A História da SIRO
A nossa aventura começou em 1990, quando o Sr. Carlos Soares e a D. Graça Leal resolveram sair da
zona de Ovar, onde tinham uma serração. Juntos procuraram um novo local, onde existisse madeira em
abundância para montar um negócio igual. No entanto, nessa altura, havia uma dificuldade transversal a
todas as serrações, o escoamento da casca de pinho, por ser considerado um resíduo sem qualquer valor
acrescentado.
Para resolverem este problema, decidiram experimentar a compostagem da casca. Desta nova aventura,
nasceu assim a SIRO - Sistemas Integrados de Reciclagem Orgânica, atualmente a maior empresa
portuguesa de substratos.
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Hoje temos o privilégio de fazer sobressair o melhor em milhões de plantas.

Compromisso da SIRO
A SIRO tem como objetivo anual, a promoção da responsabilidade social e ambiental de todo o processo
de produção dos substratos, bem como o desenvolvimento de um meio vegetal sustentável e agradável,
para um consumo amigo do ambiente.
A SIRO é especialista em Nutrição e Proteção Vegetal, criando substratos ecológicos e biológicos
vocacionados para a jardinagem, floricultura, silvicultura e horticultura.
Para atingir o sucesso, a empresa compromete-se a entregar produtos de alta qualidade e à medida das
necessidades dos clientes, através de todo o know-how adquirido ao longo dos anos e de uma frota
própria de transportes.
A preservação do ambiente deve ser uma preocupação de todos.
VISÃO Ser a Primeira escolha do cliente
MISSÃO Caminhamos ao lado do cliente, antecipando as suas necessidades, promovendo melhorias de
desempenho distintas e substanciais, proporcionando soluções sustentáveis de “conceito integrado”.

Pilares de Sucesso
Recursos Humanos - A cooperar connosco temos os melhores!
Cada membro da equipa é especialista na sua área de atuação devido à partilha de informação entre
departamentos e colaboradores. A formação do Capital Humano é uma constante dentro da empresa,
para incentivar os nossos colaboradores a evoluir na carreira internamente. A diversidade do grupo
possibilita uma amplitude de ideias que implementadas, reforçam o objetivo da Leal & Soares, S.A..
A experiência dos que há mais tempo estão na empresa, sempre facilitou a integração dos mais jovens
na SIRO, possibilitando a criação de colaboradores esforçados e com vontade de progredir na empresa.
O constante crescimento da SIRO e o desenvolvimento de novos produtos e métodos para melhorar a

produção nacional e internacional, só é possível devido ao grupo de pessoas que se dedicam diariamente
à nossa empresa.
Qualidade, Investigação e Desenvolvimento - Desde o início a preocupação de fazer o Melhor.
Inicialmente, foi a nível mundial, que se procuraram modelos de como fazer bem, através da observação
de práticas de empresas do ramo. De seguida adaptaram-se essas práticas à realidade da empresa e
criaram-se misturas próprias.
Com dois Laboratórios - Estufa de Ensaios e o Centro de Investigação -, a SIRO está pronta a responder
às exigências dos seus clientes e das suas plantas.

Com estas novas estruturas foi possível: creditar os parâmetros de qualidade dos substratos como o
pH, salinidade e textura, aquando da sua produção em tempo real, e construir um arquivo de amostras
exemplares de todos os substratos comercializados durante 2 anos, de forma a garantir a sua rastreabilidade.
Método de Determinação da Quantidade (CEN) NP EN 12580
CEN – Comité Europeu de Normalização.
Todos os produtos são submetidos a um controlo de qualidade, cumprindo as regras definidas pela
entidade Alemã certificadora RAL Gütegemeinschaft Substrate für Planzen e.V.
Assim é possível desenvolver hoje os produtos de amanhã.
Tecnologia - A tecnologia mais avançada para o melhor produto!
Com cerca de 30 hectares entre zonas cobertas e abertas, a SIRO é uma das maiores e mais modernas
indústrias de substratos do mundo. A maquinaria e edifícios foram desenhados à medida, para se poder
responder às solicitações dos clientes em prazos reduzidos e garantindo a segurança dos colaboradores.
A SIRO possui uma oficina onde são idealizadas e desenvolvidas novas tecnologias que visam a melhoria
da produtividade e qualidade dos produtos.
Frota
Com cerca de 30 viaturas, a nossa frota está espalhada pela Península Ibérica, garantindo a entrega do
produto SIRO a todos os clientes.
Os clientes da linha profissional, recebem o produto “just in time” para ajudar as suas produções e os
clientes da linha hobby, têm sempre produtos nas suas estantes prontos para venda.
Entregamos o melhor produto da forma mais segura!

SIRO no Mundo

Com 2 unidades de produção, localizadas em Mira (Portugal) e em Pontevedra (Espanha), conseguimos
ter uma área de influência que abrange toda a Península Ibérica. Ainda possibilitamos que os produtos
SIRO sejam exportados para alguns países africanos e da Ásia Oriental.
A gestão logística com frota própria, permite-nos ser capazes de entregar os substratos SIRO, a qualquer
cliente mundial, da forma mais segura e rápida. Adaptamos o tipo de transporte, consoante o produto e
a sua respetiva localização, podendo ter uma distribuição com cobertura internacional.
Conseguimos chegar a todos os clientes!

Substratos
Os nossos substratos incluem todo o suporte físico utilizado como meio de crescimento para plantas, que
não seja o próprio solo. A produção vegetal depende do crescimento saudável e vigoroso das plantas,
que, como seres vivos, necessitam de se nutrir convenientemente para crescer. Assim, o suporte para o
seu crescimento deverá ser capaz de lhes fornecer, em quantidade e de forma equilibrada, os nutrientes
necessários à satisfação das suas exigências alimentares.
Como saber qual o melhor substrato para as suas plantas?
1. Identificar o tipo de plantas e o seu respetivo habitat, para escolher o substrato consoante a sua
especificidade, como: plantas de Interior, plantas de Exterior, Orquídeas, Epífitas, Próteas e outras.
2. Verificar as características de cada substrato, para coincidirem com as necessidades das plantas.
3. Escolher o melhor produto SIRO e aplicar como sugerido na embalagem.
O que deve ter um bom substrato?
- Um aroma a “terra”;
- Uma estrutura que garanta uma drenagem e arejamento para um ótimo crescimento radicular;
- Um teor de humidade equilibrado;

- Ser rico em Macronutrientes e Micronutrientes.

Fertilizantes
Os Fertilizantes e/ou Adubos são substâncias colocadas no solo para fornecer nutrientes essenciais ao
crescimento das plantas, aplicados na agricultura tradicional e na de lazer para melhorar a produção.
O fertilizante pode denominar-se como “adubo sintético”, “adubo” e/ou esterco animal de origem
orgânica. As plantas necessitam de diversos elementos químicos para crescer, tais como: macronutrientes
e micronutrientes.
Alguns destes elementos estão disponíveis no meio ambiente do nosso planeta e são diretamente
absorvidos pelas plantas, como o Carbono (C), Hidrogénio (H) e Oxigénio (O2). Já o Nitrogénio (N), apesar
de estar vastamente disponível na atmosfera, não é diretamente absorvível pelas plantas. Estes elementos
do adubo são adicionados por agricultores para que as suas plantações não sofram dessas deficiências e
seja possível o aumento da produtividade.
Nutrição Correta para a sua Planta
Com os substratos da SIRO, a sua planta poderá receber a nutrição correta, através dos macronutrientes
e micronutrientes de cada produto.
Os macronutrientes são os elementos que a planta necessita em quantidades elevadas, como Azoto (N),
Fósforo (P) e Potássio (K). Além destes, também são essenciais: o Cálcio (Ca), o Magnésio (Mg) e Enxofre
(S).
Os micronutrientes são nutrientes necessários em quantidades muito pequenas, como: o Boro (B),
Molibdénio (Mo), Cobre (Cu), Ferro (Fe), Zinco (Zn) e Manganês (Mn).
Estes nutrientes são complementos do substrato através de adubos de libertação controlada e lenta, com
formulação equilibrada e específica para cada tipo de planta. A adição destes adubos tem que ser feita
de forma sustentável, com a preservação do meio ambiente e para possibilitar a melhoria da qualidade
das plantas.
No caso dos substratos biológicos, os nutrientes são fornecidos através de uma fertilização orgânica e
biológica, adaptada a cada cultura.

MATÉRIAS PRIMAS
Fator chave dos produtos SIRO, é a elevada qualidade das matérias primas que os constituem,
proveniente da criteriosa seleção das mesmas e dos respetivos fornecedores.
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SIRO ROYAL

Siro Royal é um substrato universal de
qualidade “GOLD” ideal para plantação
e transplante de uma vasta gama de
plantas exigentes, em especial plantas
com flor, com a exceção de plantas que
requerem pH ácido. É enriquecido com
adubo de libertação controlada e lenta que
proporcionam os nutrientes apropriados
para o desenvolvimento saudável das
plantas durante 14 meses.
Os ácidos húmicos e fúlvicos naturais
presentes no húmus promovem condições
excelentes para o crescimento do sistema
radicular das plantas, e em combinação com
a perlite e coco peat, criam um arejamento
e drenagem equilibrado ao substrato.
COMPOSIÇÃO:
Siro Agro 1 (Húmus de Casca de Pinhocertificado pela RAL), Turfa loira de
Sphagnum, Coco peat, Perlite e Adubo
mineral de libertação controlada e lenta
até 14 meses.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
pH em CaCl 2: 5.5-6.5
Condutividade: 50-100μS/cm
Granulometría 0-15mm
Matéria Orgânica >70%
FERTILIZAÇÃO MINERAL:
NPK 19-7-10 Longevidade 14 meses - 3
kg/m 3
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

11L

5607226100146
5607226106148
5607226103147

Saco
Palete 200 Sacos
Palete 96 Sacos

20L

5607226200143
5607226206145
5607226203144

Saco
Palete 144 Sacos
Palete 72 Sacos

50L

5607226500144
5607226506146

Saco
Palete 45 Sacos

70L

5607226800145
5607226806147

Saco
Palete 39 Sacos

contém PERLITE
Drenagem eficaz
Humidade natural

SIRO

Siro Plant Bio é um substrato universal
desenvolvido com rigorosos critérios de
qualidade para a plantação e transplante
de uma enorme espécie de plantas de
exterior, decorativas e/ou comestíveis.
A sua composição com base no húmus,
turfa e fibra de madeira, asseguram um
ótimo compromisso entre a retenção de
água e a drenagem, assim como, uma
atividade biológica em equilíbrio com a
sua riqueza em ácidos húmicos e fúlvicos
que favorecem uma forte capacidade troca
catiónica e proteção da planta. A sua
componente nutricional
facultada por
fertilizantes orgânicos biológicos, assegura
uma libertação contínua dos nutrientes
durante 3 meses.
Esta simbiose origina o crescimento
saudável e vigoroso das plantas.

COMPOSIÇÃO:
Siro Agro 1 (Húmus de Casca de Pinho
– certificado pela RAL), turfa loira
selecionada e Siro Fibra (fibra de madeira)
com Fertilizante Orgânico Biológico.
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
pH em CaCl 2: 5.5-6.5
Condutividade: 70-150μS/cm
Granulometria 0-15mm
Matéria Orgânica > 70%
FERTILIZAÇÃO ORGÂNICA BIOLÓGICA:
NPK 8-6-7 (3.0g/l) com 3 meses de
eficiente libertação lenta e controlada
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

50L

5607226500113
5607226506115

Saco
Palete 45 Sacos

Apto para agricultura biológica

Com
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CONTROLADA E LENTA

SUBSTRATOS UNIVERSAIS

SIRO PLANT

Siro Plant é um substrato universal de
qualidade “SILVER” ideal para plantação e
transplante de uma vasta gama de plantas,
com a exceção de plantas que requerem
pH ácido. É enriquecido com adubo de
libertação controlada e lenta durante
9 meses. Os ácidos húmicos e fúlvicos
naturais presentes no húmus promovem
ótimas condições para o crescimento do
sistema radicular das plantas.
COMPOSIÇÃO:
Siro Agro 1 (Húmus de casca de pinho
- certificado pela RAL), Turfa loira de
Sphagnum, Siro Fibra (fibra de madeira) e
Adubo mineral de libertação controlada e
lenta até 9 meses.

Matéria Orgânica >70%
FERTILIZAÇÃO MINERAL:
NPK 19-10-10 Longevidade 9 meses - 2
kg/m 3
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

11L

5607226100047
5607226106049
5607226103048

Saco
Palete 200 Sacos
Palete 96 Sacos

20L

5607226200044
5607226206046
5607226203045

Saco
Palete 144 Sacos
Palete 72 Sacos

50L

5607226500045
5607226506047

Saco
Palete 45 Sacos

70L

5607226800046
5607226806048

Saco
Palete 39 Sacos

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
pH em CaCl 2: 5.5-6.5
Condutividade: 50-100μS/cm
Granulometria 0-15mm

SIRO UNIVERSAL

Siro Universal é um substrato universal para
plantação e transplante de uma vasta gama
de plantas de exterior, com a exceção de
plantas que requerem pH ácido.
Tem uma composição física e química
adequada
para
o
crescimento
e
desenvolvimento saudável das plantas.
Enriquecido com adubo de libertação
controlada e lenta até 3 meses (azoto
capsulado) e restantes nutrientes com
efeitos de libertação imediata.
COMPOSIÇÃO:
Húmus florestal, Turfa loira de Sphagnum,
Siro Agro 1 (Húmus de casca de pinhocertificado pela RAL), Siro Agro 2 (estrume
maturado de cavalo), Siro Fibra (fibra de
madeira) e Adubo mineral até 3 meses
(azoto capsulado).
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
pH em CaCl 2: 5.5-6.5
Condutividade: 150-250μS/cm
Granulometria 0-15mm
Matéria Orgânica >60%

FERTILIZAÇÃO MINERAL:
NPK 20-5-11 Longevidade 3 meses - 0.8
kg/m 3
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

5L

5607226050090
5607226105097
5607226056092

Saco
Caixa 5 sacos
Palete 96 Sacos

11L

5607226100092
5607226106094
5607226103093

Saco
Palete 200 Sacos
Palete 96 Sacos

20L

5607226200099
5607226206091
5607226203090

Saco
Palete 144 Sacos
Palete 72 Sacos

50L

5607226500090
5607226506092

Saco
Palete 45 Sacos

70L

5607226800091
5607226806093

Saco
Palete 39 Sacos

Disponível em Big Bag e Big Bale

SUBSTRATOS UNIVERSAIS
SIRO INTERIOR

Siro® Interior é um substrato especial para
plantação e transplante de todo o tipo de
plantas de interior. É enriquecido com adubo
mineral de libertação controlada e lenta
durante 9 meses, com uma formulação
adequada para promover a coloração verde
da folhagem das plantas de interior.
A incorporação de argila expandida
micro granulada no substrato favorece
o
arejamento/drenagem,
criando
ao
mesmo tempo uma humidade estável,
o que promove ótimas condições, para
que as plantas tenham um completo
desenvolvimento saudável no interior de
qualquer espaço.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
pH em CaCl 2: 5.0-6.0
Condutividade: 50-100μS/cm
Granulometria 0-15mm
Matéria Orgânica > 50%
FERTILIZAÇÃO MINERAL:
NPK 18-8-11 Longevidade 9 meses - 3
kg/m 3
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

11L

5607226100153
5607226101150
5607226106155
5607226103154

Saco
Box 64 Sacos
Palete 200 Sacos
Palete 96 Sacos

50L

5607226500151
5607226506153

Saco
Palete 45 Sacos

COMPOSIÇÃO:
Siro Agro 1 (Húmus de casca de pinhocertificado pela RAL), Turfa loira de
Sphagnum, Argila expandida e Adubo
mineral de libertação controlada e lenta
até 9 meses.

SIRO PLATINA

Siro Platina é um substrato universal
biológico desenvolvido com critérios de
qualidade inigualáveis, para a plantação
e transplante de uma alargada gama de
plantas decorativas e/ou comestíveis.
A fusão da sua estrutura com a sua
componente nutricional, obtidas através
de matérias-primas 100% naturais e
sustentáveis – proporcionam um substrato
equilibrado a nível físico, biológico e
nutricional.
A sua textura com base no Coco Peat
congregado à fibra de madeira e ao
húmus, assegura um ótimo compromisso
entre a retenção de água e a drenagem,
assim como, uma atividade biológica em
equilíbrio com a sua riqueza em ácidos
húmicos e fúlvicos que favorecem uma
forte capacidade troca catiónica e proteção
da planta. A sua componente nutricional
facultada por fertilizante biológico de
origem vegetal, assegura uma libertação
prolongada e contínua dos nutrientes
durante 5 meses
Esta simbiose origina o crescimento
saudável e vigoroso das plantas.

Substrato Vegan BIO
Apto para agricultura biológica
COMPOSIÇÃO:
Coco Peat, Siro Agro 1 (Húmus de Casca
de Pinho – certificado pela RAL) e Siro
Fibra (fibra de madeira) com Fertilizante
Orgânico Biológico de Origem Vegetal NPK
8-5-6 (5.0g/l) de libertação prolongada e
contínua durante 5 meses.
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
pH em CaCl 2: 5.5-6.5
Condutividade: 50-100μS/cm
Granulometria 0-15mm
Matéria Orgânica > 70%
FERTILIZAÇÃO ORGÂNICA BIOLÓGICA:
NPK 8-5-6 Libertação 5 meses - 5kg/m 3
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

20L

5607226200839
5607226206831

Saco
Palete 30 Sacos

SUBSTRATOS
ESPECÍFICOS
BIOLÓGICOS

SUBSTRATOS ESPECÍFICOS BIOLÓGICOS

SIRO AROMÁTICAS

Siro® Aromáticas é um substrato especial
para plantação e transplante de todo o
tipo de plantas Medicinais e Aromáticas. É
enriquecido com adubo orgânico biológico,
oferecendo uma nutrição equilibrada e
prolongada.
A sua composição, associada a uma fórmula
especial em macro e micronutrientes de
origem natural, assegura o desenvolvimento
dos princípios ativos que diferenciam este
tipo de plantas - o seu valor terapêutico
e aromático e consequentemente promove
as potencialidades genuínas deste tipo de
plantas.
Apto para agricultura biológica

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
pH em CaCl 2: 5.5-6.5
Condutividade: 100-150μS/cm
Granulometría 0-15mm
Matéria Orgânica > 50%
FERTILIZAÇÃO ORGÂNICA BIOLÓGICA:
NPK 9-3-3 - 3.5 kg/m 3
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

11L

5607226100191
5607226101198
5607226106193

Saco
Box 64 Sacos
Palete 96 Sacos

70L

5607226800190
5607226806192

Saco
Palete 39 Sacos

Disponível em Big Bag

COMPOSIÇÃO:
Siro Agro 1 (Húmus de casca de pinho
- certificado pela RAL), Turfa loira de
Sphagnum, Areia de quartzo e Adubo
orgânico biológico de origem animal.

SIRO GERMINAÇÃO BIO

Siro Germinação Bio é um substrato
especial para a germinação em - MPB,
de todo o tipo de sementes. A sua textura
fina de baixa salinidade proporciona uma
adequada capacidade de retenção de água,
facultando um teor de humidade constante,
de forma a promover uma elevada taxa de
germinação com perfeito desenvolvimento
da plântula.
Este substrato é equilibrado e enriquecido
com adubo orgânico biológico, favorecendo
a sua componente nutricional na fase inicial
de desenvolvimento das plantas.
Apto para agricultura biológica
COMPOSIÇÃO:
Turfa loira de Sphagnum, Siro Agro 1
(Húmus de casca de pinho - certificado
pela RAL), Coco peat, Siro Fibra (fibra de
madeira) e Adubo orgânico biológico de
origem animal.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
pH em CaCl 2: 5.5-6.5
Condutividade: 150μS/cm
Granulometria 0-8mm
Matéria Orgânica > 60%
FERTILIZAÇÃO ORGÂNICA BIOLÓGICA:
NPK 9-3-3 - 2 kg/m 3
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

20L

5607226200556
5607226201553
5607226206558
5607226203557

Saco
Box 45 Sacos
Palete 144 Sacos
Palete 72 Sacos

50L

5607226500557
5607226506559

Saco
Palete 45 Sacos

70L

5607226800558
5607226806550

Saco
Palete 39 Sacos

Disponível em Big Bag, Big Bale e Granel

SUBSTRATOS ESPECÍFICOS BIOLÓGICOS

SIRO HORTA

Siro Horta é um substrato especial para
plantar uma vasta gama de hortícolas e
fruteiras. A sua fórmula equilibrada é obtida
à base de matérias primas selecionadas,
sustentáveis e naturais. É enriquecido com
um adubo orgânico biológico - com extra
de azoto, rico em nutrientes essenciais,
que se libertam gradualmente favorecendo
o desenvolvimento das plantas.
Apto para agricultura biológica
COMPOSIÇÃO:
Siro Agro 1 (Húmus de casca de pinho
- certificado pela RAL), Turfa loira de
Sphagnum, Siro Agro 2 (estrume maturado
de cavalo), Siro Fibra (fibra de madeira) e
Adubo orgânico biológico de origem animal.

SIRO HORTÍCOLA

Siro Hortícola é um substrato concebido
especialmente para plantar todo o tipo
de hortícolas de raiz curta diretamente
no saco. A sua fórmula equilibrada rica
em ácidos húmicos e fúlvicos é obtida à
base de matérias-primas selecionadas,
sustentáveis e naturais. A combinação do
corretivo orgânico - Siro Agro 2, com
o adubo orgânico biológico, enriquece
a componente nutricional ao longo do
desenvolvimento das plantas, realçando o
seu aroma e sabor. Representa um conceito
de plantação direta, criando uma autêntica
horta no próprio saco. Pode-se colocar em
qualquer lugar exterior ou interior (quintal,
pátio, varanda, terraço ou muro).
O picotado na parte superior da embalagem
facilita a plantação das hortícolas de acordo
com o espaçamento adequado.
Os orifícios na parte inferior do saco
servem para uma drenagem perfeita,
garantido assim que o sistema radicular das
plantas se mantenha saudáveis.
Apto para agricultura biológica

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
pH em CaCl 2: 5.5-6.5
Condutividade: 150-200μS/cm
Granulometria 0-15mm
Matéria Orgânica >60%
FERTILIZAÇÃO ORGÂNICA BIOLÓGICA:
NPK 9-3-3 - 4 kg/ m 3
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

50L

5607226500182
5607226506184

Saco
Palete 45 Sacos

70L

5607226002938
5607226002945

Saco
Palete 39 Sacos

Disponível em Big Bag, Big Bale e Granel

COMPOSIÇÃO:
Siro Agro 1 (Húmus de casca de pinho
- certificado pela RAL), Turfa loira de
Sphagnum, Siro Agro 2 (estrume maturado
de cavalo), Siro Fibra (fibra de madeira) e
Adubo orgânico biológico de origem animal.
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
pH em CaCl 2: 5.0-6.0
Condutividade: 150-200μS/cm
Granulometría 0-15mm
Matéria Orgânica >60%
FERTILIZAÇÃO ORGÂNICA BIOLÓGICA:
NPK 9-3-3 - 4 kg/m 3
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

25L

5607226350183
5607226356185

Saco
Palete 60 Sacos

70L

5607226800183
5607226806185

Saco
Palete 39 Sacos

SUBSTRATOS
ESPECÍFICOS

SUBSTRATOS ESPECÍFICOS

SIRO ÁCIDO

Siro Ácido é um substrato especial com
uma textura média e pH ácido, para
envasamento e transplante de uma ampla
gama de plantas acidófilas.
É enriquecido com adubo de libertação
controlada e lenta até 9 meses, o que
permite às plantas sensíveis ao calcário, o
seu desenvolvimento saudável e floração
abundante e duradoura.
COMPOSIÇÃO:
Casca de pinho (Tratada termicamente
de acordo com a legislação em vigorcertificada pela RAL), Turfa loira de
Sphagnum, Siro Agro 1 (Húmus de casca
de pinho - certificado pela RAL) e Adubo
mineral de libertação controlada e lenta
até 9 meses.

FERTILIZAÇÃO MINERAL:
NPK 18-8-10 Longevidade 9 meses - 1.5
kg/m 3
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

20L

5607226200105
5607226201102
5607226203106
5607226206107

Saco
Box 45 Sacos
Palete 72 Sacos
Palete 144 Sacos

50L

5607226500106
5607226506108

Saco
Palete 45 Sacos

Disponível em Big Bag e Big Bale

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
pH em CaCl 2: 4.0-4.5
Condutividade: 60-100μS/cm
Granulometria 0-15mm
Matéria Orgânica > 60%

SIRO BONSAI

Siro Bonsai é um substrato especial para
plantação e transplante de Bonsais. A
sua fórmula japonesa, com o destaque
da argila akadama e gravilha vulcânica,
está especialmente adaptada às elevadas
exigências deste tipo de plantas, assim
como às suas práticas de cultivo aumentando desta forma a sua longevidade.
Assegura uma simbiose entre uma boa
retenção de água, uma boa drenagem e
um ótimo arejamento, garantindo assim
um desenvolvimento natural e controlado
do sistema radicular e aéreo do Bonsai.
É enriquecido com adubo de libertação
controlada e lenta até 9 meses.
COMPOSIÇÃO:
Coco peat, Gravilha vulcânica, Siro Agro 1
(Húmus de casca de pinho - certificado pela
RAL), Argila Akadama e Adubo mineral de
libertação controlada e lenta até 9 meses.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
pH em CaCl 2: 5.5-6.0
Condutividade: 60-100μS/cm
Granulometria 0-15mm
Matéria Orgânica > 50%
FERTILIZAÇÃO MINERAL:
NPK 16-11-10 Longevidade 9 meses - 1
kg/m 3
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

5L

5607226050366
5607226105363
5607226056368

Saco
Caixa 5 Sacos
Palete 96 Sacos

SUBSTRATOS ESPECÍFICOS

SIRO CATO

Siro Cato é um substrato especial para
plantação e transplante de Catos e
Suculentas. A sua fórmula rica em minerais,
com textura fina, oferece às plantas
sensíveis à humidade, condições saudáveis
de desenvolvimento. Proporciona uma
drenagem e arejamento adequados a
este tipo de plantas com características
tão especificas, realçando a sua beleza
“estranhosa”.
Adequado para jardins tipo Rock Garden
e Xerojardinagem. É enriquecido com
adubo de libertação controlada e lenta até
9 meses, com uma formulação especifica
para esta espécie de plantas.
COMPOSIÇÃO:
Siro Agro 1 (Húmus de casca de pinho
- certificado pela RAL), Turfa loira de
Sphagnum, Areia de quartzo e Adubo
mineral de libertação controlada e lenta
até 9 meses.

SIRO FRUTOS SÍLVESTRES

Siro Frutos Silvestres é um substrato
especial para plantar uma vasta gama de
arbustos de frutos silvestres acidófilos. A
sua fórmula equilibrada é obtida à base de
matérias primas selecionadas, sustentáveis
e naturais. Contem uma fertilização
orgânica biológica rica em potássio e
magnésio para intensificar o sabor dos
frutos e rica em fósforo para favorecer o
enraizamento.
Para a plantação de morangos aconselhamos
o substrato siro Morango (pH neutro).
Apto para agricultura biológica
COMPOSIÇÃO:
Siro Agro 1 (Húmus de casca de pinho),
Turfa de Sphagnum, Casca de pinho tratada
termicamente de acordo com a legislação
em vigor, Siro Fibra (fibra de madeira),
com adubo orgânico NPK 07-10-07 (4.0
g/l) de origem animal e vegetal.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
pH em CaCl 2: 5.0-6.0
Condutividade: 40-80μS/cm
Granulometria 0-15mm
Matéria Orgânica > 50%
FERTILIZAÇÃO MINERAL:
NPK 17-9-11 Longevidade 9 meses - 1.5
kg/m 3
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

5L

5607226050120
5607226211828
5607226056122

Saco
Caixa 5 Sacos
Palete 96 Sacos

20L

5607226200129
5607226201126
5607226206121

Saco
Box 45 Sacos
Palete 72 Sacos

50L

5607226500120
5607226506122

Saco
Palete 45 Sacos

70L

5607226800121
5607226806123

Saco
Palete 39 Sacos

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
pH em CaCl 2: 4.0-4.5
Condutividade: 100-200μS/cm
Granulometria: 0-15mm
Matéria Orgânica: >60%
Temperatura de tratamento térmico >64ºC
durante 30 minutos
FERTILIZAÇÃO ORGÂNICA BIOLÓGICA:
NPK 7-10-7 - 4 kg/m 3
DENSIDADE APARENTE:
320kg/m3
CLASSE I
Conteúdo de metais pesados inferior aos
limites autorizados para esta classificação
- A utilizar na agricultura.
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

50L

5607226500779
5607226506771

Saco
Palete 45 Sacos

SUBSTRATOS ESPECÍFICOS
SIRO MORANGUEIRO

Siro Morangueiro é um substrato especial
para produção de morango - sistema
semi-hidropónico. A sua textura média fina perfeitamente adaptada ao sistema
radicular deste tipo de plantas, conjugada
com o seu elevado poder de capacidade de
troca catiónica, proporciona uma nutrição
adequada, aumentando a produção e
realçando o sabor e aroma do morango.
Este substrato é enriquecido com adubação
de libertação controlada e lenta até 9
meses,
especifica
para
morangueiro,
permitindo assim efetuar duas produções,
sem recorrer a fertilização adicional.
No saco de cultivo, a sua adaptação à
rega localizada permite uma retenção
homogénea da água de rega e reduz a
possibilidade de propagação de doenças.
É concebido com 10 orifícios na parte
superior para uma plantação direta e
pequenos orifícios para uma drenagem
perfeita.
A cor preta do saco origina o aquecimento
do substrato, promovendo a antecipação e
aumento da taxa de desenvolvimento do
morangueiro.

SIRO ORQUÍDEAS EPÍFITAS

Siro Orquídeas Epífitas é um substrato
especial para o envasamento e transplante
de orquídeas epífitas (em habitat natural
crescem agarradas aos troncos e ramos de
árvores) tais como: Phalaenopsis, Cattleya,
Dendrobium e Coelogyne, entre outras.
Este substrato simula o habitat natural das
epífitas, caracterizando-se por uma textura
grossa bastante leve e porosa que garante
uma drenagem e arejamento adequados
para a preservação de uma humidade
equilibrada e de longa duração. Enriquecido
com uma adubação específica de libertação
controlada e lenta, assegura uma nutrição
equilibrada e adaptada até 14 meses. Deste
modo, reúnem-se condições essenciais
ao desenvolvimento saudável e robusto
deste tipo de plantas, de características tão
específicas, num ecossistema que não lhes
é natural.
COMPOSIÇÃO:
Casca de pinho (Tratada termicamente
de acordo com a legislação em vigorcertificada pela RAL), Turfa loira de

COMPOSIÇÃO:
Siro Agro 1 (Húmus de casca de pinho
- certificado pela RAL), Turfa loira de
Sphagnum, Siro Agro 2 (estrume maturado
de cavalo), Siro Fibra (fibra de madeira) e
Adubo mineral de libertação controlada e
lenta até 9 meses.
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
pH em CaCl 2: 5.0-5.8
Condutividade: 100-150μS/cm
Granulometria 0-15mm
Matéria Orgânica > 70%
FERTILIZAÇÃO MINERAL:
NPK 17-9-11 Longevidade 9 meses - 2 kg/
m3
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

30L

5607226300416
5607226306418
5607226303417

Saco
Palete 110 Sacos
Palete 55 Sacos

Disponível em Big Bag e Granel

Sphagnum, Coco Chips, Areão vulcânico e
Adubo mineral de libertação controlada e
lenta até 14 meses.
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
pH em CaCl 2: 4.5-5.5
Condutividade: 45-60μS/cm
Granulometria 0-15mm
Matéria Orgânica > 70%
FERTILIZAÇÃO MINERAL:
NPK 17-11-10 Longevidade 14 meses - 2
kg/m 3
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

5L

5607226050717
5607226105714
5607226053718
5607226056719

Saco
Caixa 5 Sacos
Palete 48 Sacos
Palete 96 Sacos

70L

5607226800718
5607226806710

Saco
Palete 39 Sacos

SUBSTRATOS ESPECÍFICOS

SIRO ORQUÍDEAS

Siro Orquídeas é um substrato especial para
o envasamento e transplante de orquídeas
terrestres tais como: Cymbidium, entre
outras. Este substrato simula o habitat
natural das orquídeas, caracterizandose por uma textura grossa e fibrosa
bastante leve e porosa que garante uma
drenagem e arejamento adequados para a
preservação de uma humidade equilibrada.
Enriquecido com uma adubação específica
de adubos de libertação controlada e lenta
que asseguram uma nutrição equilibrada e
adaptada até 9 meses.
COMPOSIÇÃO:
Casca de pinho (Tratada termicamente
de acordo com a legislação em vigorcertificada pela RAL), Siro Agro 1 (Húmus
de casca de pinho - certificado pela RAL),
Turfa loira de Sphagnum e Adubo mineral
de libertação controlada e lenta até 9
meses.

SIRO PROTEAS

Siro Proteas é um substrato especial para
plantação e transplante das principais
espécies de Proteas. Recria ao máximo os
solos destas plantas oriundas da África do
Sul e Austrália. Substrato com fertilização
especifica para Proteas - ausente em
fósforo - de libertação controlada e
lenta até 12 meses, que promove o seu
desenvolvimento saudável e vigoroso.
Possui textura leve e porosa garantindo
uma drenagem e arejamento adequados.
COMPOSIÇÃO:
Turfa loira de Sphagnum, Siro Agro 1
(Húmus de casca de pinho - certificado
pela RAL), Argila expandida, Perlite e
Adubo mineral de libertação controlada e
lenta até 12 meses.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
pH em CaCl 2: 4.5-5.5
Condutividade: 150-250μS/cm
Granulometria 0-15mm
Matéria Orgânica > 60%
FERTILIZAÇÃO MINERAL:
NPK 18-6-10 Longevidade 9 meses - 1.8
kg/m 3
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

11L

5607226100085
5607226101754
5607226106087
5607226103086

Saco
Box 64 Sacos
Palete 200 Sacos
Palete 96 Sacos

50L

5607226500120
5607226506122

Saco
Palete 45 Sacos

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
pH em CaCl 2: 5.0-6.0
Condutividade: 60-120μS/cm
Granulometría 0-15mm
Matéria Orgânica >50%
FERTILIZAÇÃO MINERAL:
NPK 16-0-10 Longevidade 12 meses - 2.5
kg/m 3
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

20L

5607226200204
5607226201201
5607226206206
5607226203205

Saco
Box 45 Sacos
Palete 144 Sacos
Palete 72 Sacos

70L

5607226800206
5607226806208

Saco
Palete 39 Sacos

Disponível em Big Bag e Big Bale

adubação controlada e lenta

contém PERLITE
Drenagem eficaz
Humidade natural

Isento de
FÓSFORO

SUBSTRATOS ESPECÍFICOS

SIRO RELVA

Siro Relva é um substrato especial para
a instalação, manutenção e renovação
de relvados. A sua textura especialmente
fina, enriquecida com adubo de libertação
controlada e lenta até 3 meses, com extra
em macro e micronutrientes, permite
criar condições ótimas à germinação
das sementes de relva, assim como à
revitalização de relvados desgastados. O
micronutriente - ferro que possui combate
eficientemente o musgo.

FERTILIZAÇÃO MINERAL:
NPK (Fe) 14-8-10 (3) Longevidade
meses - 2.3 kg/m 3
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

50L

5607226500069
5607226506061

Saco
Palete 45 Sacos

Disponível em Big Bag

COMPOSIÇÃO:
Siro Agro 1 (Húmus de casca de pinho certificado pela RAL), Areia de quartzo e
Adubo mineral de libertação controlada e
lenta até 3 meses.
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
pH em CaCl 2: 5.8-6.5
Condutividade: 140-200μS/cm
Granulometría 0-8mm
Matéria Orgânica >60%

SIRO ROSEIRAS

Siro Roseiras é um Substrato especial
para plantação e transplante de roseiras.
A sua composição enriquecida corretivo
orgânico - Siro Agro 2 e com o adubo
orgânico biológico, fornece uma nutrição
equilibrada e prolongada, ideal para
este tipo de plantas, estimula o correto
desenvolvimento do sistema radicular e
consequente crescimento saudável da
planta. Promove naturalmente uma defesa
de pragas e doenças à roseira e uma
floração abundante e duradoura.
COMPOSIÇÃO:
Siro Agro 1 (Húmus de casca de pinho
- certificado pela RAL), Turfa loira de
Sphagnum, Siro Agro 2 (estrume maturado
de cavalo), Argila preparada, Casca de
pinho (Tratada termicamente de acordo
com a legislação em vigor- certificada pela
RAL) e Adubo orgânico de origem animal.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
pH em CaCl 2: 5.5-6.5
Condutividade: 60-120μS/cm
Granulometría 0-15mm
Matéria Orgânica >60%
FERTILIZAÇÃO ORGÂNICA:
NPK 9-3-3 - 2 kg/m 3
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

20L

5607226200167
5607226201164
5607226204165
5607226203168

Saco
Box 45 Sacos
Palete 45 Sacos
Palete 72 Sacos

70L

5607226800169
5607226806161

Saco
Palete 39 Sacos

Disponível em Big Bag

3

SUBSTRATOS
ESPECÍFICOS
PROFISSIONAIS

SUBSTRATOS ESPECÍFICOS PROFISSIONAIS

SIRO TURFA 30-0

Siro Turfa 30-0 é um substrato especial
para o envasamento e transplante de uma
ampla gama de plantas. É caracterizado por
conter uma elevada percentagem de húmus
estabilizado e alta qualidade - Siro Agro
1, que contem ácidos húmicos e fúlvicos
naturais que otimizam o desenvolvimento
do sistema radicular. Este substrato pode
ser personalizado com fertilização orgânica
convencional,
biológica
ou
mineral
equilibrada, de acordo com as necessidades
específicas das plantas a que se destina e
consequentemente responder às exigências
de cada produtor.
Substrato
base
para
misturas
individualizadas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
pH em CaCl 2: 5.5-6.5
Condutividade: 40-80μS/cm
Granulometría 0-15mm
Matéria Orgânica >70%
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

70L

5607226800053
5607226806055

Saco
Palete 39 Sacos

Big Bag

5607226130051

Big Bag

Big Bale

5607226150059

Big Bale

Granel

5607226140050

Granel

COMPOSIÇÃO:
Siro Agro 1 (Húmus de casca de pinho
- certificado pela RAL), Turfa loira de
Sphagnum e Siro Fibra (fibra de madeira).

SIRO TURFA 30-2

Siro Turfa 30-2 é um substrato especial
para o envasamento e transplante de uma
ampla gama de plantas. É caracterizado por
conter uma elevada percentagem de húmus
estabilizado e alta qualidade - Siro Agro
1, que contem ácidos húmicos e fúlvicos
naturais que otimizam o desenvolvimento
do sistema radicular. Este substrato é
enriquecido com uma fertilização mineral
equilibrada que favorece a sua componente
nutricional ao longo de 3, 6 a 9 meses.
COMPOSIÇÃO:
Siro Agro 1 (Húmus de casca de pinho
- certificado pela RAL) e Turfa loira de
Sphagnum, Siro Fibra (fibra de madeira) e
adubo de libertação controlada e lenta até
9 meses.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
pH em CaCl 2: 5.5-6.5
Condutividade: 40-80μS/cm
Granulometría 0-15mm
Matéria Orgânica >70%
FERTILIZAÇÃO MINERAL:
NPK 17-9-11 Longevidade 9 meses - 2 kg/
m3
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

70L

5607226800213
5607226806215

Saco
Palete 39 Sacos

Disponível em Big Bag, Big Bale e Granel

SUBSTRATOS ESPECÍFICOS PROFISSIONAIS

SIRO TURFA 45-0

Siro Turfa 45-0 é um substrato especial
para o envasamento e transplante de uma
ampla gama de plantas. A sua textura
média equilibrada, proporciona uma correta
capacidade de retenção de água, do mesmo
modo confere um ótimo arejamento ao
sistema radicular e assim uma adequada
drenagem.
Este substrato pode ser enriquecido com
uma fertilização orgânica convencional,
biológica ou mineral equilibrada, de acordo
com as necessidades das plantas a que se
destina e consequentemente responder às
exigências de cada produtor.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
pH em CaCl 2: 5.5-6.5
Condutividade: 40-80μS/cm
Granulometría 0-15mm
Matéria Orgânica >70%
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

70L

5607226800237
5607226806239

Saco
Palete 39 Sacos

Disponível em Big Bag, Big Bale e Granel

COMPOSIÇÃO:
Siro Agro 1 (Húmus de casca de pinho
- certificado pela RAL), Turfa loira de
Sphagnum e Siro Fibra (fibra de madeira).

SIRO TURFA 45-2

Siro Turfa 45-2 é um substrato especial
para o envasamento e transplante de uma
ampla gama de plantas. A sua textura
média equilibrada, proporciona uma correta
capacidade de retenção de água, do mesmo
modo confere um ótimo arejamento ao
sistema radicular e assim uma adequada
drenagem.
Este substrato é enriquecido com uma
fertilização
mineral
equilibrada
que
favorece a sua componente nutricional até
9 meses.
COMPOSIÇÃO:
Siro Agro 1 (Húmus de casca de pinho
- certificado pela RAL), Turfa loira de
Sphagnum, Siro Fibra (fibra de madeira) e
Adubo mineral de libertação controlada e
lenta até 9 meses de longevidade.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
pH em CaCl 2: 5.5-6.5
Condutividade: 40-80μS/cm
Granulometría 0-15mm
Matéria Orgânica >70%
FERTILIZAÇÃO MINERAL:
NPK 17-9-11 Longevidade 9 meses - 2 kg/
m3
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

70L

5607226800244
5607226806246

Saco
Palete 39 Sacos

Disponível em Big Bag, Big Bale e Granel

SUBSTRATOS ESPECÍFICOS PROFISSIONAIS

SIRO ESTACA

Siro Estaca é um substrato especial para a
propagação vegetativa de uma ampla gama
de plantas (em particular as ornamentais
e aromáticas) através do processo de
estacaria. Ideal para a utilização em
tabuleiros de enraizamento.
A sua textura média-fina, enriquecida com
perlite faculta um ótimo equilíbrio entre
a retenção de água e o arejamento do
substrato, proporcionando uma humidade
natural. Associada a uma vasta gama
de ácidos húmicos e fúlvicos naturais catalisadores biológicos - reúne condições
otimizadas ao enraizamento das frações
vegetais.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
pH em CaCl 2: 5.2-6.2
Condutividade: 40-80μS/cm
Granulometría 0-15mm
Matéria Orgânica >70%
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

50L

5607226500342
5607226506344

Saco
Palete 45 Sacos

70L

5607226800343
5607226806345

Saco
Palete 39 Sacos
Big Bag

Big Bag 1

1918000003299

Big Bag 2

5607226130341

Big Bag

Big Bale

5607226150349

Big Bale

Granel

5607226140340

Granel

COMPOSIÇÃO:
Siro Agro 1 (Húmus de casca de pinho
- certificado pela RAL), Turfa loira de
Sphagnum e Perlite.

SIRO GERMINAÇÃO

Siro Germinação é um substrato especial
para a germinação de todo o tipo de
sementes. A sua textura fina de baixa
salinidade proporciona uma adequada
capacidade de retenção de água, facultando
um teor de humidade constante, de forma a
promover uma elevada taxa de germinação
com perfeito desenvolvimento da plântula.
Este substrato é equilibrado e enriquecido
com adubo genérico start, com efeitos de
libertação imediata, favorecendo a sua
componente nutricional na fase inicial de
desenvolvimento das plantas.
COMPOSIÇÃO:
Siro Agro 1 (Húmus de casca de pinho
- certificado pela RAL), Turfa loira de
Sphagnum, Coco peat e Adubo mineral
genérico start

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
pH em CaCl 2: 5.0-6.0
Condutividade: 150-200μS/cm
Granulometria 0-8mm
Matéria Orgânica >70%
FERTILIZAÇÃO MINERAL:
NPK 13-40-13 - 1 kg/m 3
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

70L

5607226800282
5607226806284

Saco
Palete 39 Sacos
Big Bag

Big Bag 1

5607226120281

Big Bag 2

5607226130280

Big Bag

Big Bale

5607226150288

Big Bale

Granel

5607226140289

Granel

SUBSTRATOS ESPECÍFICOS PROFISSIONAIS

SIRO MULTIPLICAÇÃO

Substrato
especialmente
desenvolvido
para a propagação vegetativa de uma
ampla gama de espécies, através do
processo de estacaria e/ou sementeira.
A Incorporação da Perlite e do coco peat
que possui propriedades excecionais - além
de proporcionar uma ótima capacidade
de retenção de água, tem a capacidade
de drenar o excesso da mesma. As suas
componentes promovem uma simbiose
perfeita que se reflete numa elevada taxa
de enraizamento vigoroso.
COMPOSIÇÃO:
Siro Agro 1 (Húmus de casca de pinho
- certificado pela RAL), Turfa loira de
Sphagnum, Coco peat, Perlite, Adubo
mineral genérico start e Micronutrientes.

SIRO OLIVA

Siro Oliva é um substrato especial para
envasamento / transplante, fertilizações
de fundo e de cobertura em Olivais. A sua
textura média com elevada percentagem
em matéria orgânica, combinada com
o adubo orgânico biológico e adubo de
libertação controlada e lenta até 9 meses,
proporciona uma nutrição prolongada e
gradual ao longo do desenvolvimento das
plantas. O seu enriquecimento em Boro é de
extrema importância, visto que, potência a
absorção de fósforo pelo sistema radicular.
A adição de argila preparada é primordial
para efetuar uma elevada capacidade de
troca catiónica e incrementar a retenção
de água.
COMPOSIÇÃO:
Siro Agro 1 (Húmus de casca de pinho
- certificado pela RAL), Turfa loira de
Sphagnum, Siro Agro 2 (estrume maturado
de cavalo), Argila preparada e Adubo de
libertação controlada e lenta até 9 meses.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
pH em CaCl 2: 5.5-6.5
Condutividade: 160-200μS/cm
Granulometría 0-8mm
Matéria Orgânica >70%
FERTILIZAÇÃO MINERAL:
NPK 13-40-13 - 0.7 kg/m 3
Micronutrientes - 0.02 kg/m 3
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

70L

5607226800671
5607226806673

Saco
Palete 39 Sacos

Big Bag 1

1918000003800

Big Bag 1

Big Bag 2

5607226130679

Big Bag 2

Big Bale

5607226150677

Big Bale

Granel

5607226140678

Granel

Disponível em Siro Pot

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
pH em CaCl 2: 6.0-6.5
Condutividade: 80-130μS/cm
Granulometría 0-15mm
Matéria Orgânica >70%
FERTILIZAÇÃO MINERAL:
NPK 17-9-11 Longevidade 9 meses - 1 kg/
m3
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

70L

5607226800336
5607226806338

Saco
Palete 39 Sacos

Big Bag 2

5607226130334

Big Bag 2

Big Bale

5607226150332

Big Bale

Granel

5607226140333

Granel

SUBSTRATOS ESPECÍFICOS PROFISSIONAIS
SIRO FLORESTAL

Siro Florestal é um substrato especial
para
germinação
e
transplante
de
plantas florestais em placas de produção
florestal
ou
recipientes
semelhantes.
É
caracterizado
por
conter
húmus
estabilizado e de alta qualidade - Siro
Agro 1 , que lhe confere ácidos húmicos
e fúlvicos naturais que otimizam o
desenvolvimento do sistema radicular. Tem
uma elevada percentagem de turfa loira
selecionada que vai beneficiar a retenção
da água, a porosidade e o arejamento do
substrato. A componente Argila assegura
um aproveitamento otimizado da água e
nutrientes, disponibilizando de acordo com
as necessidades da planta.
Este substrato é enriquecido com adubo
florestal de libertação controlada e lenta
até 9 meses e um reforço extra de
micronutrientes de longa duração até 12
meses.
COMPOSIÇÃO:
Siro Agro 1 (Húmus de casca de pinho
- certificado pela RAL), Turfa loira de
Sphagnum,
Argila
preparada,
Adubo

SIRO MIRTILO

Siro Mirtilo é um substrato especialmente
desenvolvido para o cultivo de Mirtilo
“Vaccinium Myrtillus” - plantação no solo
e em vaso pequeno.
Possui uma textura média-grossa, pH
baixo, e é enriquecido em ácidos húmicos
e fúlvicos que detêm uma elevada
capacidade de troca catiónica, assim como
um elevado poder tampão, permitindo
às plantas sensíveis ao calcário, o seu
desenvolvimento saudável e vigoroso.
COMPOSIÇÃO:
Siro Agro 1 (Húmus de casca de pinho
- certificado pela RAL), Turfa loira de
Sphagnum, Casca de pinho (Tratada
termicamente de acordo com a legislação
em vigor- certificada pela RAL), Siro Fibra
(fibra de madeira) e Adubo mineral de
libertação controlada e lenta até 9 meses.

mineral de libertação controlada e lenta
até 9 meses e micronutrientes com até 12
meses.
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
pH em CaCl 2: 5.5-6.5
Condutividade: 50-80μS/cm
Granulometría 0-15mm
Matéria Orgânica >70%
FERTILIZAÇÃO MINERAL:
NPK 10-20-12 Longevidade 9 meses - 2
kg/m 3
Micronutrientes Longevidade 12 meses 0.3 kg/m 3
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

50L

5607226500663
5607226506665

Saco
Palete 45 Sacos

70L

5607226800664
5607226806666

Saco
Palete 39 Sacos

Big Bag 2

5607226130662

Big Bag 2

Big Bale

5607226150660

Big Bale

Granel

5607226140661

Granel

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
pH em CaCl 2: 4.5-5.0
Condutividade: 40-100μS/cm
Granulometría 0-15mm
Matéria Orgânica >70%
FERTILIZAÇÃO MINERAL:
NPK 17-9-11 Longevidade 9 meses - 2 kg/
m3
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

70L

5607226800657
5607226806659

Saco
Palete 39 Sacos

Big Bag 2

1918000002889

Big Bag

Big Bale

5607226150653

Big Bale

Disponível em Granel

SUBSTRATOS ESPECÍFICOS PROFISSIONAIS

SIRO ROOF

Siro Roof é um substrato especialmente
desenvolvido para coberturas ajardinadas
e/ou ecológicas. As suas componentes,
nomeadamente em húmus estabilizado
e alta qualidade - Siro Agro 1 e Argila
expandida conferem uma textura médiagrossa, capilaridade e drenagem elevada
e equilibrada, minimizando de forma
decisiva a carga sob a estrutura do edifício,
contribuindo para que esta seja estável e
duradoura.
É enriquecido com uma combinação de
adubação de libertação controlada e lenta
até 3 meses (azoto capsulado) e restantes
nutrientes com efeitos de libertação
imediata.
COMPOSIÇÃO:
Siro Agro 1 (Húmus de casca de pinho
- certificado pela RAL), Turfa loira de
Sphagnum, Argila expandida e Adubo de
libertação controlada e lenta até 3 meses
(azoto capsulado).

SIRO STRAT MELHORADO

Siro Strat melhorado é um substrato especial
para envasamento e transplante de um
vasto leque de plantas ornamentais rústicas
em vaso médio/grande, nomeadamente
para plantas de ciclo longo. A sua textura
média-grossa equilibrada, concilia uma
adequada retenção de água, a um ótimo
arejamento, que proporciona condições
favoráveis ao desenvolvimento do sistema
radicular e consequentemente aéreo.
COMPOSIÇÃO:
Siro Agro 1 (Húmus de casca de pinho
- certificado pela RAL), Turfa loira de
Sphagnum e Casca de pinho (Tratada
termicamente de acordo com a legislação
em vigor- certificada pela RAL).

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
pH em CaCl 2: 5.5-6.5
Condutividade: 160-180μS/cm
Matéria Orgânica >70%
Humidade natural (50-60%) DAP 450500Kg/m 3
100% saturado com água - DAP 650-700
kg/m 3
FERTILIZAÇÃO MINERAL:
NPK 20-5-11 Longevidade 3 meses - 1 kg/
m3
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

70L

5607226800435
5607226806437

Saco
Palete 39 Sacos

Big Bag 1

1918000004975

Big Bag

Big Bag 2

5607226130433

Big Bag

Granel

5607226140432

Granel

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
pH em CaCl 2: 5.5-6.5
Condutividade: 40-100μS/cm
Matéria Orgânica > 70%
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

70L

5607226800299
5607226806291

Saco
Palete 39 Sacos
Big Bag 1

Big Bag

5607226120298

Big Bag 2

5607226130297

Big Bag

Big Bale

5607226150295

Big Bale

Granel

5607226140296

Granel

SUBSTRATOS ESPECÍFICOS PROFISSIONAIS
SIRO VINHA

Siro Vinha é um substrato com altos padrões
de qualidade para a instalação de bacelos,
bacelos enxertados, assim como para uma
fertilização equilibrada das videiras.
A sua textura média, com elevada
percentagem
em
matéria
orgânica,
aliada à sua componente nutricional rica
em macronutrientes e oligoelementos
estáveis e solúveis, proporciona uma
nutrição prolongada e gradual ao longo do
desenvolvimento das plantas. O seu efeito
de fertilizante organo-mineral natural
faculta a estabilização do pH na zona
radicular da planta, neutralizando a acidez
ou a alcalinidade excessiva.
O seu enriquecimento em Potássio é de
extrema importância, visto que, aumenta a
qualidade das uvas.
Este substrato é enriquecido com uma
fertilização
mineral
equilibrada
que
favorece a sua componente nutricional até
9 meses.
COMPOSIÇÃO:
Siro Agro 1 (Húmus de casca de pinho certificado pela RAL), Siro Agro 2 (estrume

SIRO GERMINAÇÃO BIO

Siro Germinação Bio é um substrato
especial para a germinação em - MPB,
de todo o tipo de sementes. A sua textura
fina de baixa salinidade proporciona uma
adequada capacidade de retenção de água,
facultando um teor de humidade constante,
de forma a promover uma elevada taxa de
germinação com perfeito desenvolvimento
da plântula.
Este substrato é equilibrado e enriquecido
com adubo orgânico biológico, favorecendo
a sua componente nutricional na fase inicial
de desenvolvimento das plantas.
COMPOSIÇÃO:
Turfa loira de Sphagnum, Siro Agro 1
(Húmus de casca de pinho - certificado
pela RAL), Coco peat, Siro Fibra (fibra de
madeira) e Adubo orgânico biológico de
origem animal.

maturado de cavalo), Siro Agro 3 (estrume
maturado de aves), Casca de pinho (Tratada
termicamente de acordo com a legislação
em vigor- certificada pela RAL), Turfa
loira de Sphagnum e Adubo de libertação
controlada e lenta até 9 meses.
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
pH em CaCl 2: 6.0-7.0
Condutividade: 160-180μS/cm
Granulometría 0-15mm
Matéria Orgânica >70%
FERTILIZAÇÃO MINERAL:
NPK 17-9-11 Longevidade 9 meses - 2 kg/
m3
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

70L

5607226800329
5607226806321

Saco
Palete 39 Sacos

Big Bag 2

5607226130327

Big Bag

Big Bale

5607226150325

Big Bale

Granel

5607226140326

Granel

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
pH em CaCl 2: 5.5-6.5
Condutividade: 150μS/cm
Granulometria 0-8mm
Matéria Orgânica > 60%
FERTILIZAÇÃO ORGÂNICA:
NPK 9-3-3 - 2 kg/m 3
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

20L

5607226200556
5607226201553
5607226206558
5607226203557

Saco
Caixa 45 Sacos
Palete 144 Sacos
Palete 72 Sacos

50L

5607226500557
5607226506559

Saco
Palete 45 Sacos

70L

5607226800558
5607226806550

Saco
Palete 39 Sacos

Disponível em Big Bag, Big Bale e Granel

CORRETIVOS
AGRÍCOLAS
ORGÂNICOS

CORRETIVOS AGRÍCOLAS ORGÂNICOS
SIRO AGRO 1

Siro Agro 1 é um corretivo composto
maturado (grau V) da classe I proveniente
de 80% de húmus de casca de pinho e
20% de húmus de biomassa florestal,
(certificado pela RAL).
PRODUTO RECOMENDADO PARA:
Hortícolas, Pomares, Florestais, Relvados e
Recuperação de solos
VANTAGENS DO PRODUTO:
- Produto natural e biológico.
- Elevado teor de Matéria Orgânica
- Estimula a atividade biológica do
solo, promovendo o crescimento e
desenvolvimento das raízes.
- Húmus estabilizado.
- Elevada capacidade de troca iónica.
- Rico em ácidos húmicos e fúlvicos
naturais
- Aumenta a produtividade das suas
culturas
- Isento de organismos patogénicos e de
infestantes
- Elevado padrão de qualidade com
rigoroso controlo de qualidade
- Húmus certificado pela RAL
(Gütegemeinschaft Substrate für Pflanzen
E.V.) - Alemanha

SIRO AGRO 2

Siro Agro 2 é um corretivo agrícola
orgânico de elevada qualidade.
É um composto (grau V) da classe I
proveniente de 85% de estrume maturado
de cavalo e 15% de Siro Agro 1 (Húmus de
casca de pinho - certificado pela RAL).
PRODUTO RECOMENDADO PARA:
Hortícolas, Pomares, Florestais, Vinhas, etc
VANTAGENS DO PRODUTO:
- Produto natural e biológico
- Elevado teor de Matéria Orgânica
- Valor fertilizante e biologicamente ativo
- Teor de macronutrientes e oligoelementos
naturais que proporcionam uma nutrição
equilibrada ao longo do desenvolvimento
das culturas.
- Inodoro
- Elevado padrão de qualidade com rigoroso
controlo de qualidade
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/QUÍMICAS:
Azoto total (N): 2.98 %
Fósforo total (P 2O 5): 0.44 %
Potássio total (K 2O): 1.08 %

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
Azoto total (N): 0.5 %
Azoto orgânico: 0.5 %
Fósforo total (P 2O 5): 0.1 %
Potássio total (K 2O): 0.3 %
Cálcio total (CaO): 1.0 %
Magnésio total (MgO): 0.1 %
Carbono orgânico (C): 46 %
Razão Carbono / Azoto: 102
Humidade: 40 %
Matéria orgânica > 70%
pH: 6.0 - 6.5
Condutividade elétrica: 0.18 mS/cm
Massa volúmica aparente: 500 g/dm 3
Grau de maturação: grau V
Granulometria <25mm
Materiais inertes antropogénicos: ausente
Salmonella spp: ausente
E.coli - negativo (<1000)
Sementes e propágulos de infestantes:
ausente
Metais pesados totais - classificação I - A
utilizar na Agricultura em geral
Nº de Registo na DGAE - 158/2017
Apto para Agricultura Biológica
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

70L

5607226800015
5607226806017

Saco
Palete 39 Sacos

Disponível em Big Bag, Big Bale e Granel

Cálcio total (CaO): 2.64 %
Magnésio total (MgO): 0.32 %
Boro total (B): 16.15 mg/kg
Carbono orgânico: 41.45 %
Razão Carbono / Azoto: 12
Humidade: 34 %
Matéria orgânica: 70 %
pH: 7.8
Condutividade elétrica: 0.34 mS/cm
Massa volúmica aparente: 400 g/dm 3
Grau de maturação: grau V
Granulometria < 20mm
Materiais inertes antropogénicos 0%
Salmonella spp: ausente em 25g
E.Coli - n.º /g de matéria fresca <1000
Metais pesados totais - classificação I - A
utilizar na Agricultura em geral
Nº de Registo na DGAE - 370/2019
Apto para Agricultura Biológica

Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

50L

5607226501028
5607226516022

Saco
Palete 45 Sacos

70L

5607226800022
5607226806024

Saco
Palete 39 Sacos

Disponível em Big Bag, Big Bale e Granel

CORRETIVOS AGRÍCOLAS ORGÂNICOS
SIRO EQUÍDEO

Siro Equídeo é um corretivo
orgânico de elevada qualidade.

agrícola

COMPOSIÇÃO:
Composto (grau V) da classe I proveniente
de 85% de estrume maturado de cavalo
e 15% de Siro Agro 1 (Húmus de casca de
pinho - certificado pela RAL).
PRODUTO RECOMENDADO PARA:
Hortícolas, Pomares, Florestais, Vinhas, etc
VANTAGENS DO PRODUTO:
- Produto natural e biológico
- Elevado teor de Matéria Orgânica
- Valor fertilizante e biologicamente ativo
- Teor de macronutrientes e
oligoelementos naturais que proporcionam
uma nutrição equilibrada ao longo do
desenvolvimento das culturas.
- Inodoro
- Elevado padrão de qualidade com
rigoroso controlo de qualidade

Potássio total (K 2O): 1.08 %
Cálcio total (CaO): 2.64 %
Magnésio total (MgO): 0.32 %
Boro total (B): 16.15 mg/kg
Carbono orgânico: 41.45 %
Razão Carbono / Azoto: 12
Humidade: 34 %
Matéria orgânica: 70 %
pH: 7.8
Condutividade elétrica: 0.34 mS/cm
Massa volúmica aparente: 400 g/dm 3
Grau de maturação: grau V
Granulometria < 20mm
Materiais inertes antropogénicos 0%
Salmonella spp: ausente em 25g
E.Coli - n.º /g de matéria fresca <1000
Metais pesados totais - classificação I - A
utilizar na Agricultura em geral
Nº de Registo na DGAE - 369/2019
Apto para Agricultura Biológica
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

50L

5607226100023
5607226106025

Saco
Palete 200 Sacos

50L

5607226500021
5607226506023

Saco
Palete 45 Sacos

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/QUÍMICAS:
Azoto total (N): 2.98 %
Fósforo total (P 2O 5): 0.44 %

Rico em
matéria
orgânica

SIRO AGRO 3

Siro Agro 3 é um corretivo agrícola orgânico
de elevada qualidade. É um composto (grau
V) de classe I.
COMPOSIÇÃO:
70% de estrume maturado de aves e 30%
de Húmus de biomassa florestal.
PRODUTO RECOMENDADO PARA:
Hortícolas, Pomares, Florestais, Vinhas,
Relvados, etc
VANTAGENS DO PRODUTO:
- Produto natural
- Elevado teor de Matéria Orgânica
- Valor fertilizante e biologicamente ativo
- Teor de macronutrientes e
oligoelementos naturais que proporcionam
uma nutrição equilibrada ao longo do
desenvolvimento das culturas.
- Elevado padrão de qualidade com
rigoroso controlo de qualidade
- Isento de infestantes e agentes
patogénicos
- Proporciona um aumento da produção
das culturas.

Aumenta o
rendimento das
COLHEITAS

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/QUÍMICAS:
Azoto total (N): 1 %
Fósforo total (P 2O 5): 0.9 %
Potássio total (K 2O): 1.0 %
Cálcio total (CaO): 5.2 %
Magnésio total (MgO): 0.5 %
Boro total (B): 25.5 mg/kg
Razão Carbono / Azoto: 30
Humidade: 34 %
Matéria orgânica: 65 %
pH: 7.7
Condutividade elétrica: 0.15 mS/cm
Massa volúmica aparente: 0.4 Kg/dm 3
Grau de maturação: grau V
Granulometria < 20mm
Materiais inertes antropogénicos: 0.2%
Salmonella spp: ausente em 25g
E.Coli - n.º /g de matéria fresca <1000
Metais pesados totais - classificação I - A
utilizar na Agricultura em geral
Nº de Registo na DGAE - 371/2019
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

50L

5607226500038
5607226506030

Saco
Palete 45 Sacos

70L

5607226800039
5607226806031

Saco
Palete 39 Sacos

Disponível em Big Bag e Granel

CORRETIVOS AGRÍCOLAS ORGÂNICOS
SIRO AGRO 5

Siro Agro 5 é um corretivo orgânico
composto sob a forma de pellet. É
um fertilizante eficaz para melhorar
as características físicas, químicas e
biológicas, facilitando às plantas um bom
desenvolvimento e produtividade.
PRODUTO RECOMENDADO PARA:
Fertilizações de fundo ou de cobertura
Hortícolas, Pomares, Vinha e Jardinagem
VANTAGENS DO PRODUTO:
- Produto natural e biológico
- Matéria Orgânica estabilizada
- Valor fertilizante e biologicamente ativo
- Teor de macronutrientes e
oligoelementos naturais que proporcionam
uma nutrição equilibrada ao longo do
desenvolvimento das culturas.
- Inodoro
- Elevado padrão de qualidade
- Proporciona um aumento da produção
das culturas
- Isento de infestantes e patogénicos
- Fácil distribuição

SIRO HÚMUS DE MINHOCA

Siro Húmus de Minhoca é um corretivo
orgânico
Vermicomposto,
produto
estabilizado obtido a partir de um processo
natural - a Vermicompostagem, promovida
pela digestão de matéria orgânica a partir
de minhocas em condições controladas.
COMPOSIÇÃO:
Vermicomposto obtido a partir de estrumes
de animais.
PRODUTO RECOMENDADO PARA:
Hortícolas, Pomares, Florestais, Vinha e
Jardinagem
VANTAGENS DO PRODUTO:
- Fonte natural dos nutrientes necessários
para obter um crescimento equilibrado das
plantas,
- Aumenta a fertilidade e o teor de
matéria orgânica do solo.
- Estimula e promove um bom
desenvolvimento das raízes (sistema
radicular) e consequentemente um
crescimento da planta (aéreo), saudável
e equilibrado, promovendo o sabor
e coloração natural dos seus frutos
(vegetais).
- Otimiza a estrutura física e biológica do
solo, ampliando a resistência das plantas
contra pragas e doenças.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
Azoto total (N) - 1.5%
Fósforo total (P 2O 5) - 1.1%
Potássio total (K 2O) - 2.4%
Cálcio total (CaO) - 2.5%
Razão Carbono /Azoto - 24
Humidade - 12%
Matéria orgânica - 60%
pH - 8.2
Condutividade elétrica - 5.1μS/cm
Massa volúmica aparente - 0.6kg/dm 3
Grau de maturação - grau V
Materiais inertes antropogénicos - ausente
Salmonella spp - ausente em 25g
E.Coli - n.º /g de matéria fresca < 1000
Metais pesados totais - classificação I - A
utilizar na Agricultura em geral
COMPOSIÇÃO:
85% de estrume maturado de cavalo e 15%
de Siro Agro 1 (Húmus de casca de pinho certificado pela RAL).
Nº de Registo na DGAE - 179/2017
Apto para Agricultura Biológica
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

25KG

5607226350763
5607226356765

Saco
Palete 45 Sacos

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/QUÍMICAS:
Azoto total (N): 1.1 %
Fósforo total (P 2O 5): 0.8 %
Potássio total (K 2O): 0.8 %
Cálcio total (CaO): 10 %
Magnésio total (MgO): 2 %
Enxofre (SO3): 1 %
Razão Carbono / Azoto: 14
Humidade: 34 %
Matéria orgânica: 27 %
pH: 7.3
Condutividade elétrica: 3.5 mS/cm
Massa volúmica aparente: 0.55 kg/dm 3
Grau de maturação: grau V
Granulometria < 20mm
Materiais inertes antropogénicos 0%
Salmonella spp: ausente em 25g
E.Coli - n.º /g de matéria fresca <1000
Metais pesados totais - classificação I - A
utilizar na Agricultura em geral
Nº de Registo na DGAE - 272/2017
Apto para Agricultura Biológica
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

11L

5607226100177
5607226101174
5607226106179

Saco
Box 64 Sacos
Palete 96 Sacos

50L

5607226500175
5607226506177

Saco
Palete 45 Sacos

ADUBOS
ORGÂNICOS

ADUBOS ORGÂNICOS

ADUBO ORGÂNICO NPK 4-3-3
Siro Agro 4 é um adubo orgânico peletizado
(Ø 5mm) com elevado padrão de qualidade.
Eficaz e rentável para adubações de fundo
e cobertura. A sua gama de macro e
micronutrientes estáveis proporciona uma
nutrição prolongada e gradual ao longo do
desenvolvimento das plantas. É um produto
natural sem adição de químicos.

gradual ao longo do desenvolvimento das
culturas.
- Proporciona um aumento da produção
das culturas
- Elevado padrão de qualidade
- Isento de infestantes e patogénicos
COMPOSIÇÃO:
70% de estrume maturado de aves e 30%
de Húmus de biomassa florestal.

PRODUTO RECOMENDADO PARA:
Fertilizações de fundo ou de cobertura
Hortícolas, Pomares, Florestais, Vinha,
Ornamentais e Jardinagem

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
Azoto total (N): 3.9 %
Azoto orgânico: 3.6%
Fósforo total (P 2O 5): 3.3 %

VANTAGENS DO PRODUTO:
- Produto natural
- Elevado teor de Matéria Orgânica
estabilizada.
- Valor fertilizante e biologicamente ativo
- Elevado teor de macronutrientes e
oligoelementos naturais que proporcionam
uma nutrição equilibrada, prolongada e

Nº de Registo na DGAE - 01/2015

SIRO AGRO 6

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
Azoto total (N): 4.7 %
Azoto organico: 4.6%
Fosforo total (P 2O 5): 6.8 %
Potassio total (K 2O): 1.2 %
Carbono organico: 33%
Razao Carbono / Azoto: 7.4
Materia organica: 58 %
pH: 7.0-8.0
Condutividade eletrica: 850μS/cm
Granulometria 100% < 20mm
Humidade: 40 %
Densidade: 600kg/m 3

VANTAGENS DO PRODUTO:
- Adubo orgânico para uso em agricultura
biológica.
- Estimula o crescimento radicular
- Promove o crescimento inicial das
plantas
- Estrumes humificados e estabilizados
- Melhora a fertilidade do solo
- Nutrição de libertação gradual
- A apresentação sob a forma
pulverulenta tem a vantagem de ser
rica em microrganismos que estimulam
a vida microbiana do solo, com efeito
bioestimulante.
- A incorporação de Trichoderma,
considerado um dos mais importantes
agentes biológicos, estimula os
mecanismos de defesa da planta contra
agentes patogénicos.
COMPOSIÇÃO:
30% estrume maturado de equídeos, 25%
estrume maturado de ovinos, 25% estrume
maturado de bovinos e 20% de farinha de
carne e osso

EAN-13

Acondicionamento

50L

5607226500441
5607226506443

Saco
Palete 45 Sacos

Disponível em Big Bag

NOTA: Resultados reportados a materia
seca, exceto pH, condutividade eletrica e
granulometria
CLASSE I: conteudo de metais pesados
inferior aos limites autorizados para esta
classificacao. A utilizar na agricultura
APRESENTAÇÃO: pulverulenta
Nº de Registo na DGAE - 450/2020
Apto para Agricultura Biológica
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

50L

5607226500373
5607226506375

Saco
Palete 45 Sacos

70L

5607226800374
5607226806376

Saco
Palete 39 Sacos

Disponível em Big Bag, Big Bale e Granel

BIO

VO

ADUBO ORGÂNICO NP 4-6
Siro agro 6 é um adubo orgânico NP. Eficaz
e rentável para adubações. Obtido a partir
de estrumes humificados e estabilizados,
aumenta a flora microbiana com efeito
bioestimulante. Melhora a fertilidade do
solo e os nutrientes naturais libertam-se
gradualmente.

Embalagem
NP 12580

FE

RT

VI

SIRO AGRO 4

I LI Z ANTE

ADUBOS ORGÂNICOS

VANTAGENS DO PRODUTO:
- Rico em Materia Organica estabilizada
- Promove o crescimento inicial das plantas
- Estrumes humificados e estabilizados
- Melhora a fertilidade do solo
- Nutricao de libertacao gradual
- A apresentacao sob a forma pulverulenta tem
a vantagem de ser rica em microrganismos
que estimulam a vida microbiana do solo,
com efeito bioestimulante.
- A incorporacao de Trichoderma, considerado
um dos mais importantes agentes biologicos,
estimula os mecanismos de defesa da planta
contra agentes patogenicos.
COMPOSIÇÃO:
80% Siro Agro 2 (estrume maturado de
equídeos) e 20% de aparas de peles.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
Azoto total (N): 4.4 %
Azoto organico: 4.4%
Fosforo total (P 2O 5): 0.6 %
Potassio total (K 2O): 1.4 %
Carbono organico: 45%
Razao Carbono/Azoto: 10
Granulometria: 100% < 20mm
Humidade: 40 %
Materia organica: 78 %
Ph: 7.0-8.0
Condutividade eletrica: 850μS/cm
Densidade: 400kg/m 3
Peso líquido do saco: 20Kg
NOTA: Resultados reportados à matéria
seca, exceto pH, condutividade elétrica e
granulometria.
CLASSE I: conteúdo de metais pesados
inferior aos limites autorizados para esta
classificação. A utilizar na agricultura.
Nº de Registo na DGAE - 451/2020
Apto para Agricultura Biológica
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

50L

5607226500403
5607226506405

Saco
Palete 45 Sacos

Disponível em Big Bag, Big Bale e Granel

HODER
IC

A
M

K 4-1-1
NP

ADUBO ORGÂNICO NPK 9-3-3
Adubo
orgânico
especialmente
desenvolvido para vegetais, pomares,
arbustos e instalação de relvados, campos
de golfe e campos de futebol (construção
e manutenção).
COMPOSIÇÃO:
Farinha de penas, casca de cacau, farinha
de carne e ossos, farinha de sangue e
extratos de vinhaça.
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
Azoto total (N): 9 %
Azoto orgânico: 8.7 %
Fósforo total (P 2O 5): 3 %
Potássio total (K 2O): 3 %
Matéria orgânica: 72%
APRESENTAÇÃO: granulado (migalha)
N.º de registo na DGAE – 308/2018.
Apto para Agricultura biológica.

E RU L E N

T

VO

FE

SIRO ADUBO ORGÂNICO BIO 1

O

BIO

PU

LV

RT

VI

ADUBO ORGÂNICO AZOTADO N 4
É um adubo organico azotado N 4. Eficaz
e rentavel para adubações. Obtido a partir
de estrumes humificados e estabilizados,
aumenta a flora microbiana com efeito
bioestimulante. Rico em Materia Organica
estabilizada, melhora a estrutura, a
capacidade de troca cationica, a retencao
de nutrientes e a sua disponibilidade de
forma gradual para as plantas, aumentando
a produtividade das culturas.

TR

SIRO AGRO 7

I LI Z ANTE

BENEFÍCIOS:
Promove o crescimento e desenvolvimento
das plantas.
Tem uma influência positiva na quantidade
e qualidade das colheitas.
É um fertilizante orgânico com aplicação
universal em diferentes culturas. Libertação
gradual até 3 meses assegurando um
arranque inicial rápido devido à elevada
concentração de azoto. Não queima as
raízes e não tem perdas por lixiviação.
Devido à tecnologia especial, o fertilizante
está isento de sementes, patogénicos,
fungos e bactérias indesejadas. Fertilizante
que cumpre as mais restritas normas
europeias.
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

25KG

5607226911414

Saco 25KG

Big Bag

5607226911421

Big Bag

ADUBOS ORGÂNICOS
SIRO ADUBO ORGANOMINERAL
BIO 2
ADUBO ORGANOMINERAL NPK
(Mg) 6-5-12 (3)

Adubo
organomineral
especialmente
desenvolvido para todo o tipo de hortícolas,
flores de corte, pomares, vinha, pequenos
frutos, plantas aromáticas e instalação e
manutenção de relvados.
COMPOSIÇÃO:
Farinha de carne e ossos, extratos de
vinhaça, farinha de penas, cascas de cacau
e de magnésio de origem mineral.
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
Azoto total (N): 6 %
Orgânico: 6 %
Fósforo total (P 2O 5): 5 %
Potássio total (K 2O): 12 %
Cálcio total (CaO): 4 %
Boro total (B): 6.5 mg/kg
Razão Carbono /Azoto: 4.3
Matéria orgânica: 45-50%
APRESENTAÇÃO: granulado (migalha)
N.º de Registo na DGAE – 249/2018
Apto para Agricultura biológica.

BENEFÍCIOS:
Adubo de aplicação universal com a fórmula
ideal para a fertilização de flores de corte,
vegetais de raízes e vinha.
Fertilizante rico em Potássio - limita a
sensibilidade das frutas, flores e legumes
durante a colheita e ao mesmo tempo
prolonga a sua vida útil após o corte/
apanha.
O magnésio garante cores exuberantes.
Uma percentagem dos nutrientes apresentase menos disponível, prolongando o efeito
da adubação até 3 meses.
Aumenta o teor em matéria orgânica e traz
uma boa influência na microflora do solo.
Devido à tecnologia especial, o fertilizante
está isento de sementes, patogénicos,
fungos e bactérias indesejadas. Fertilizante
que cumpre as mais restritas normas
europeias.
Influencia positivamente a quantidade e
qualidade das plantas e suas colheitas.
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

1KG

5607226911490

Palete 12 Sacos

3Kg

5607226911506

Saco

25KG

5607226911438

Palete 36 Sacos

3Kg

5607226911445

Kg

Disponível em Big Bag, Big Bale e Granel

SIRO ADUBO ORGÂNICO
BIOLÓGICO
ADUBO ORGÂNICO NPK 6-7-8

Adubo orgânico especialmente desenvolvido
para todo o tipo de hortícolas, aromáticas,
pomares, vinha, relvado e ornamentais.
COMPOSIÇÃO:
Farinha de penas, farinha de carne, extratos
de vinhaça e cascas de cacau.
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
Azoto total (N): 6 %
Orgânico: 6 %
Fósforo total (P 2O 5): 7 %
Potássio total (K 2O): 8 %
Cálcio total (CaO): 4.6 %
Boro total (B): 19 mg/kg
Razão Carbono /Azoto: 4.6
Matéria orgânica: 45-50%
APRESENTAÇÃO: granulado (migalha)
N.º de Registo na DGAE – 33/2016
Apto para Agricultura biológica.

BENEFÍCIOS:
Promove o crescimento e desenvolvimento
das plantas.
Uma percentagem dos nutrientes apresentase menos disponível, prolongando o efeito
da adubação. Garante o crescimento
otimizado das plantas através da libertação
de macro e micronutrientes. Aumenta o
teor em matéria orgânica e traz uma boa
influência na microflora do solo.
Devido à tecnologia especial, o fertilizante
está isento de sementes, patogénicos,
fungos e bactérias indesejadas. Fertilizante
que cumpre as mais restritas normas
europeias.
Influencia positivamente a quantidade e
qualidade das plantas e suas colheitas.
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

25KG

5607226493972
5607226493965

Saco 25KG Papel
Saco 25KG Plástico

Big Bag

5607226911377

Big Bag

CASCA DE
PINHO

CASCA DE PINHO
SIRO DECOR GOLD

Siro Decor Gold é casca de pinheiro
selecionada, extra crivada e extra calibrada
constituída 100% por casca de pinho
marítimo (Pinus pinaster). Após crivagem é
sujeita a tratamento térmico de acordo com
a legislação em vigor. É um produto natural
e orgânico para cobertura e incorporação
nos solos. A crivagem extra proporciona
características ótimas para a decoração.
COMPOSIÇÃO:
Casca de Pinho marítimo (Tratada a vapor
de acordo com a legislação em vigor e
certificada pela RAL)
Casca de Pinho Certificada Pela RAL
(Gutegemeinschaft Substrate Fur
Pflanzen E.V.)
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
Matéria orgânica: > 50 %
Massa volúmica aparente: 0.2-0.23kg/dm3
pH em CaCl 2: 4-5
Condutividade: 150μS/cm
Temperatura de tratamento > 64ºC durante
30 minutos

-Redução da evaporação de água;
-Redução
do
desenvolvimento
de
infestantes;
-Conserva a temperatura do solo e mantém
a humidade e a frescura do solo.
-A vida microbiana torna-se mais ativa
beneficiando o sistema radicular das
plantas;
-Melhoramento do solo aumentando o seu
teor em M. O.
-A casca crivada e limpa mantém as suas
vantagens durante anos.
08-15 mm
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

20L

5607226811072

Saco
Palete 72 Sacos

Big Bag 2
Big Bale
Granel

5607226138071
5607226158079
5607226148070

Big Bag
Big Bale
Granel

Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

20L

5607226822079

Saco
Palete 72 Sacos

Big Bag 2
Big Bale
Granel

5607226139078
5607226159076
5607226149077

Big Bag
Big Bale
Granel

15-25 mm

VANTAGENS DA SUA APLICAÇÃO:
-Embelezamento e decoração;

SIRO DECOR GOLD

Siro Decor é casca de pinheiro selecionada
e crivada. Após crivagem é sujeita a
tratamento térmico de acordo com a
legislação em vigor. É um produto natural
e orgânico para cobertura e incorporação
nos solos. A crivagem extra proporciona
características ótimas para a decoração.
COMPOSIÇÃO:
Casca de Pinho marítimo (Tratada a vapor
de acordo com a legislação em vigor e
certificada pela RAL)
Casca de Pinho Certificada Pela RAL
(Gutegemeinschaft Substrate Fur
Pflanzen E.V.)
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
Matéria orgânica: > 50 %
Massa volúmica aparente: 0.2-0.23 kg/
dm 3
pH em CaCl2: 4-5
Condutividade: 150μS/cm
Temperatura de tratamento > 64ºC durante
30 minutos
VANTAGENS DA SUA APLICAÇÃO:
-Embelezamento e decoração;
-Redução da evaporação de água;
-Redução do desenvolvimento de
infestantes;
-Conserva a temperatura do solo e
mantém a humidade e a frescura do solo.
-A vida microbiana torna-se mais ativa
beneficiando o sistema radicular das

plantas;
-Melhoramento do solo aumentando o seu
teor em M. O.
-A casca crivada e limpa mantém as suas
vantagens durante anos.
00-08 mm
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

70L
70L

5607226810076
5607226844071

Saco
Palete 39 Sacos

Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

70L
70L

5607226804075
5607226858078

Saco
Palete 39 Sacos

Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

70L
70L

5607226800077
5607226846075

Saco
Palete 39 Sacos

Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

70L
70L

5607226812070
5607226842077

Saco
Palete 39 Sacos

Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

20L
20L
70L
70L

5607226220073
5607226223074
5607226803078
5607226843074

Saco
Palete 72 Sacos
Saco
Palete 39 Sacos

Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

70L
70L
70L

5607226814074
5607226837073
5607226853073

Saco
Palete 39 Sacos
Palete 36 Sacos

04-08 mm

08-15 mm

15-25 mm

25-45 mm

45 PLUS mm

COMPLEMENTOS

COMPLEMENTOS

SIRO TURFA 100

SIRO® TURFA 100 é turfa loira de
Sphagnum de elevada qualidade, pouco
decomposta e proveniente das melhores
turfeiras do Báltico. Graças à sua
excelente capacidade de retenção de água
e ao alto volume de porosidade,
torna-se ideal para a incorporação em
substratos e terras vegetais. Trata-se de
um produto natural, com elevada % de
matéria orgânica.
COMPOSIÇÃO:
Turfa loira de Sphagnum.

VANTAGENS:
Vantagens biológicas: Siro® Turfa 100 não
contem
microrganismos patogénicos e está isento
de substâncias
inibidoras ao crescimento.
Vantagens
físicas:
baixa
densidade
aparente. Elevado
poder de retenção de água.
Vantagens químicas: Fixação de azoto nula.
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

11L

5607226100603
5607226106605
5607226101600

Saco
Palete 96 Uni
Box 64 Uni

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
pH em CaCl 2: 3.0-4.0
Condutividade: 10-30μS/cm
Granulometria: 0-40mm
Materia organica: > 90%
Grau de decomposicao (von Post): H2-H4
Volume total de poros: 93-95 % vol
Cap. de retencao de agua: 70-83 % vol
Capacidade de ar: 20-40 % vol
Densidade aparente: 140-170 kg/m 3
Excelente
produto
para misturar
com o HÚMUS

COMPLEMENTOS

SIRO HYDROTON

Siro® Hydroton é argila expandida,
especialmente desenvolvida para plantas.
Um processo de fabrico único utiliza
matérias-primas selecionadas, produzindo
esferas otimizadas de 8-13 mm com
uma porosidade ideal e homogénea, que
garantem uma capilaridade adequada às
necessidades das plantas. A sua textura
permite a otimização da drenagem e do
arejamento
dos
substratos/solos
que
apresentam uma estrutura pesada, evitando
o apodrecimento do sistema radicular
das plantas. Trata-se de um produto
inerte, isento de bactérias e de quaisquer
substâncias fito-tóxicas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS
pH em CaCl 2: 5.5-6.0
Condutividade: 20-50μS/cm
Granulometria: 8-13 mm
Densidade aparente seca: 290 Kg/m 3
COLORAÇÃO DAS ESFERAS:
Vermelha
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

11L

5607226100139
5607226106131
5607226101136

Saco
Palete 80 Uni
Box 64 Uni

COMPOSIÇÃO:
Argila expandida (em forno rotativo de
1200ºC).

SIRO HYDROTON

Siro® Hydroton é argila expandida,
especialmente desenvolvida para plantas.
Um processo de fabrico único utiliza
matérias-primas selecionadas, produzindo
esferas otimizadas de 8-13 mm com
uma porosidade ideal e homogénea, que
garantem uma capilaridade adequada às
necessidades das plantas. A sua textura
permite a otimização da drenagem e do
arejamento
dos
substratos/solos
que
apresentam uma estrutura pesada, evitando
o apodrecimento do sistema radicular
das plantas. Trata-se de um produto
inerte, isento de bactérias e de quaisquer
substâncias fito-tóxicas.
COMPOSIÇÃO:
Argila expandida (em forno rotativo de
1200ºC).

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
pH em CaCl 2: 6.0
Condutividade: 20-35μS/cm
Granulometria 8-13 mm
Densidade aparente seca - 274 Kg/m 3
COLORAÇÃO DAS ESFERAS:
Cinzenta
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

45L

5607226500137
5607226506139

Saco
Palete 60 Uni

Disponível em Big Bag

COMPLEMENTOS

SIRO PERLITE

A perlite expandida é um produto natural,
proveniente de silicatos de origem vulcânica
sujeitos a elevadas temperaturas.

Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

6L

5607226050380
5607226105387

Saco
Embalagem 14 Uni

Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

6L

5607226050397
5607226105394

Saco
Embalagem 14 Uni

COMPOSIÇÃO:
Silicatos de origem vulcânica
PROPRIEDADES:
Volume total de poros: 95% volume
Capacidade de arejamento: 65% volume
Cor das esferas: branca
Ganulometria: 3-6 mm
Condutividade: 3-5μS/cm
pH em CaCl 2: 6-7

SIRO VERMICULITE

A vermiculite expandidada é um produto
natural, proveniente de silicatos hidratados
de magnésio que são expostos a elevadas
temperaturas
ficando
com
estrutura
trilaminar
COMPOSIÇÃO:
Silicatos hidratados de magnésio.
PROPRIEDADES:
Granulometria: 0.5-2mm
Condutividade: 5-10μS/cm
pH: 7-9
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ADUBOS
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ADUBOS LÍQUIDOS

SIRO ADUBO LÍQUIDO UNIVERSAL
ADUBO NPK 7-5-6
COM MICRONUTRIENTES

ADUBO CE
Adubo líquido especialmente elaborado para
nutrir todo o tipo de plantas em vaso, floreira
ou canteiro.
Utilizável em aplicações foliares e radiculares.

SIRO ADUBO LÍQUIDO PLANTAS
DE INTERIOR
ADUBO NPK 8-4-5
COM MICRONUTRIENTES

ADUBO CE
Adubo líquido especialmnente elaborado para
nutrir todo o tipo de plantas de interior plantas verdes em vaso e floreira.

SIRO ADUBO LÍQUIDO PLANTAS
COM FLOR
ADUBO NPK 5-6-8
COM MICRONUTRIENTES

ADUBO CE
Adubo líquido especialmente elaborado para a
nutrição correta de plantas cm flor em vaso,
floreira e canteiro.

BENEFÍCIOS:
Promove
o
crescimento
saudável
das
plantas devido ao equilíbrio em macro e
micronutrientes.
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

500ML

5607226911087

Garrafa
10 unidades

1L

5607226211095

Garrafa
5 unidades

BENEFÍCIOS:
Promove o crescimento saudável das plantas,
fortalece a folhagem, intensifica a cor verde
e estimula o crescimento, devido ao equílibrio
em macro e micronutrientes.
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

500ML

5607226211118

Garrafa
10 unidades

BENEFÍCIOS:
O teor elevado em Potássio e Fósforo promove
uma floração intensa e duradoura.
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

500ML

5607226911148

Garrafa
10 unidades

ADUBOS LÍQUIDOS

SIRO ADUBO LÍQUIDO PALMEIRAS
ADUBO NPK 7-3-5
COM MICRONUTRIENTES

ADUBO CE
Adubo líquido especialmente elaborado para a
nutrição correta de todo o tipo de Palmeiras,
Yuccas e Dracaenas.

SIRO ADUBO LÍQUIDO
ORQUÍDEAS
ADUBO NPK 3-4-5
COM MICRONUTRIENTES

ADUBO CE
Adubo líquido especialmente elaborado para a
nutrição correta de todo o tipo de Orquídeas.

SIRO ADUBO LÍQUIDO GERÂNIOS
ADUBO NPK 8-6-7
COM MICRONUTRIENTES

ADUBO CE
Adubo líquido especialmente elaborado para a
nutrição correta de todo o tipo de Pelargónios
e Gerânios.

BENEFÍCIOS:
Promove o crescimento saudável das plantas.
Fornece todos os nutrientes necessários para
o seu correto desenvolvimento.
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

500ML

5607226211118

Garrafa
10 unidades

BENEFÍCIOS:
O teor em Potássio promove uma floração
intensa com uma coloração natural e uniforme.
Estimula um desenvolvimento equilibrado.
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

500ML

5607226911261

Garrafa
10 unidades

1L

5607226911278

Garrafa
5 unidades

BENEFÍCIOS:
O teor elevado em Fósforo e Potássio
promove uma floração intensa com uma
coloração natural e uniforme. Estimula um
desenvolvimento equilibrado.
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

500ML

5607226211118

Garrafa
10 unidades

ADUBOS LÍQUIDOS

SIRO ADUBO LÍQUIDO PLANTAS
ÁCIDAS
ADUBO NPK 6-5-6
COM MICRONUTRIENTES

ADUBO CE
Adubo líquido especialmente elaborado para
a nutrição correta de todo o tipo de bonsais.

SIRO ADUBO LÍQUIDO CATO
ADUBO NPK 4-5-5

ADUBO CE
Adubo líquido especialmente elaborado para
a nutrição correta de todo o tipo de Catos e
Plantas Suculentas.

BENEFÍCIOS:
Fornece os nutrientes para o correto
desenvolvimento deste tipo de plantas com
características de poda tão específicas.
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

500ML

5607226911407

Garrafa
10 unidades

Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

500ML

5607226911391

Garrafa
10 unidades

Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

500ML

5607226911292

Garrafa
10 unidades

BENEFÍCIOS:
Fornece os nutrientes para um desenvolvimento
equilibrado.

SIRO ADUBO LÍQUIDO BONSAI
ADUBO NPK 3-4-4
COM MICRONUTRIENTES
ADUBO CE
BENEFÍCIOS:
Fornece os nutrientes para o correto
desenvolvimento deste tipo de plantas com
características de poda tão específicas.

ADUBOS LÍQUIDOS
SIRO ADUBO LÍQUIDO QUELATO
DE FERRO + AMINOÁCIDOS
Solução de quelato de ferro com aminoácidos

ADUBO CE
Corretivo de clorose férrica (amarelecimento
das folhas). O ferro é essencial para as
plantas produzirem corofila e a sua carência
manifesta-se por um amarelecimento entre as
nervuras das folhas jovens. Os aminoácidos
aumentam a capacidade de absorção e o
efeito do ferro.
COMPOSIÇÃO:
Quelato de Ferro EDDHA: Fe (4.8% FE ortoorto): 6.0%
Aminoácidos: 2.0%

BENEFÍCIOS:
Previne e corrige os estados de deficiência
de ferro na planta. A sua apresentação sob
a forma de quelato de Fe EDDHA é mais
estável e mais rico em ferro protegido, sendo
assim facilmente absorvido pela planta.
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

500ML

5607226982131

Garrafa
10 unidades

ADUBOS
GRANULADOS
SOLÚVEIS

ADUBOS GRANULADOS SOLÚVEIS

SIRO ADUBO MINERAL ROSAS
ADUBO NPK (CA-S) 7-11-24 (7-14)

ADUBO CE
Adubo granulado especialmente desenvolvido
para a nutrição correta de todo o tipo de
Roseiras.

uma
floração
abundante,
duradoura
e
intensificam a sua cor e perfume.
Fácil de aplicar. Os nutrientes são facilmente
absorvidos pelas plantas.
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

1KG

5908278901300

Balde
12 unidades

BENEFÍCIOS:
Estimula a vegetação, o aumento do número
de botões florais e fortalece a sua resistência
a pragas e doenças.
O elevado teor e fósforo e potássio asseguram

SIRO ADUBO MINERAL PLANTAS
ÁCIDAS
ADUBO NPK (MG-S) 10-10-18 (12-3)

ADUBO CE
Adubo granulado especialmente desenvolvido
para a nutrição correta de plantas ácidas
tais como: Rododendros, Azáleas, Camélias,
Éricas, Hortenses, Gardénias, etc.

teor em potássio e magnésio incrementa a cor
e a fragância das flores.
Fácil de aplicar. Os nutrientes são facilmente
absorvidos pelas plantas.
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

1KG

5908278901317

Balde
12 unidades

BENEFÍCIOS:
Promove o crescimento e floração exuberantes
deste tipo de plantas tão especificas. O elevado

SIRO ADUBO MINERAL
CONÍFERAS

ADUBO NPK (MG-S) 4-13-22 (2-9)
ADUBO CE
Adubo granulado especialmente desenvolvido
para a nutrição correta de todo o tipo de
coníferas: Pinheiros, Ciprestes, Tuias, Abetos,
Zimbros, Cedros, Chamaciparis, etc.
BENEFÍCIOS:
Promove o crescimento saudável, aumentando
a sua resistência ao stress hídrico e às doenças.
Com uma formulação equilibrada em macro e

micronutrientes – enriquecido em magnésio,
anula as cloroses. (As coníferas têm tendência
para o amarelecimento das agulhas).
Fácil de aplicar. Os nutrientes são facilmente
absorvidos pelas plantas.
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

1KG

5908278901324

Balde
12 unidades

ADUBOS GRANULADOS SOLÚVEIS

SIRO ADUBO MINERAL FRUTOS
VERMELHOS
ADUBO NPK (CA-MG-S) 5-6-14 (2-5-26)

ADUBO CE
Adubo granulado especialmente desenvolvido
para a nutrição adequada de Morangos,
Framboesas, Amoras e Groselhas (brancas,
vermelhas e pretas).

Com uma formulação otimizada em macro
e micronutrientes, intensifica e aumenta o
período de frutificação. Intensifica a cor e
aroma destes frutos vermelhos.
Fácil de aplicar. Os nutrientes são facilmente
absorvidos pelas plantas.
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

1KG

5607226901354

Balde
12 unidades

BENEFÍCIOS:
Promove o crescimento saudável, aumentando
a sua resistência às pragas e às doenças.

SIRO ADUBO MINERAL HORTA
ADUBO NPK (S) 13-11-16 (10)

ADUBO CE
Adubo granulado especialmente desenvolvido
para o correto desenvolvimento de todas as
hortícolas.
BENEFÍCIOS:
Promove o crescimento saudável e equilibrado
dos legumes.O seu elevado teor em potássio
e magnésio favorece a floração e frutificação
das hortícolas, realçando os seus sabores

SIRO ADUBO MINERAL RELVA
ADUBO NPK (S) 16-8-11 (13)

ADUBO CE
Adubo granulado especialmente desenvolvido
para a nutrição adequada de Relvados –
Instalação e Manutenção.
BENEFÍCIOS:
Promove o crescimento uniforme e abundante
do relvado, intensificando a sua cor.
O seu uso sistemático aumenta a sua
densidade, contribuindo para repelir as
infestantes e aumentar a sua resistência a

naturais.Fácil de aplicar. Os nutrientes são
facilmente absorvidos pelas plantas.
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

1KG

5908278901331

Balde
12 unidades

Big Bag

Big Bag

condições adversas.
Fácil de aplicar. Os nutrientes são facilmente
absorvidos pelas plantas.
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

1KG

5908278901041

Balde
12 unidades

5KG

5908278901058

Balde
Unidade

ADUBOS GRANULADOS SOLÚVEIS

SIRO ADUBO MINERAL AZUL

Fácil de aplicar. Os nutrientes são facilmente
absorvidos pelas plantas.

ADUBO NPK (MG-S) 12-12-17 (2-6)

ADUBO CE
Adubo granulado universal para uma vasta
gama de plantas, em especial hortícolas.
Adubo com coloração azul.
BENEFÍCIOS:
Promove o crescimento equilibrado das
plantas.
A sua composição em macro e micronutrientes
foi especialmente desenvolvida para estimular
a floração e frutificação.

SIRO ADUBO
HORTÊNSIAS

AZULADOR

DE

ADUBO CE
Adubo granulado especialmente elaborado
para obtenção de uma coloração azul nas
hortenses.
COMPOSIÇÃO:
Azoto (N): 2.1 %
Óxido de Magnésio (MgO): 0.8 %
Alumínio (Al): 6 %
Ferro (Fe): 4.5 %
Manganês (Mn): 0.5 %
Zinco (Zn): 0.4 %

Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

1KG

5607226493903

Balde
18 unidades

5KG

5607226493910

Unidade

BENEFÍCIOS:
Altera a coloração das hortenses para um azul
vivo, mesmo quando originalmente são de cor
rosa.
Baixa o valor de pH do solo, proporcionando
ótimas condições para o desenvolvimento
destas plantas acidófilas.
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

250G

5607226981134

Cilindro
12 unidades

LIBERTAÇÃO
CONTROLADA
E LENTA

LIBERTAÇÃO CONTROLADA E LENTA

SIRO ADUBO LIBERT.
CONTROLADA UNIVERSAL

ADUBO NPK (MG-S) 18-6-8 (4-9)
ADUBO CE
Adubo de libertação controlada especialmente
desenvolvido para todo o tipo de plantas de
jardim e horta.
BENEFÍCIOS:
Disponibiliza gradualmente os nutrientes
durante 6 meses, promovendo um crescimento
saudável e vigoroso. Aumenta a produção
das suas culturas. Aconselhado para: plantas

SIRO ADUBO LIBERT.
CONTROLADA FLORAÇÃO

ADUBO NPK (MG-S) 13-13-13 (3-8)
ADUBO CE
Adubo de libertação controlada especialmente
desenvolvido para todo o tipo de plantas. Ideal
para floreiras.
BENEFÍCIOS:
Disponibiliza gradualmente os nutrientes
durante 6 meses, promovendo um crescimento
saudável, vigoroso e com uma coloração
intensa. Intensifica a floração e frutificação.

SIRO ADUBO LIBERT.
CONTROLADA ORQUÍDEAS

ADUBO NPK (MG-S) 16-6-12 (2-4)
COM MICRONUTRIENTES
ADUBO CE
Adubo de libertação controlada especialmente
desenvolvido para todo o tipo de orquídeas.
BENEFÍCIOS:
Disponibiliza gradualmente os nutrientes
para a sua orquídea durante 6 meses,
promovendo um crescimento saudável, um

ornamentais de interior e exterior, árvores de
fruto e hortícolas.
LONGEVIDADE:
6 meses
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

120G

5607226911339

Balde
60 unidades

1KG

5607226911322

Balde
12 unidades

Fácil de aplicar. Os nutrientes são facilmente
absorvidos pelas plantas.
LONGEVIDADE:
6 meses
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

120G

5607226911353

Balde
60 unidades

1KG

5607226911346

Balde
12 unidades

bom desenvolvimento das hastes florais e
uma coloração intensa.
LONGEVIDADE:
6 meses
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

120G

5607226911384

Balde
60 unidades

1KG

5607226911285

Balde
12 unidades

LIBERTAÇÃO CONTROLADA E LENTA

SIRO ADUBO LIBERT.
CONTROLADA PROTEAS
ADUBO NPK 16-0-10

ADUBO CE
Adubo de libertação controlada especialmente
desenvolvido para todo o tipo de proteas.
BENEFÍCIOS:
Disponibiliza gradualmente os nutrientes
durante 9 meses promovendo um crescimento
saudável, vigoroso e uma coloração intensa.

SIRO ADUBO LIBERT.
CONTROLADA CATOS

ADUBO NPK (MG-S) 11-10-19 (3-9)
ADUBO CE
Adubo de libertação controlada especialmente
desenvolvido para todo o tipo de catos e
suculentas.
BENEFÍCIOS:
Disponibiliza gradualmente os nutrientes
durante 6 meses promovendo um crescimento

Adubo seguro, ausente em fósforo – elemento
tóxico para as proteas.
LONGEVIDADE:
6 meses
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

120G

5607226911315

Balde
60 unidades

1KG

5607226911308

Balde
12 unidades

saudável e vigoroso. Aumenta a resistência a
doenças.
LONGEVIDADE:
6 meses
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

120G

5607226911469

Balde
60 unidades

1KG

5607226911452

Balde
12 unidades

ADUBOS
ORGÂNICOS

ADUBOS ORGÂNICOS
SIRO ADUBO ORGÂNICO HORTA
ADUBO ORGÂNICO NPK 4-3-3

Adubo orgânico especialmente desenvolvido
para todo o tipo de horticolas e pomares.
COMPOSIÇÃO:
Estrume maturado de aves e biomassa.
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:
Azoto total (N): 3.9 %
Orgânico: 3.6 %
Fósforo total (P 2O 5): 3.3 %
Potássio total (K 2O): 3.3 %
Cálcio total (CaO): 3.4 %
Magnésio total (MgO): 0.7 %
Boro total (B): 39.9 mg/kg
Razão Carbono / Azoto: 9
Humidade: 9.9 %
Matéria orgânica: 60%
pH: 6.4

BENEFÍCIOS:
Garante o crescimento otimizado das suas
plantas através da libertação de macro e
micronutrientes.
Uma
percentagem
dos
nutrientes
apresenta-se menos disponível no momento
da aplicação, mas liberta-se gradualmente,
prolongando o efeito da adubação.
Aumenta o teor de matéria orgânica e
influencia favoravelmente a microflora do
solo.
Devido à tecnologia especial de fabrico,
o fertilizante está isento de sementes,
patogénicos, fungos e bactérias indesejadas.
Influencia positivamente a quantidade e
qualidade dos legumes.
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

3KG

5607226493941

Balde
Unidade

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:
Pellet (Ø5mm)
N.º de Registo na DGAE – 02/2015

SIRO ADUBO ORGÂNICO RELVA

N.º de Registo na DGAE – 03/2015

ADUBO ORGÂNICO NPK 4-3-3

Adubo orgânico especialmente desenvolvido
para a instalação e manutenção de relvados.
COMPOSIÇÃO:
Estrume maturado de aves e biomassa.
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:
Azoto total (N): 3.9 %
Orgânico: 3.6 %
Fósforo total (P 2O 5): 3.3 %
Potássio total (K 2O): 3.3 %
Cálcio total (CaO): 3.4 %
Magnésio total (MgO): 0.7 %
Boro total (B): 39.9 mg/kg
Razão Carbono /Azoto: 9
Humidade: 9.9 %
Matéria orgânica: 60%
pH: 6.4
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:
Migalha (0.5-2mm)

BENEFÍCIOS:
Promove um relvado mais luxuriante,
intensificando a sua coloração natural.
Garante o crescimento do seu relvado
através da libertação de macro e
micronutrientes. Uma percentagem dos
nutrientes apresenta-se menos disponível
no momento da aplicação, mas libertase gradualmente, prolongando o efeito
da adubação. Aumenta o teor de matéria
orgânica e influencia favoravelmente a
microflora do solo. Devido à tecnologia
especial de fabrico, o fertilizante está
isento de sementes, patogénicos, fungos e
bactérias indesejadas.
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

3KG

5607226493934

Balde
Unidade

ADUBOS
ORGÂNICOS
BIOLÓGICOS

ADUBOS ORGÂNICOS BIOLÓGICOS

SIRO ADUBO ORGÂNICO
BIOLÓGICO

ADUBO ORGÂNICO NPK 6-7-8
Adubo orgânico especialmente desenvolvido
para todo o tipo de hortícolas, aromáticas,
pomares, vinha, relvado e ornamentais.
COMPOSIÇÃO:
Farinha de penas, farinha de carne, extratos
de vinhaça e cascas de cacau.
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:
Azoto total (N): 6 %
Orgânico: 6 %
Fósforo total (P 2O 5): 7 %
Potássio total (K 2O): 8 %
Cálcio total (CaO): 4.6 %
Boro total (B): 19 mg/kg
Razão Carbono / Azoto: 4.6
Matéria orgânica: 45-50%
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:
Granulado (migalha)

BENEFÍCIOS:
Promove o crescimento e desenvolvimento
das plantas.
Uma percentagem dos nutrientes apresentase menos disponível, prolongando o efeito
da adubação. Garante o crescimento
otimizado das plantas através da libertação
de macro e micronutrientes. Aumenta o
teor em matéria orgânica e traz uma boa
influência na microflora do solo.
Devido à tecnologia especial, o fertilizante
está isento de sementes, patogénicos,
fungos e bactérias indesejadas. Fertilizante
que cumpre as mais restritas normas
europeias.
Influencia positivamente a quantidade e
qualidade das plantas e suas colheitas.
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

1KG

5607226911360

Balde
12 unidades

3KG

5607226493897

Balde
Unidade

N.º de Registo na DGAE – 33/2016
Apto para Agricultura biológica.

SIRO ADUBO ORGÂNICO BIO1
ADUBO ORGÂNICO NKP 9-3-3

Adubo
orgânico
especialmente
desenvolvido para vegetais, pomares,
arbustos e instalação de relvados, campos
de golfe e campos de futebol (construção
e manutenção).
COMPOSIÇÃO:
Farinha de penas, casca de cacau, farinha
de carne e ossos, farinha de sangue e
extratos de vinhaça.
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:
Azoto total (N): 9 %
Azoto orgânico: 8.7 %
Fósforo total (P 2O 5): 3 %
Potássio total (K 2O): 3 %
Matéria orgânica: 72%
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:
Granulado (migalha)
N.º de registo na DGAE – 308/2018.
Apto para Agricultura biológica.

BENEFÍCIOS:
Promove o crescimento e desenvolvimento
das plantas.
Tem uma influência positiva na quantidade
e qualidade das colheitas.
É um fertilizante orgânico com aplicação
universal em diferentes culturas. Libertação
gradual até 3 meses assegurando um
arranque inicial rápido devido à elevada
concentração de azoto. Não queima as
raízes e não tem perdas por lixiviação.
Devido à tecnologia especial, o fertilizante
está isento de sementes, patogénicos,
fungos e bactérias indesejadas. Fertilizante
que cumpre as mais restritas normas
europeias.
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

1KG

5607226911476

Balde
12 unidades

3KG

5607226911483

Balde
Unidade

ADUBOS ORGÂNICOS BIOLÓGICOS
SIRO ADUBO ORGANOMINERAL
BIO 2
ADUBO ORGANOMINERAL
6-5-12 (3)

NPK

(Mg)

Adubo
organomineral
especialmente
desenvolvido para todo o tipo de hortícolas,
flores de corte, pomares, vinha, pequenos
frutos, plantas aromáticas e instalação e
manutenção de relvados.
COMPOSIÇÃO:
Farinha de carne e ossos, extratos de
vinhaça, farinha de penas, cascas de cacau
e de magnésio de origem mineral.
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:
Azoto total (N): 6 %
Orgânico: 6 %
Fósforo total (P 2O 5): 5 %
Potássio total (K 2O): 12 %
Cálcio total (CaO): 4 %
Boro total (B): 6.5 mg/kg
Razão Carbono / Azoto: 4.3
Matéria orgânica: 45-50%
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:
Granulado (migalha)

BENEFÍCIOS:
Adubo de aplicação universal com a fórmula
ideal para a fertilização de flores de corte,
vegetais de raízes e vinha.
Fertilizante rico em Potássio - limita a
sensibilidade das frutas, flores e legumes
durante a colheita e ao mesmo tempo
prolonga a sua vida útil após o corte/
apanha.
O magnésio garante cores exuberantes.
Uma percentagem dos nutrientes apresentase menos disponível, prolongando o efeito
da adubação até 3 meses.
Aumenta o teor em matéria orgânica e traz
uma boa influência na microflora do solo.
Devido à tecnologia especial, o fertilizante
está isento de sementes, patogénicos,
fungos e bactérias indesejadas. Fertilizante
que cumpre as mais restritas normas
europeias.
Influencia positivamente a quantidade e
qualidade das plantas e suas colheitas.
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

1KG

5607226911490

Balde
12 unidades

3KG

5607226911506

Balde
Unidade

N.º de Registo na DGAE – 249/2018
Apto para Agricultura biológica.

SIRO ADUBO ORGÂNICO BIO N8
ADUBO ORGÂNICO AZOTADO
NPK 8-0-5

Adubo
orgânico
de
origem
vegetal
rico em matéria orgânica e em azoto.
Especialmente desenvolvido para todo o
tipo de hortícolas, vinha, pomares, olivais
e cereais. A sua apresentação sob a forma
de grânulos facilita a sua distribuição
homogénea.
COMPOSIÇÃO:
É um fertilizante orgânico granulado
produzido à base de matérias-primas de
origem vegetal.
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:
Azoto total (N): 8 %
Azoto orgânico: 4.8 %
Fósforo total (P 2O 5): 0.3%
Potássio total (K 2O): 5 %
Matéria orgânica: 70%
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:
Micro-esferas
N.º de registo na DGAE – 372/2019
Apto para Agricultura biológica.

BENEFÍCIOS:
O azoto tem um efeito estimulante no
desenvolvimento vegetal.
Forma complexos estáveis que favorecem
a absorção de cálcio, magnésio, fósforo e
microelementos.
Melhora a fertilidade dos solos, contribuindo
com o fornecimento dos elementos
principais.
Melhora o arejamento e a retenção de
água.
Favorece a atividade microbiológica.
Promove o crescimento e desenvolvimento
das plantas.
Tem uma influência positiva na quantidade
e qualidade das colheitas.
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

1KG

5607226911544

Balde
12 unidades

3KG

5607226911551

Balde
Unidade

ADUBOS ORGÂNICOS BIOLÓGICOS

SIRO HÚMUS LÍQUIDO MINHOCA
Fortificante para todo o tipo de hortícolas,
pomares,
pequenos
frutos,
plantas
aromáticas e jardins.
COMPOSIÇÃO:
Filtrado do húmus de minhoca biológico.
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:
Extrato húmico total: 1.5 g/l
Ácidos húmicos: 1.0 g/l
Ácidos fúlvicos: 0.11 g/l
(Resultados obtidos na matéria seca)
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:
Líquido
Apto para Agricultura biológica.

água, resultante do vermicomposto sólido.
Utilizável quando se quer aumentar
a fertilidade e induzir um melhor
aproveitamento dos recursos do solo.
Produz um melhoramento na estrutura
do solo, desencadeia o desbloqueio
de nutrientes e estimula a vida dos
microrganismos.
Nas plantas aumenta o poder de absorção
das raízes, estimula o desenvolvimento
dos meristemas de crescimento, aumenta
a respiração celular e confere uma maior
resistência aos períodos mais críticos.
Em aplicações foliares fortifica e ajuda a
diminuir as carências de nutrientes.
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

1L

5607226493989

Garrafa
8 unidades

BENEFÍCIOS:
O húmus líquido de minhoca Siro é um
fortificante obtido por filtração do húmus
de minhoca biológico. Contém matéria
orgânica obtida pela extração aeróbica com

SIRO HÚMUS LÍQUIDO HORTA
Fortificante para todo o tipo de hortícolas,
pomares, estufas e olivais.
COMPOSIÇÃO:
Matéria vegetal compostada biológicamente.
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:
Azoto total (N): 2.9 %
Orgânico: 2.9 %
Fósforo total (P 2O 5): 0.2 %
Potássio total (K 2O): 3.3 %
Carbono orgânico: 31 %
Extrato húmico total: 10 g/l
Ácidos húmicos: 3 g/l
Ácidos fúlvicos: 6 g/l
(Resultados obtidos na matéria seca)
Razão Carbono /Azoto: 14
Matéria Orgânica: 50%
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:
Líquido
Apto para Agricultura biológica.

BENEFÍCIOS:
Aumenta a produção das culturas e potencia
as qualidades organoléticas dos alimentos.
Facilita a absorção de nutrientes e melhora
a estrutura do solo.
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

1L

5607226493958

Garrafa
8 unidades

ADUBOS ORGÂNICOS BIOLÓGICOS
SIRO BIOESTIMULANTE LÍQUIDO
ALGAS MARINHA
Bioestimulante vegetal natural. Este líquido
concentrado verde é fabricado a partir
de algas Ascophyllum nodosum colhidas
usando um processo exclusivo em frio para
libertar moléculas bioativas sem utilização
de produtos químicos ou calor. Trata-se
dos principais compostos ativos para a
estimulação do crescimento das plantas.
Para todo o tipo de hortícolas, pomares,
vinha, etc.
COMPOSIÇÃO:
100% Algas Marinhas
nodosum.

–

Ascophyllum

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:
Azoto total (N): 4.8 %
Potássio total (K 2O): 5.7 %
Matéria orgânica: 70 %
Ph: 5.4
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:
Líquido

N.º de registo na DGAE – 337/2019
Apto para Agricultura biológica.
BENEFÍCIOS:
Bioestimulante natural para utilização em
horticultura profissional e hobby.
Contem oligo e polissacarídeos que ativam
o crescimento das plantas, assim como
polifenóis minerais e micronutrientes.
Promove
o
crescimento
saudável,
conduzindo a melhores resultados, plantas
mais fortes com maior resistência a
doenças e ataques de pragas.
Promove maior resistência a condições
adversas de seca, geada, excessos de
temperatura, etc.
Aumento do rendimento das culturas em
quantidade e qualidade.
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

1L

5607226911513

Garrafa
8 unidades

ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADES

SIRO SEMENTE RELVA RÚSTICA
Semente de relva rústica
qualidade. Folha larga.

de

excelente
DOSAGEM:

1 kg= 40m2

COMPOSIÇÃO:
40% - Festuca Arundinácea
35% - Festuca Rubra Rubra
20% - Lolium Perenne
5% - Poa Pratensis
BENEFÍCIOS:
Permite formar relvados densos,
resistentes à seca e pisoteio.

Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

1KG

5607226901026

Caixa
8 unidades

3KG

5607226902030

Saco

muito

SIRO SEMENTE RELVA
PROFISSIONAL
Semente de relva profissional de excelente
qualidade. Folha fina. Mistura especial apta
para relvados resistentes ao pisoteio, tais
como: Rugby, Futebol e Golf.
COMPOSIÇÃO:
60% - Lolium Perenne
30% - Festuca Rubra Rubra
10% - Poa Pratensis

Boa adaptação ao calor, resistindo bem ao
Inverno - baixa manutenção.

BENEFÍCIOS:
Permite a rápida instalação de relvados com
elevada densidade. Possibilidade de cortes
baixos.
DOSAGEM:
1 kg= 40m2
Embalagem
NP 12580

EAN-13

Acondicionamento

1KG

5607226901002

Caixa
8 unidades

3KG

5607226902047

Saco

TRANSPLANTE PARA VASO E FLOREIRA
1. Retirar a planta do vaso antigo.
2. Preencher o fundo de um vaso de maior dimensão, com substrato SIRO.
3. Após o transplante da planta, preencher o restante espaço com substrato SIRO.
4. Aconchegar o substrato à volta da planta e regar abundantemente.

REALIZAR A SEMENTEIRA
1. Preencher o local da sementeira (covete, tabuleiro, floreira, alfobre), com substrato SIRO.
2. Com a ajuda de um dedo ou algum utensílio para o efeito, fazer pequenos orifícios onde vai
colocar a semente. Cobrir as sementes com uma leve camada de substrato SIRO. Regue
3. Transplantar para local definitivo: vaso, floreira, canteiro.

PLANTAÇÃO EM FLOREIRA/HORTA URBANA
1. Preencha a floreira/horta urbana com SIRO.
2. Faça um pequeno orifício nos locais de plantação.
3. Coloque as plantas nos orifícios e aconchegue o substrato às plantas.
4. Regue abundantemente.

APLICAÇÃO DE CASCA
1. Antes da aplicação, convém remover as ervas daninhas e soltar o solo.
2. Aplicar uma camada de SIRO, com 7cm.

PLANTAÇÃO EM SACO DE CULTIVO
1. Rolar o saco de modo a descompactar o substrato e homogeneizar a sua distribuição.
2. Destacar o picotado e abrir um orifício no local de plantação.
3. Coloque as plantas nos orifícios e aconchegue o substrato à planta
4. Regue.

REGA CONVENCIONAL

Regar junto ao orifício de plantação de cada
hortícola, recorrendo à ajuda de um regador.

REGA LOCALIZADA

Inserir garrafas de plástico sem fundo nos locais
indicados na parte superior do saco e encher com
água. O substrato absorverá a água conforme a
sua necessidade.

