
dependendo da
medida.

Material 100% natural que
se utiliza como suporte das
plantas em viveiro.
Medidas: altura desde
20 cm a 70 cm e calibre de
3/3,5 mm a 6/6,5 mm.
Fardos de 5.000 a 10.000
unidades dependendo da
medida.

Lembre-se...
Consulte as opções de
Tela de solo anti-ervas
Horsol para o seu viveiro
> Ver info na página 9
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Plantação em campo

MELHORADOR DO SOLO
A última inovação em fruticultura é a incorporação de fibra de coco no
solo para melhorar a sua estrutura, capacidade de arejamento e drenagem.
Está demonstrado que a fibra de coco promove o desenvolvimento
vegetativo e melhora a produção.

VANTAGENS

• Aumenta a oxigenação do solo.
• Garante a disponibilidade de água.
• Serve como um reservatório de
nutrientes.

•
•
•
•
•

Melhora o sistema radicular.
Facilita a gestão da rega.
Adianta a produção de fruto.
Facilita o transplante evitando stress.
Adequado para agricultura biológica.

ENXERTIA
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Borracha de enxertia
Flexiband

Fita de enxertia
Buddy Tape

A Flexiband está
indicada para todo
tipo de enxertos.

A Buddy Tape é caracterizada
pela sua grande elasticidade,
aumentando até 8 vezes o seu
comprimento inicial.
Graças a isso, a fita expande à
medida que planta cresce sem
risco de se romper.

A sua elasticidade e a
forma como é aplicada
não provoca estrangulamento. Isto permite
regular a pressão sobre
o enxerto e evita ter que
voltar a ajustar.
É fotodegradável, com
una durabilidade de
2 a 3 semanas.

TUTORAGEM

Tutores de
fibra de vidro
Feitos de perfis de poliéster e reforçado com fibra de vidro.
Graças a isso, têm uma alta resistência à água e uma
maior durabilidade do que qualquer outro tutor,
podendo ser reutilizado.
Varas maciças: de Ø 2 a 60 mm.

Além disso, é auto-adesiva e foto-degradável,
economizando tempo e trabalho para o
produtor comparando com outras fitas que
precisam ser removidas após o uso.
Contém cera como elemento barreira de
proteção contra a água e como sistema de
hidratação do enxerto.

Estacas de madeira
Feitas de madeira de pinho tratado.
Servem como tutor especialmente
em novas plantações. Garantem
firmeza, resistência e adaptação a
todos os tipos de solos agrícolas.
• Comprimento: de 0,75 cm a 3 m.
• Diâmetro (cm): 4, 5, 6 y 8
(outras medidas a consultar).
• Acabamento: em ponta
• Tratamento: Autoclave tipo III e IV.
• Uso: Adequado para uso ao ar livre.

PROTECTORES PARA PLANTAÇÕES
Speedy tube
Protetor de árvore para videira,
amendoeira, oliveira, pistacho...
O seu design favorece o desenvolvimento
da planta, protegendo-o de ações
mecânicas, intempéries e danos
causados por animais.
Possui uma camada dupla com
efeito de estufa que cria um
microclima no interior do tubo e
ajuda a desenvolvimento de plantas.
Disponível em 50 e 60 cm.

Speedy plus
Protetor desmontável adequado para
plantações já estabelecidas com
ramificações. O seu formato reduz os
custos de transporte e poupa espaço
de armazenamento. Apresenta dois
cortes para inserir o tutor sem
necessidade de fio para fixação.
Disponível em 50 e 60 cm.

HIDROGEL
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Hidrogel retenedor de água Stockosorb
O hidrogel STOCKOSORB é usado para aumentar a retenção de água e
nutrientes nos solos. Deste modo, atua como reservatório de água para
libertá-la de acordo com as necessidades das plantas. Isso permite melhorar
o desenvolvimento vegetal e a produção.
Reduz a frequência de rega e a necessidade de fertilizantes até 50%.
Aumenta o conteúdo de água disponível e reduz a lixiviação dos fertilizantes.
Novas plantações

Plantações já estabelecidas

Aplicar o produto sem hidratar no
buraco de plantação.*

Fazer valas de 30 – 40 cm de
profundidade em ambos os lados
da linha de plantação.*

Dose: 60 a 180 gr/arvore.

Dose em regadio: 260-360 gr/arvore.
Dose em sequeiro: 300-400 gr/arvore.
Dose para arvores de pequeno porte:
160-240 gr/arvore
*Consultar a ficha técnica do produto em projarportugal.pt

TELA ANTI-ERVAS
Tela anti-ervas Horsol
Foi concebida para manter o
viveiro livre de ervas daninhas.
A tela de solo Horsol é também
usada no campo para proteger os
camalhões de plantação com o
mesmo efeito.
Peso: 100 e 130 g/m2
Cor: preto / verde
Permeabilidad: 20 l/m2

Lembre-se...
Se está á procura de
canas de bambu
para a sua plantação
ver pág. 7

EASYFRUIT

Sistema de
produção sem solo
para fruticultura

Perante as novas condições climáticas em constante mudança, a escassez gradual de recursos e a necessidade para controlar
os parâmetros do solo, desenvolvemos técnicas de produção sem solo para árvores de fruto, que podem ser aplicadas à
produção de cereja, figo ou abacate. Nestas páginas, demonstramos-lhe os resultados obtidos depois de aplicar este método
de produção sem solo em figueiras usando dois sistemas.
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VANTAGENS de Easyfruit Figo
Começo de produção
de 1-2 anos a

4 MESES

Aumento de
produtividade
de 4000 kg/ha a

HOMOGENEIDADE

e QUALIDADE
do fruto

80.000 KG/HA

Janela de
produção
de 1 a

6 MESES
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Facilidade de

COLHEITA

EASYFRUIT FIGO - SISTEMA HIDROPÓNICO FIBRA DE COCO
Este sistema consiste em plantar a figueira no Easyplanter, um saco individual
pronto a usar, com conteúdo de fibra de coco de alta qualidade, com mistura de coco
Golden Grow Hydroponics Premium.
É uma composição ideal para a figueira devido à sua grande capacidade de arejamento,
evitando o stress causado por asfixia radicular. Ao mesmo tempo fornece à planta
uma reserva de água em momentos críticos de stress quando submetido a
temperaturas altas.
Facilita a gestão da produção, controlo
de pH e de condutividade elétrica.

Sonneveld 1:1,5 v/v

pH

CE

5,5 - 6,2

≤ 1,5 - 2,5 mS/cm

Analise Método Pasta Saturada

2,0 - 4,0 mS/cm

Retenção de agua

Composição

20% Cocopeat + 80% Chips

Granulometria

Cocopeat 0 - 4 mm. Chips 8 - 15 mm

Arejamento

Palete

360 uds/palete. 7.200 uds/40 Hc

Material sólido

EASYFRUIT FIGO - SISTEMA HIDROPÓNICO SUBSTRATO E VASO
Vasos especialmente concebidos para a produção
hidropónica da figueira. Foram desenhados para ter
uma boa drenagem. A drenagem lateral e na base
garantem um ótimo arejamento e drenagem durante todo
o período de crescimento.
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Fabricadas em Polietileno (PE), oferecem flexibilidade
e resistência. Os cortes na base foram feitos para
facilitar a drenagem das plantas.
EASYFRUIT POT 25

EASYFRUIT POT 35

Diámetro

38 cm

43,5 cm

45,5 cm

Altura

28,5 cm

30,4 cm

33,5 cm

Volumen

25 litros

35 litros

40 litros

Uds/palete

744

480

480

Uds/trailer

19.344

12.000

12.000

Uds/40 HC

17.856

10.560

10.560

Cores

EASYFRUIT POT 40

Preto, terracota e bege

Substrato Easyfruit
• Substrato de estructura grosseira resultante da mistura de
turfa loira seleccionada com frações de turfa SOD, com fibra
de coco de uma estructura especial, grosseira e com fibras
curtas e perlite.
• Graças a sua alta proporção em coco, é um substrato de
longa duração, visto que o coco se degrada menos que
a turfa, proporcionando estabilidade física.
Além disso, a perlite e a fibra de coco facilitam a
compactação e, portanto, facilitam uma correta
drenagem e arejamento, evitando encharcamentos.

• A proporção de turfa loira grossa, especialmente
selecionada, equilibra a capacidade de retenção de
água e fornece nutrientes ao substrato.
• Portanto, essa mistura de matérias-primas torna este
substrato, um meio de crescimento ideal para a figueira.

Turfa loira

Granulometria

10 - 40 mm

Aditivos

Calcário dolomítico 3 kg/m3

Coco Coarse

pH

5,5 - 6,5

Perlite

Inspiring Green Technology

projarportugal.pt
projar.es

