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Inspiring you to create your own green oasis

É com grande satisfação que assinalamos o 
lançamento de um novo catálogo da marca 
KB (hoje integrada na empresa Evergreeen 
Garden Care), celebrando uma longa e frutuosa 
parceria entre as empresas do Grupo Novagril e 
a prestigiada marca de produtos de linha jardim.

São muitos anos a marcar presença no setor, com 
uma postura de constante dinamismo, sempre 
em busca das soluções que melhor satisfaçam 
as necessidades do jardineiro amador e que 
respondam as tendências atuais do mercado.

O presente catálogo dá disso mesmo conta, 
com um conjunto de novidades e melhorias 
que revelam atenção aos tempos atuais e às 
necessidades dos consumidores, dos quais 
destacamos o seguinte:

Uma linha renovada dos adubos líquidos, 
tanto ao nível da imagem das embalagens, como 
das próprias formulações, com produtos mais 
atrativos, melhor adaptados e de desempenho 
melhorado.

O lançamento de uma linha de substratos 
de alta qualidade à base turfa e com níveis de 
pH adaptados a diferentes plantas – Substrato 

Universal, Substrato para Plantas Acidófilas 
(hortênsias, azáleas, camélias, rododendros…) 
e Substrato para Orquídeas.

A inclusão de uma nova referência do adubo de 
libertação controlada Osmocote para Roseiras.

A manutenção da aposta no desenvolvimento da 
linha de produtos Biológicos Naturen.  São 
disso prova o lançamento de novas matérias 
fertilizantes como o Sangue Seco, o Corno 
Torrado, uma nova linha de adubos granulados e 
as barras nutritivas, bem como a inclusão na gama 
de produtos que ajudam na tarefa de proteger as 
plantas, do Sabão Negro e da substância de base 
Extrato de Urtigas. No segmento dos biocidas, 
seguindo a nossa política de lançar produtos com 
perfil toxicológico mais “amigável”, uma nova 
armadilha para formigas à base de Spinosade 
(matéria ativa de origem natural), e um inseticida 
natural pronto a aplicar.

Tudo isto bons motivos para vir conhecer em 
detalhe aquilo que a marca KB tem para oferecer 
ao jardineiro amador.

Uma equipa sólida em Portugal

Luis Corte-Real

Presidente do Conselho 
de Administração do grupo Novagril

Evergreen Garden Care
e o Grupo Novagril
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Alguns dos produtos que usamos no jardim 
pertencem à “categoria” dos chamados 
produtos fitofarmacêuticos (PF’s) que 
poderemos definir como os produtos 
que se destinam a proteger as culturas 
das doenças, pragas ou infestantes, 
mantendo-as saudáveis. 
Assim, quando falamos em inseticidas, 
acaricidas, fungicidas, moluscicidas e 
herbicidas estamos a falar de tipos de 
produtos que fazem parte deste universo 
dos PF’s. 
Existe uma série de preocupações, 
nomeadamente ligadas ao domínio 
da saúde pública e proteção do meio 
ambiente, bem como à garantia da própria 
eficácia dos produtos, que fazem com que 
a colocação destes produtos no mercado 
esteja dependente de uma autorização 
específica por parte das autoridades 
nacionais. 
É à DGAV (Direção Geral de Alimentação 
e Veterinária) que compete aprovar a 
colocação no mercado e a utilização de 
um PF através da concessão de uma 
Autorização, com base na avaliação de 
um conjunto de dados técnico-científicos, 
nas áreas de eficácia, propriedades 
físico-químicas, toxicologia, ambiente e 
ecotoxicologia. 
Ou seja, um PF só pode ser comercializado 
e ou utilizado, no território nacional, 
depois daquela entidade proceder à sua 
homologação, através de um processo de 
avaliação complexo que culmina com a 
concessão de uma autorização de venda.  
Mas as preocupações das autoridades 
não se ficaram apenas pela colocação no 
mercado e utilização dos PF’s. 
No âmbito de uma política nacional 
de utilização sustentável dos PF’s, foi 
regulada a atividade de distribuição, 
venda, prestação de serviços de aplicação 
daqueles produtos e a sua utilização pelos 
consumidores finais, da Lei nº 26/2013 e 
do Decreto Lei nº 101/2009 de 11 de maio. 

Foram assim definidos dois tipos de PF’s, 
cada um sujeito às suas próprias regras. 
Por um lado, temos os produtos de 
Uso Profissional que para efeitos de 
distribuição e venda estão sujeitos a uma 
autorização específica a conceder por 
parte da Direção Geral de Alimentação e 
Veterinária (DGAV) e Direções Regionais de 
Agricultura (DRAPs). 
Para além disso, estes produtos apenas 
podem ser comprados e aplicados por 
utilizadores habilitados. Estes têm que 
ter cartão de aplicador emitido pela DRAP, 
que pode ser obtido por reconhecimento 
de formação superior na área ou por 
participação em formação profissional 
devidamente homologada para o efeito.  
Por outro lado, temos os produtos de 
Uso Não Profissional que são produtos 
destinados ao utilizador particular, 
cuja venda é livre e cujas condições de 
autorização, venda e aplicação, estão 
definidas no D.L. nº 101/2009. É deste 
modo criada a figura dos productos 
autorizados para uso não profissional / 
linha plantas de interior ou linha jardins e 
hortas familiares que, no que à venda diz 
respeito, passam a estar sujeitos apenas 
às seguintes regras: 

• Os PF’s autorizados para uso não 
profissional apenas podem ser vendidos a 
quem seja maior de idade. 

• Os PF’s autorizados para uso não 
profissional podem ser vendidos em 
estabelecimentos comerciais, ainda 
que em espaços não destinados 
exclusivamente à venda de PF’s, devendo, 
no entanto, estar dispostos em expositores 
devidamente identificados e separados 
dos restantes bens para consumo humano 
e animal. 

• Os estabelecimentos de venda que 
comercializem PF’s autorizados para 
uso não profissional devem fornecer 
aos clientes, quando solicitados, 

todas as informações que lhes forem 
disponibilizadas pela empresa detentora 
do produto, nomeadamente quanto à sua 
utilização e às instruções de segurança 
em matéria de saúde humana e ambiente. 
Em resumo, no quadro legal em vigor, 
verificamos que a atividade de distribuição 
e venda de PF está regulada do seguinte 
modo: 

1 - Os PF´s de uso profissional estão 
sujeitos à disciplina do DL nº 26/2013 
e a sua distribuição, venda e aplicação 
está dependente da existência de uma 
autorização específica pelas entidades 
competentes para o seu exercício. A venda 
deste tipo de produtos só pode ser feita a 
aplicadores habilitados para o efeito. 

2 - Os PF para uso não profissional estão 
sujeitos à disciplina do DL nº 101/2009, 
cuja distribuição e venda é livre e não 
obriga a certificação de qualquer espécie, 
mas que determina o cumprimento de 
algumas regras acima indicadas. Os 
produtos PF’s da KB incluem-se neste 
segundo tipo de produtos. 
Uma nota importante também para 
os chamados productos biocidas, nos 
quais se incluem os insecticidas de uso 
doméstico. É que, tal como PF, também 
eles estão sujeitos a um proceso idêntico 
de aprovação e colocação no mercado, 
desta feita da responsabilidade da 
Direcção Geral da Saúde. 
Relativamente a estes produtos 
não existem, no entanto, quaisquer 
regras específicas quanto a venda, 
armazenamento ou aplicação, sendo por 
isso mesmo considerados produtos de 
“venda livre”.
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A Lecitina é uma substância oleosa  presente na 
natureza, que pode ser extraída de várias fontes 
naturais, como a soja ou o girassol.
Indispensável ao bom funcionamento de certos 
organismos vivos, a lecitina é hoje reconhecida como 
«substância de base» pela sua ação fungicida (contra 
doenças) sobre as plantas.

COMPOSIÇÃO:
100% de lecitinas de soja: substância de base.

Autorizada de acordo com o Regulamento (CE) 
nº 1107/2009 e SANCO / 2798/2014.

J A OF AM J NM SJ D

Lecitina contra as 
Doenças das Roseiras 

e Fruteiras

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160369 50 ml
12
180

Lecitina contra as 

À base de óleo de colza, matéria activa vegetal, este 
inseticida é muito polivalente.
Elimina uma grande variedade de insetos: piolhos, 
moscas brancas, cochonilhas e ácaros.
Utiliza-se em roseiras, plantas ornamentais, em 
culturas hortícolas e frutícolas.

Pronto a usar: sem preparação nem dosagem.
Intervalo de segurança antes da colheita: 2 dias.

COMPOSIÇÃO:
16,9 g/L óleo de colza (1,7%).

BIO POLYSECT PRONTO

Autorização de venda n°1217 concedida pela DGAV.

Autorizado para uso em jardins e hortas familiares.

Utilizável em Agricultura Biológica.

J A OF AM J NM SJ D

Bio Polysect Pronto 

Bio

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160273 800 ml
12
40

À base de óleo de colza, matéria activa vegetal, este 
inseticida é muito polivalente.
Elimina diversos tipos de insetos do jardim: piolhos, 
cochonilhas, ácaros e permite assim proteger as 
culturas hortícolas e frutícolas, as plantas ornamentais, 
árvores e arbustos de ornamento, as rosas…
Atua formando uma película que envolve o inseto e o 
elimina por asfi xia.
Efi caz em todos os estados de desenvolvimento do 
inseto: ovos, larvas, adultos.

COMPOSIÇÃO:
777 g/L óleo de colza.

DOSE DE APLICAÇÃO:
20 a 30 ml/ litro de água.

BIO POLYSECT SL

Autorização de Venda n°1218 concedida pela DGAV.

Autorizado para uso em jardins e hortas familiares.

Utilizável em Agricultura Biológica.

J A OF AM J NM SJ D

Bio Polysect SL 

Bio

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160274 100 ml
12
162

Novidade
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J A OF AM J NM SJ D

Substância activa de origem biológica: obtida da 
bactéria Saccharopolyspora spinosa.
Elimina radicalmente todo o formigueiro e as formigas 
dos jardins nos redores da casa, nos balcões, terraços 
e pavimentos.

Prático: grânulos para diluir ou espalhar diretamente 
graças à tampa doseadora. 

COMPOSIÇÃO:
2 g/kg de Espinosade.

NEXA MAX FORMIGAS GRANULOS

Autorização de Venda n° PT/DGS ARMPB 44/2016.

Inseticida de origem biológica.

Nexa Max 
Formigas Grânulos

Bio

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160275 250 g
12
126

J A OF AM J NM SJ D J A OF AM J NM SJ D

Prontas a usar, as caixas anti-formigas Nexa eliminam 
radical e duradouramente os formigueiros. 
Atuam sobre as formigas negras no estadio de larvas 
e adultas.
As caixas utilizam-se no interior e à volta de casa: 
terraços, muros, pavimentos. 
As formigas são atraídas pelo isco, entram na caixa, 
tomam o isco e transportam-no, provocando a sua 
destruição por auto-envenamento em poucas semanas.

COMPOSIÇÃO:
Espinosade 0,8 g/kg.

DOSE DE APLICAÇÃO:
Colocar 1 caixa por formigueiro ou local de passagem 
ou 2 caixas para uma superfície de 15m². 
Para uma utilização exterior, utilisar o máximo de 
2 caixas ao mesmo tempo.

NEXA MAX FORMIGAS ISCO

Autorização de Venda n° PT/DGS ARMPB 43/2016.

Inseticida de origem biológica.

Com forte propriedade de limpeza o Sabão Negro é um 
pronto a usar à base de Azeite.
Pulverizar diretamente sobre as zonas da planta a 
limpar, interiores e exteriores.

COMPOSIÇÃO:
3% de Sabão Negro.

Nexa Max 
Formigas Isco Sabão Negro

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160306 2
24
60

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160360 750 ml
12
40

Bio

Novidade

Bio



06 www.novagril.com

Naturen® by KB

Contra piolhos, ácaros, míldio.
Activador de crescimento dos vegetais.
Preparado tradicional à base de extracto de urtigas, 
obtido pela fermentação das folhas de urtiga e água.
Receita tradicional indicada para todas as culturas: 
hortas, plantas ornamentais…
Concentrado para diluição. Pode utilizar-se na rega das 
plantas ou pulverização das folhas.

COMPOSIÇÃO:
100% de extrato fermentado de urtigas (Urtica spp). 

DOSE DE APLICAÇÃO:
200 ml de extrato em 800 ml de água para obter 1L.

Substância de base autorizada conforme o Regulamento 
1107/2009 e o documento SANTE/11809/2016.

Utilizável em Agricultura biológica.

Contra piolhos, ácaros, míldio.
Ativador de crescimentos dos vegetais.
Preparado tradicional à base de extrato de urtigas, 
obtido pela fermentação das folhas de urtiga e água. 
Receita tradicional indicada para todas as culturas: 
hortas, plantas ornamentais…

Pronto a usar: sem preparação nem dosagem. 
Intervalo de segurança: 7 dias.

COMPOSIÇÃO:
Diluição a 20% de extrato fermentado de urtigas 
(Urtica spp.)

Substância de base autorizada conforme Regulamento 
1107/2009 e o documento SANTE/11809/2016.

Utilizável em Agricultura biológica.

J A OF AM J NM SJ D J A OF AM J NM SJ D

Extrato de Urtigas Extrato Urtigas Pronto

Bio

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160304 1 L
12
40

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160359 750 ml
12
40

Armadilhas amarelas que atraem insectos adultos de 
várias espécies voadoras: mosquitos, mosca-branca, 
pulgões...
Além de controlar a reprodução, constitui um método 
eficaz de detecção.

Contém: 7 armadilhas.

DOSE DE APLICAÇÃO:
Para supressão de uma população de insetos: 
1 armadilha por 10 m².
Como um meio de deteção: 1 por 100 a 1000 m².

Utilizável em Agricultura biológica.

J A OF AM J NM SJ D

Armadilhas 
Armarelas Adesivas

Bio

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160295 7
12
380

Bio
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160367 1
12
768

Armadilha e Recarga para 
Lagartas Processionárias 

do pinheiro
Banda Adesiva 

Troncos de Árvores

Armadilha para Lagartas 
Processionárias do pinheiro:

Barreira física. Captura toda a colónia de lagartas 
processionárias do pinheiro.
Armadilha ajustável (tronco de 30 a 60 cm de diâmetro 
= 95 a 190 cm de circunferência).
Calha larga: facilita a descida das lagartas para a 
armadilha.

Contém: 1 armadilha.

DOSE DE APLICAÇÃO:
1 armadilha = 1 árvore.

Jardinagem Integrada.

Recarga de armadilha para 
Lagartas Processionárias do
pinheiro:

Recarga para armadilha processionária do pinheiro. 
Permite reutilizar a armadilha processionária do 
pinheiro.
Fácil de instalar.

Contém: 1 saco de recarga + massa.

Jardinagem Integrada.

Funciona como uma barreira. Insetos trepadores 
(lagarta do pinheiro, formigas e outros insetos) ficam 
colados e impedidos de subir ou descer na árvore, 
evitando, assim, danos na planta e nos frutos.
Impede que a lagarta do pinheiro (processionária) desça 
e provoque problemas de saúde pública – devido à ação 
urticante dos pêlos, que causam alergias ao homem e 
aos animais domésticos.

COMPOSIÇÃO:
Banda Adesiva.
Comprimento 3 metros.
Largura: 14 centímetros.

J A OF AM J NM SJ D

Bio Bio

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160366 1
4
80

BIOLCAN-KLIN é uma solução potássica com sabão 
vegetal, indicada para sua utilização como fonte de 
potássio durante a etapa de máximo requerimento 
energético da planta.
Favorece a lenhificação dos rebentos protegendo-os 
de condições adversas e limpa as superfícies vegetais 
(folhas e frutos).

BIOLCAN-KLIN pode aplicar-se a qualquer tipo de 
cultivo: hortícolas, fruteiras, cítrinos, ornamentais...

COMPOSIÇÃO:
Óxido de potássio (K20) solúvel em água 12,0% (p/p).

DOSE DE APLICAÇÃO:
50 ml/ 10 litros de água.

Utilizável em Agricultura Biológica.

J A OF AM J NM SJ D

Sabão Vegetal 
Fertilizante

Bio

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160166 100 ml
12
112

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160311 1
12
144

J A OF AM J NM SJ D
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Armadilha de monitorização indicada para a captura da 
Cydia Pomownella responsável pelo bichado da fruta 
em macieiras e pereiras.
Permite levar a cabo uma luta racional contra pragas 
no jardim e na sua horta, evitando o tratamento 
sistemático com produtos fitofarmacêuticos, em 
benefício de uma luta baseada na biologia do parasita.
A gama de armadilhas Naturen KB tem como objectivo 
um equilíbrio entre a protecção eficaz das plantas e a 
utilização racional de tratamentos.

Contém: 2 armadilhas e 2 atractivos (feromonas).

DOSE DE APLICAÇÃO:
1 armadilha para 3-5 árvores, dependendo da dimensão 
da copa das árvores ou do afastamento entre elas.

Utilizável em Agricultura biológica.

J A OF AM J NM SJ D

Armadilha 
Bichado da Fruta

Bio

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160104 2
12
60

J A OF AM J NM SJ D

Armadilha de monitorização indicada para a captura da 
traça oriental “Grapholita Molesta” em pessegueiros 
e ameixeiras.
Permite levar a cabo uma luta racional contra pragas 
no jardim e na sua horta, evitando o tratamento 
sistemático com produtos fitofarmacêuticos, em 
benefício de uma luta baseada na biologia do parasita.
A gama de armadilhas Naturen KB tem como objectivo 
um equilíbrio entre a protecção eficaz das plantas e a 
utilização racional de tratamentos.

Contém: 2 armadilhas e 2 atractivos (feromonas).

DOSE DE APLICAÇÃO:
1 armadilha para 3-5 árvores, dependendo da dimensão 
da copa das árvores ou do afastamento entre elas.

Utilizável em Agricultura biológica.

Armadilha 
Pessegueiros

Bio

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160106 2
12
60

Armadilha de monitorização indicada para a captura 
de da mosca da fruta (Ceratitis Capitata) em citrinos, 
pomóideas, prunóideas, figueiras, nespereiras, 
damasqueiros e dióspiros.
Permite levar a cabo uma luta racional contra pragas 
no jardim e na sua horta, evitando o tratamento 
sistemático com produtos fitofarmacêuticos, em 
benefício de uma luta baseada na biologia do parasita.
A gama de armadilhas Naturen KB tem como objectivo 
um equilíbrio entre a protecção eficaz das plantas e a 
utilização racional de tratamentos.

Contém:
1 Armadilha com cola “Dry-touch”,
1 plaqueta de atractivo “Amónia”,
1 suporte de fixação.

DOSE DE APLICAÇÃO:
1 armadilha por cada uma ou duas árvores.

Utilizável em Agricultura biológica.

J A OF AM J NM SJ D

Armadilha 
Mosca de Fruta 

Bio

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160103 1
12
60
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Adubo ideal para todas as variedades de plantas 
mediterrâneas (oliveiras, buganvílias, rododendros, 
palmeiras) assim como para citrinos cultivados em 
vaso ou terra (limoeiro, laranjeira e tangerineira).
O fornecimento de adubo permite renovar esta 
alimentação indispensável para a planta.
•  Azoto (N): estimula o crescimento das plantas e 

das folhas.
•  Potássio (K): fortalece as plantas, favorece a 

frutificação, e a resistência contra a secura.

Melhor alimentada, a sua planta será mais bela, mais 
desenvolvida e robusta.

COMPOSIÇÃO:
Bagaço de beterrabas NK: 2,5-5
2,5% de Azoto (N) total sendo 2,5% orgânico das 
proteinas vegetais (de bagaço de beterrabas).
5% de Óxido de potássio (K2O) total, solúvel em água.

DOSE DE APLICAÇÃO:
1 tampa para 2 litros de água.

Utilizável em Agricultura biológica.

J A OF AM J NM SJ D

Adubo 
Líquido Citrinos

Bio

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160294 1 L
12
50

Ideal para hortas familiares, morangos, e árvores de 
fruto. Para se nutrir, as plantas extraem o alimento do 
solo e pouco a pouco os recursos esgotam-se.
O fornecimento de adubo permite renovar esta 
alimentação indispensável para a planta.
•  Azoto (N): estimula o crescimento das plantas e 

das folhas.
•  Potássio (K): fortalece as plantas, favorece a 

frutificação, e a resistência contra a secura.

Melhor alimentada, a sua planta será mais bela, mais 
desenvolvida e robusta.

COMPOSIÇÃO:
Bagaço de beterrabas NK: 2,5-5
2,5% de Azoto (N) total sendo 2,5% orgânico das 
proteinas vegetais (de bagaço de beterrabas).
5% de Óxido de potássio (K2O) total, solúvel em água.

DOSE DE APLICAÇÃO:
1 tampa para 2 litros de água.

Utilizável em Agricultura biológica.

J A OF AM J NM SJ D

Adubo 
Líquido Hortícolas 

Bio

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160293 1 L
12
50

Ideal para orégão, alecrim, tomilho, manjericão, 
hortelã, cebolinho,salsa, manjerona,sálvia, endro, 
coentro.
O fornecimento de adubo permite renovar esta 
alimentação indispensável para a planta.
•  Azoto (N): estimula o crescimento das plantas e 

das folhas.
•  Potássio (K): fortalece as plantas, favorece a 

frutificação, e a resistência contra a secura.

Melhor alimentada, a sua planta será mais bela, mais 
desenvolvida e robusta.

COMPOSIÇÃO:
Bagaço de beterrabas NK: 3,5-5
3,5% de Azoto (N) total sendo 3,5% orgânico das 
proteinas vegetais (de bagaço de beterrabas).
5% de Óxido de potássio (K2O) total, solúvel em água.

DOSE DE APLICAÇÃO:
1 tampa para 2 litros de água.

Utilizável em Agricultura biológica.

J A OF AM J NM SJ D

Adubo  
Líquido Aromáticas 

Bio

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160309 1 L
12
50
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Naturen® by KB

Adubo ideal para vegetais e plantas aromáticas.
Até 3 meses de nutrição completa graças à sua 
composição orgânica rica em cálcio, algas marinhas 
e zeólitas.
Consiga plantas e vegetais mais abundantes.
Limita o risco de lixiviação e alimenta gradualmente.

COMPOSIÇÃO:
Adubo organo-mineral NPK (MgO) 5-5-8+3
5% Azoto (N) total, do qual: 5% orgânico de farinha 
de penas e de sedas hidrolisadas e de vinhaça de 
beterraba.
5% de Anidrido Fosfórico (P2O5) total.
8% de Óxido de Potássio (K2O) solúvel em água.
3% de Óxido de Magnésio (MgO) total.

DOSE DE APLICAÇÃO:
Variável consoante a cultura. Consultar orótulo. 
Dose média de 50-150 g/m².

Utilizável em Agricultura biológica.

J A OF AM J NM SJ D

Adubo Legumes 
& Aromaticas 

Bio

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160298 750 g
10
36

Adubo ideal para arbustos e árvores de fruto (maçã, 
pera, framboesa, ...).
Até 3 meses de nutrição completa graças à sua 
composição orgânica rica em cálcio, algas marinhas 
e zeólitas.
Consiga frutas e vegetais mais abundantes.
Limita o risco de lixiviação e alimenta progressivamente.

COMPOSIÇÃO:
Adubo organo-mineral NPK (MgO) 5-5-8+3
5% Azoto (N) total, do qual: 5% orgânico de farinha 
de penas e de sedas hidrolisadas e de vinhaça de 
beterraba.
5% de Anidrido Fosfórico (P2O5) total.
8% de Óxido de Potássio (K2O) solúvel em água.
3% de Óxido de Magnésio (MgO) total.

DOSE DE APLICAÇÃO:
Variável consoante a cultura. Consultar o rótulo. 
Dose média de 50-100 g/m².

Utilizável em Agricultura biológica.

J A OF AM J NM SJ D

Adubo Fruteiras

Bio

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160299 750 g
10
36

J A OF AM J NM SJ D

Adubo ideal para todas as variedades de plantas 
mediterrânicas (oliveira, palmeira, ...) e citrinos 
cultivados em vaso ou terra (limão, laranja, ...).
Até 3 meses de nutrição completa graças à sua 
composição orgânica rica em cálcio, algas marinhas 
e zeólitas.
Consiga uma colheita mais abundante e de qualidade.
Limita o risco de lixiviação e alimenta gradualmente.

COMPOSIÇÃO:
Adubo organo-mineral NPK (MgO) 5-5-8+3
5% Azoto (N) total, do qual: 5% orgânico de farinha 
de penas e de sedas hidrolisadas e de vinhaça de 
beterraba.
5% de Anidrido Fosfórico (P2O5) total.
8% de Óxido de Potássio (K2O) solúvel em água.
3% de Óxido de Magnésio (MgO) total.

DOSE DE APLICAÇÃO:
Variável consoante a cultura. Consultar o rótulo. 
Dose média de 50-100 g/m².

Utilizável em Agricultura biológica.

Adubo Citrinos, Oliveiras 
& Plantas Mediterrânicas

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160300 750 g
10
36

Bio
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Adubo ideal para todas as variedades de hortências 
e plantas acidófilas (rododendro, camélia, azálea, 
magnólia...).
Até 3 meses de nutrição completa graças à sua 
composição orgânica rica em cálcio, algas marinhas 
e zeólitas.
Consiga flores mais abundantes e com melhor 
coloração.
Limita o risco de lixiviação e alimenta gradualmente. 

COMPOSIÇÃO:
Adubo organo-mineral NPK (MgO) 7-4-5+2
7% Azoto (N) total, do qual: 7% orgânico de farinha 
de penas e de sedas hidrolisadas e de vinhaça de 
beterraba.
4% de Anidrido Fosfórico (P2O5) total.
5% de Óxido de Potássio (K2O) solúvel em água.
2% de Óxido de Magnésio (MgO) total.

DOSE DE APLICAÇÃO:
1 a 2 punhados/ planta (1 punhado = 25 g).

Utilizável em Agricultura biológica.

J A OF AM J NM SJ D

Adubo Hortênsias

Bio

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160303 750 g
10
36

Ideal para hortas e jardins urbanos, e para as plantas 
da casa. 
Os bastonetes de fertilizante fornecem uma nutrição 
de longa duração (até 8 semanas) e promovem a 
frutificação. 
Para uma utilização fácil e prática.

COMPOSIÇÃO:
Adubo organo-mineral NPK (SO3) 6-6-9+8
6% de Azoto (N) total sendo 6% de azoto orgânico 
proveniente de cascos em pó e farinha de espinhas 
de peixe.
6% de Anidrido fosfórico (P2O5) total.
9% de Óxido de potássio (K2O) total.
8%de Anidrido sulfúrico (SO3) total.

DOSE DE APLICAÇÃO:
1 bastonete de 10 em 10 cm.

Utilizável em Agricultura biológica.

J A OF AM J NM SJ D

Bastonetes Nutritivos

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160290 20
20
144

J A OF AM J NM SJ D

Adubo ideal para todas as variedades de roseiras, flores 
e arbustos floridos.
Até 3 meses de nutrição completa graças à sua 
composição orgânica rica em cálcio, algas marinhas 
e zeólitas.
Consiga flores mais abundantes e coloridas.
Limita o risco de lixiviação e alimenta gradualmente.

COMPOSIÇÃO:
Adubo organo-mineral NPK (MgO) 7-4-5+2
7% Azoto (N) total, do qual: 7% orgânico de farinha 
de penas e de sedas hidrolisadas e de vinhaça de 
beterraba.
4% de Anidrido Fosfórico (P2O5) total.
5% de Óxido de Potássio (K2O) solúvel em água.
2% de Óxido de Magnésio (MgO) total. 

DOSE DE APLICAÇÃO:
Variável consoante a cultura. Consultar o rótulo. 
Dose média de 50-150 g/m².

Utilizável em Agricultura biológica.

Adubo 
Roseiras & Arbustros

Bio

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160302 750 g
10
36

Bio
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Naturen® by KB

J A OF AM J NM SJ D

Ideal para hortas (tomate, cenoura, batata, curgete, …) 
e jardins.
Estimula o crescimento e o reverdejar das folhas.
Fórmula concentrada, 100% azoto orgânico.

COMPOSIÇÃO:
Sangue seco: 12-0-0
12% azoto (N) total, do qual: 12% orgânico de sangue 
dessecado obtido por trituração.

DOSE DE APLICAÇÃO:
Variável consoante a cultura. Consultar o rótulo. 
Dose média de 50-100 g/m².

Utilizável em Agricultura biológica.

Sangue Dessecado

Bio

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160292 1 kg
10
30

Ideal para usar na plantação de árvores de fruto, 
arbustos, plantas ornamentais, relvados e hortas que 
precisam de uma fertilização de fundo.
Favorece o enraizamento.
Ação natural progressiva.

COMPOSIÇÃO:
Corno Torrado: 14-0-0
14% azoto (N) total, do qual: 14% orgânico proveniente 
de chifres moídos e torrados.

DOSE DE APLICAÇÃO:
Variável consoante a cultura. Consultar o rótulo. 
Dose média de 50-125 g/m².

Utilizável em Agricultura biológica.

J A OF AM J NM SJ D

Corno Torrado

Bio

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160301 1 kg
10
30

J A OF AM J NM SJ D

Para todos os resíduos orgânicos de casa e do jardim.
Acelera naturalmente a decomposição dos vegetais 
favorecendo o desenvolvimento de micro-organismos 
para uma compostagem mais rápida. 

COMPOSIÇÃO:
Pó de ossos, farinha de penas, excremento de aves, 
cal, cascas de cacau, estrume verde. 

DOSE DE APLICAÇÃO:
Cortes de relva / Residuos domésticos.
Folhagem de Outono : 50 g/m².
Restos de poda: 200 g/m².

Utilizável em Agricultura biológica.

Ativador 
de Compostagem

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160277 1,5 kg
10
30

Bio
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NOVA GAMA DE ADUBOS LÍQUIDOS

Tampa doseadora
Cores da tendência

Fácil de usar graças  
à sua pegaNome claro e

legível

Benefícios
para o consumidor

Nova embalagem: prática, clara e inovadora

Uma gama inovadora em todos os Aspetos

• Gama completa de adubos concentrados

• Formulação mineral e orgânica

• Um formato de garrafa prático com tampa doseadora e pega para fácil manuseamento

• Expositor metálico nos pontos de venda facilita o cross-selling



NOVA GAMA DE ADUBOS LÍQUIDOS

Nova fórmula minerais kb: humifirst 

Nova fórmula orgânica naturen by kb: algas

• Fórmulas minerais e técnicas únicas com
bioestimulante Humifirst

• Aumenta o desenvolvimento do sistema radicular

• Melhora a absorção de nutrientes pela planta

• Estimula o crescimento e o rendimento 
de suas plantações

• Fórmulas orgânicas eficazes com bioestimulante
de algas marinhas

• Fornece alimentos completos para plantas

• Para uma floração e colheita mais abundantes

Uma gama completa de 11 referências

Resultados visíveis 
em 7 dias*

Resultados visíveis 
em 7 dias*

Não fertilizadaNão fertilizada Fertilizada com Fertilizada com 

Resultados visíveis 
em 7 dias*

Resultados visíveis 
em 7 dias*

Não fertilizadaNão fertilizada Fertilizada com Fertilizada com 

EFEITO

R A PID O

UT

ILIZÁVEL EM

AGRIC U L URA

BIOLÓGICA*

EFEITO

R A PID O

UT

ILIZÁVEL EM

AGRIC U L URA

BIOLÓGICA*

EFEITO

R A PID O

UT

ILIZÁVEL EM

AGRIC U L URA

BIOLÓGICA*

EFEITO

R A PID O

UT

ILIZÁVEL EM

AGRIC U L URA

BIOLÓGICA*

Adubos concentrados

*  Em comparação com plantas não fertilizada  

*  Em comparação com plantas não fertilizada  

Adubos naturais
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Adubos Líquidos

Com o passar do tempo os nutrientes presentes no 
solo esgotam-se, por isso é indispensável incorporar 
regularmente um fertilizante.
Os nossos laboratórios desenvolveram uma fórmula à 
base de minerais, benéfica para a saúde das plantas.
O adubo líquido KB é adequado para todo o tipo de 
plantas: flores de exterior e interior, plantas verdes, 
hortas... e foi formulado para uma absorção rápida 
pelas raízes.
Ele garante um crescimento harmonioso e resultados 
visíveis em 7 dias!
Plantas visivelmente mais bonitas , mais verdes e mais 
floridas em 7 dias, comparativamente com plantas não 
fertilizadas.

COMPOSIÇÃO:
ADUBO CE 
Adubo NPK 7-3-5 com microelementos 
7% azoto (N) total dos quais 1,7% nítrico, 1,8% 
amoniacal, 3,5% ureico.
3% pentóxido de fósforo (P2O5). 
5% óxido de potássio (K2O); 0,002% cobre (Cu), 0,03% 
Ferro (Fe) quelatado por DTPA (estável a pH 3-7). 
0,01% Manganês (Mn), 0,001% Molibdénio (Mo), 
0,002% Zinco (Zn).

DOSE DE APLICAÇÃO:
Plantas de interior: ¼ de tampa para 1L de água.
Plantas de exterior em vaso: ½ tampa para 1L de água.

Adubo Universal

Novidade Novidade
Novidade

Novidade

J A OF AM J NM SJ D

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160028 250 ml
20
108

160004 1 L
12
50

Com o passar do tempo os nutrientes presentes no 
solo esgotam-se, por isso é indispensável incorporar 
regularmente um fertilizante.
Os nossos laboratórios desenvolveram uma fórmula à 
base de minerais, benéfica para a saúde das plantas.
O adubo líquido KB é adequado para todo o tipo de 
plantas verdes de interior: ficus, dracaena, palmeira 
de interior, monstera, calathea... e foi formulado para 
uma absorção rápida pelas raízes.
Ele garante um crescimento harmonioso e resultados 
visíveis em 7 dias!
Plantas visivelmente mais verdes em 7 dias, 
comparativamente com plantas não fertilizadas. 

COMPOSIÇÃO:
ADUBO CE
Adubo NPK 7-3-5 com microelementos 
7% azoto (N) total dos quais 1,7% nítrico, 1,8% 
amoniacal, 3,5% ureico.
3% pentóxido de fósforo (P2O5).
5% óxido de potássio (K2O). 
0,002% cobre (Cu), 0,03% Ferro (Fe) quelatado por DTPA 
(estável a pH 3-7); 0,01% Manganês (Mn), 0,001% 
Molibdénio (Mo), 0,002% Zinco (Zn).

DOSE DE APLICAÇÃO:
¼ de tampa para 1L de água.

Adubo Plantas Verdes

J A OF AM J NM SJ D

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160057 1 L
12
50

Com o passar do tempo os nutrientes presentes no 
solo esgotam-se, por isso é indispensável incorporar 
regularmente um fertilizante.
Os nossos laboratórios desenvolveram uma fórmula à 
base de minerais, benéfica para a saúde das plantas.
O adubo líquido KB é adequado para todo o tipo de 
plantas com flor: mandevilla, surfinias, gerânios, 
petúnias, impatiens… e foi formulado para uma 
absorção rápida pelas raízes.
Ele garante um crescimento harmonioso e resultados 
visíveis em 7 dias!
Plantas visivelmente mais bonitas em 7 dias, 
comparativamente com plantas não fertilizadas.

COMPOSIÇÃO:
ADUBO CE
Adubo NPK 5-3-7 com microelementos 
5% azoto (N) total dos quais 1,2% nítrico, 1,3% 
amoniacal, 2,5% ureico.
3% pentóxido de fósforo (P2O5).
7% óxido de potássio (K2O). 
0,002% cobre (Cu), 0,03% Ferro (Fe) quelatado por DTPA 
(estável a pH 3-7). 
0,01% Manganês (Mn), 0,001% Molibdénio (Mo), 
0,002% Zinco (Zn).

DOSE DE APLICAÇÃO:
Surfinias, dipladénias, gerânios, perenes: ½ tampa 
para 1L de água.
Plantas mais sensíveis/ Plantas jovens: ¼ de tampa 
para 1L de água.

J A OF AM J NM SJ D

Adubo 
Gerânios & Flores

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160002 1 L
12
50
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Novidade Novidade

Com o passar do tempo os nutrientes presentes no 
solo esgotam-se, por isso é indispensável incorporar 
regularmente um fertilizante.
Os nossos laboratórios desenvolveram uma fórmula à 
base de minerais, benéfica para a saúde das plantas.
O adubo líquido KB, enriquecido em ferro, é adequado 
para todo o tipo de plantas acidófilas: hortênsias, 
rododendros, camélias, azáleas… e foi formulado para 
uma absorção rápida pelas raízes.
Ele garante um crescimento harmonioso e resultados 
visíveis em 7 dias!
Plantas visivelmente mais bonitas em 7 dias, 
comparativamente com plantas não fertilizadas.

COMPOSIÇÃO:
ADUBO CE
Adubo NPK 7-3-5 com microelementos 
7% azoto (N) total dos quais 1,7% nítrico, 1,8% 
amoniacal, 3,5% ureico.
3% pentóxido de fósforo (P2O5). 
5% óxido de potássio (K2O). 
0,002% cobre (Cu), 0,06% Ferro (Fe) quelatado por DTPA 
(estável a pH 3-7). 
0,01% Manganês (Mn), 0,001% Molibdénio (Mo), 
0,002% Zinco (Zn).

DOSE DE APLICAÇÃO:
Azaléias, Camélias: ¼ de tampa para 1L de água.
Rododendros, Hortênsias: ½ tampa para 1L de água.

J A OF AM J NM SJ D

Adubo Acidôfilas

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160049 1 L
12
50

Com o passar do tempo os nutrientes presentes no 
solo esgotam-se, por isso é indispensável incorporar 
regularmente um fertilizante. Os nossos laboratórios 
desenvolveram uma fórmula à base de minerais, 
benéfica para a saúde das plantas. 
O adubo líquido KB é adequado para todo o tipo de 
cactos, plantas suculentas e bonsais, e foi formulado 
para uma absorção rápida pelas raízes.
Ele garante um crescimento harmonioso e plantas 
visivelmente mais bonitas, comparativamente com 
plantas não fertilizadas. 

COMPOSIÇÃO:
ADUBO CE
Adubo NPK 5-3-7 com microelementos 
5% azoto (N) total dos quais 1,2% nítrico, 1,3% 
amoniacal, 2,5% ureico.
3% pentóxido de fósforo (P2O5). 
7% óxido de potássio (K2O). 
0,002% cobre (Cu), 0,03% Ferro (Fe) quelatado por DTPA 
(estável a pH 3-7). 
0,01% Manganês (Mn), 0,001% Molibdénio (Mo), 
0,002% Zinco (Zn).

DOSE DE APLICAÇÃO:
¼ de tampa para 1L de água.

J A OF AM J NM SJ D

Adubo 
Cactos & Bonsais

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160307 250 ml
20
108

J A OF AM J NM SJ D

Novidade

Com o passar do tempo os nutrientes presentes no 
solo esgotam-se, por isso é indispensável incorporar 
regularmente um fertilizante.
Os nossos laboratórios desenvolveram uma fórmula à 
base de minerais, benéfica para a saúde das plantas.
O adubo líquido KB é adequado para todo o tipo de 
palmeiras e cycas, e foi formulado para uma absorção 
rápida pelas raízes.
Ele garante um crescimento harmonioso e resultados 
visíveis em 7 dias!
Plantas visivelmente mais bonitas e mais verdes em 7 
dias, comparativamente com plantas não fertilizadas.

COMPOSIÇÃO:
ADUBO CE
Adubo NPK 7-3-5 com microelementos 
7% azoto (N) total dos quais 1,7% nítrico, 1,8% 
amoniacal, 3,5% ureico.
3% pentóxido de fósforo (P2O5). 
5% óxido de potássio (K2O). 
0,002% cobre (Cu), 0,06% Ferro (Fe) quelatado por DTPA 
(estável a pH 3-7). 
0,01% Manganês (Mn), 0,001% Molibdénio (Mo), 
0,002% Zinco (Zn).

DOSE DE APLICAÇÃO:
Cycas: ¼ de tampa para 1L de água.
Palmeiras: ½ tampa para 1L de água.

Adubo 
Cycas & Palmeiras

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160308 1 L
12
50
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Adubos Líquidos

Com o passar do tempo os nutrientes presentes no 
solo esgotam-se, por isso é indispensável incorporar 
regularmente um fertilizante. 
Os nossos laboratórios desenvolveram uma fórmula à 
base de minerais, benéfica para a saúde das plantas. 
O adubo líquido KB é adequado para a maioria das 
orquídeas em vaso: phalaenopsis, cymbidium, 
miltonia, dendrobium, cambria... e foi formulado para 
uma absorção rápida pelas raízes. 
Ele garante um crescimento harmonioso e plantas 
visivelmente mais bonitas, comparativamente com 
plantas não fertilizadas.

COMPOSIÇÃO:
ADUBO CE
Adubo NPK 5-3-7 com microelementos 
5% azoto (N) total dos quais 1,2% nítrico, 1,3% 
amoniacal, 2,5% ureico.
3% pentóxido de fósforo (P2O5). 
7% óxido de potássio (K2O). 
0,002% cobre (Cu), 0,03% Ferro (Fe) quelatado por DTPA 
(estável a pH 3-7). 
0,01% Manganês (Mn), 0,001% Molibdénio (Mo), 
0,002% Zinco (Zn).

DOSE DE APLICAÇÃO:
¼ de tampa para 1L de água.

Adubo Orquídeas

J A OF AM J NM SJ D

Novidade

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160038 250 ml
20
108

160142 1 L
12
50

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160318 120 g
12

160204 1 kg
4
60

As orquídeas têm necessidade dum clima húmido para 
se desenvolverem. 
O hidratante de orquídeas hidrata, dá brilho às folhas 
e devolve o às suas orquídeas. 

DOSE DE APLICAÇÃO:
Agitar bem antes de usar.
Utilizar 1 a 2 vezes por semana em período de 
crescimento e 1 vez por semana em período de repouso 
sobre as folhas e as raízes.
Limpar bem as folhas antes da aplicação, caso estejam 
muito empoeiradas.
Não pulverizar sobre as flores.

Hidratante Orquídeas

J A OF AM J NM SJ D

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160243 300 ml
10
95

Adubo específico e equilibrado para Orquídeas. 
Permite um crescimento uniforme das plantas e um 
bom desenvolvimento das hastes florais.
•  Adubo seguro sem riscos de queimaduras para as 

raízes.
•  A libertação dos nutrientes produz-se em função 

das necessidades das orquídeas, minimizando as 
perdas de adubo.

Contém: magnésio e ferro.

COMPOSIÇÃO:
ADUBO CE
Adubo NPK 17-09-11 (2)
17% de Azoto (N) total, sendo 7,7% de nitrico, 9,3% de 
amoniacal,
9% de Pentóxido de fósforo (P2O5), solúvel em citrato 
de amónio neutro e em água (6,8%),
11% Óxido de potássio (K2O) solúvel em água, 2% 
de Óxido de magnésio (MgO), 0,4% solúvel em água.

DOSE DE APLICAÇÃO:
Aplicado em mistura com substrato ou em cobertura 
nos vasos:
Orquídeas do género Phalaenopsis: 2-3 g/L.
Orquídeas Cymbidium: 3-4 g/L.
Dosear 1 colher (aprox. 15 g para cada vaso de 3 litros).
Aplicar 2 a 3 vezes por ano, em qualquer época do ano 
(com intervalo de 6 meses).

Adubo 
para Orquídeas

J A OF AM J NM SJ D

PARA

6
MESES

Novidade
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Adubos Líquidos
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Solução fertilizante NPK pronta a utilizar.
Especialmente equilibrado em micro-elementos, 
melhora a qualidade das folhas e flores.

Duração: 15 -30 dias. Aplicação todo o ano.

COMPOSIÇÃO:
Adubo NPK com microelementos quelatados solúveis 
em água.
Diluição pronta a usar.

DOSE DE APLICAÇÃO:
Uma pipeta por planta.
Abrir a pipeta monodose e inseri-la no vaso. Regar 
normalmente.

Fertilizante completo que fornece micronutrientes, 
ideal para vasos e floreiras, em plantas verdes e 
plantas de flor. 
Cada barra é uma reserva nutritiva para dar beleza e 
vitalidade às plantas.

Plantas Verdes:

COMPOSIÇÃO: 
ADUBO CE
Adubo NPK 10-7-9
10% de Azoto (N) total, sendo 3% amoniacal, 1% 
carbaminico, 6% de ureia formaldaído.
7% de Anídrido fosfórico (P2O5) solúvel em água. 
9% de Óxido de potássio (K2O) solúvel em água.

DOSE DE APLICAÇÃO:
1 cada 10 cm.

Plantas Floridas:

COMPOSIÇÃO: 
ADUBO CE
Adubo NPK 10,5-10,8-10,2
10,5% de Azoto (N) total, sendo 3,5% amoniacal, 0,5% 
carbaminico, 6,5% de ureia formaldaído.
10,8% de Anídrido fosfórico (P2O5) solúvel em água. 
10,2% de Óxido de potássio (K2O) solúvel em água.

DOSE DE APLICAÇÃO:
1 cada 10 cm.

Suplemento 
Orquídeas Monodose Barras Nutritivas

J A OF AM J NM SJ D

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160046 30
20
256

160045 30
20
256

Solução fertilizante NPK pronta a utilizar.
Especialmente equilibrado em microelementos, 
melhora a qualidade das folhas e flores.

Duração: 15-30 dias. Aplicação todo o ano.

COMPOSIÇÃO:
Adubo NPK com microelementos quelatados solúveis 
em água.
Diluição pronta a usar.

DOSE DE APLICAÇÃO:
Uma pipeta por planta.
Abrir a pipeta monodose e inseri-la no vaso. Regar 
normalmente.
Indicada para todo o tipo de plantas.

Suplemento 
Universal Monodose

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160238 5 x 30 ml
12
60

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160234 5 x 30 ml
12
60

160278 30 ml
30
150

160279 30 ml
30
150



TECNOLOGIA
OSMOCOTE® 

Os granulaos de Osmocote contêm os 
elementos nutritivos necessários ao 
bom desenvolvimento das plantas.
Com uma só aplicação por temporada, 
limita os riscos de sobredosagem.

1. A cápsula evita o contacto direto do 
adubo com as raízes, limitando os riscos de 
queimaduras.

2. A libertação do adubo Osmocote 
dá-se quanto este entra em contacto com a 
humidade do solo.

3. Quanto mais alta é a temperatura do solo, 
maior é a libertação de adubo.
Deste modo obtém-se um crescimento 
óptimo das plantas.
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Adubos Líquidos
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Adubo de libertação controlada. 
Uma única aplicação para toda a estação.A libertação 
controlada evita o risco de queimadura da planta 
comparativamente aos adubos minerais tradicionais.
 Favorece a floração.

Duração: 6 meses / para 30 plantas.

COMPOSIÇÃO:
ADUBO CE
Adubo NPK 17-09-11 (2)
17% de Azoto total (N), sendo: 7.7% nítrico – 
9,3%  amoniacal.
9% de Anidrido fosforico (P2O5) soluvel em citrato de 
amonio neutro, 6,5% soluvel em agua, 11% de Oxido 
de potassio (K2O).
2% de Oxido de magnesio (MgO) total, 0,01% Boro 
(B) total.
0,025% Cobre (Cu) total sendo, 0,017% soluvel em 
agua quelatado com EDTA.
0,03% Manganes (Mn), 0,01% Molibdenio (Mo) total, 
0,008% Zinco (Zn) total.

Contém: magnésio e oligo-elemento.

DOSE DE APLICAÇÃO:
Arvores, coniferas: 35-100 g consoante o tamanho. 
Roseiras e Arbustos floridos: 75 g/m².
Plantas em vasos: 10-15 g em vasos de 13-20 cm, 
20-40 g em vasos > a 20 cm.

Adubo Osmocote Roseiras  
& Arbustos Floridos

PARA

6
MESES

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160362 750 g
12
91

Novidade

J A OF AM J NM SJ D

Adubo de libertação controlada. 
Uma única aplicação para toda a estação. Fórmula 
equilibrada para canteiros de flores, hortícolas, árvores 
e arbustos.

Duração: 6 meses / para 40 plantas.

COMPOSIÇÃO:
ADUBO CE
Adubo NPK 17-09-11 (2)
17% de Azoto (N) total, sendo 7,7% de nitrico, 9,3% 
de amoniacal.
9% de Anidrido fosfórico (P2O5) solúvel em água.
11% Óxido de potássio (K2O) solúvel em água.
2% de Óxido de magnésio (MgO) total.

Contém: enxofre.

DOSE DE APLICAÇÃO:
Plantas de solo, Legumes e ornamentais: 75 g/m².
Plantas em vaso: 10-15 g em vasos 13-20 cm, 20-40 g 
em vasos > 20 cm.
Árvores e coniferas: 35-100 g consoante o tamanho.

Adubo Osmocote 
Universal

PARA

6
MESES

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160146 750 g
12
91
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Adubos Granulados

J A OF AM J NM SJ D J A OF AM J NM SJ D

Adubo de libertação controlada. 
Uma única aplicação para toda a estação. Favorece 
a frutificação.

Duração: 6 meses / para 20 plantas.

COMPOSIÇÃO:
ADUBO CE
Adubo NPK 16-09-10 (2)
16% de Azoto (N) total, sendo 7,1% de nitrico, 8,9% 
de amoniacal.
9% de Anidrido fosfórico (P2O5) solúvel em citrato de 
amónio neutro, 6,7% solúvel em água.
10% Óxido de potássio (K2O) solúvel em água.
2% de Óxido de magnésio (MgO) total, 0,4% Ferro 
(Fe) total, sendo 0,03%solúvel em água quelatado 
com EDTA.

Contém: magnésio e ferro.

DOSE DE APLICAÇÃO:
Para citrinos: 50-70 g por árvore.
Plantas em vaso: 10-15 g em vasos 13-20 cm, 20-40 g 
em vasos > 20 cm.

Adubo Osmocote 
para Citrinos

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160148 750 g
12
91

Adubo de libertação controlada. 
Uma única aplicação para toda a estação. A libertação 
controlada evita o risco de queimadura da planta 
comparativamente aos adubos minerais tradicionais.

Duração: 6 meses / para 40 plantas.

COMPOSIÇÃO: 
ADUBO CE
Adubo NPK 16-09-10 (2)
16% de Azoto (N) total, sendo 7,1% de nitrico, 8,9% de 
amoniacal.
9% de Anidrido fosfórico (P2O5) solúvel em citrato de 
amonio neutro.
10% Óxido de potássio (K2O) solúvel em água, 2% de 
Óxido de magnésio (MgO) total.

Contém: magnésio e oligo-elemento.

DOSE DE APLICAÇÃO:
Hortênsias, rododendros, azáleas, camélias: 25 g por 
planta.
Plantas em vaso: 10-15 g em vasos 13-20 cm, 25 g 
em vasos > 20 cm.

Adubo Osmocote 
para Hortênsias

PARA

6
MESES

PARA

6
MESES

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160147 750 g
12
91

J A OF AM J NM SJ D

Adubo Azulador Hortênsias em fórmula solúvel para 
uma assimilação rápida dos elementos nutritivos.
Ideal para reavivar a cor azul natural das hortênsias, 
cultivadas em vaso ou em pleno campo.
Em saqueta encerrável para uma conservação 
optimizada.

COMPOSIÇÃO:
ADUBO CE
Mistura de oligoelementos:
5,7% de Ferro (Fe) solúvel em água 1% de Manganês 
(Mn) solúvel em água 0,5% de Zinco (Zn) solúvel em 
água. 

Perigo - Nocivo - Irritante.

Perigoso para o meio ambiente.

Adubo 
Azulador Hortênsias

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160227 800 g
12
24
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Adubos Granulados
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Especialmente adaptado para morangueiros e arbustos 
de fruto.
Sua fórmula favorece a frutificação e contribui para 
melhorar o sabor das frutas. Ação eficaz e prolongada.
Em bolsa com auto-fecho para uma conservação 
óptima do adubo.

O ADUBO MORANGUEIROS KB:
• Colheita abundante.
•  Frutos carnudos e saborosos. 
•  Atende às necessidades de bagas como framboesas, 

groselhas, amoras… 
• Alimenta as plantas até 6 semanas.

COMPOSIÇÃO:
Adubo NPK (Mg) 12–4-10 (2) 
Adubo organo-mineral
12% Azoto (N) total, do qual 1,5% orgânico de guano 
de aves marinhas, 6,5% amoniacal e 4% nítrico 
4% Anidrido Fosfórico (P2O5), sendo 3% solúvel em 
água.
10% Óxido de Potássio (K2O) solúvel em água 2% Óxido 
de Magnésio (MgO) total.

Contém: Guano de aves marinhas.

Adubo Morangueiros

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160221 800 g
12
24

J A OF AM J NM SJ D

Para a adubação de fundo e de manutenção de todas 
as culturas (hortícolas, frutícolas e ornamentais) do 
jardim. 
Ação eficaz e prolongada.
Em bolsa com auto-fecho para uma conservação 
óptima do adubo.

O ADUBO UNIVERSAL KB:
• Atua regularmente e em duração. 
• Alimenta as culturas até 6 semanas. 
• Permite obter plantas belas e vigorosas. 
• Aumenta as colheitas e o sabor das verduras e frutas.

COMPOSIÇÃO:
Adubo NPK (Mg) 10–3-7 (3) 
Adubo organo-mineral
10% Azoto (N) total, do qual 1,5% orgânico de guano 
de aves marinhas, 5,5% amoniacal e 3% nítrico 
3% Anidrido Fosfórico (P2O5), sendo 2% solúvel em 
água.
7% Óxido de Potássio (K2O) solúvel em água 3% Óxido 
de Magnésio (MgO) total.

Contém: Guano de aves marinhas.

Adubo Universal

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160220 800 g
12
24
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Adequado para todas as variedades de roseiras e 
arbustos de flores (louro, forsítia…). 
Sua fórmula contém magnésio que favorece a floração 
e intensifica as cores. 
Ação eficaz e prolongada.
Em bolsa com auto-fecho para uma conservação 
óptima do adubo.

O ADUBO ROSEIRAS KB:
• Aumenta a floração e intensifica as cores.
•  Ideal para qualquer variedade de roseiras (trepadoras, 

miniaturas, moitas…).
• Atua regularmente e em duração.
• Alimenta as roseiras até 6 semanas.

COMPOSIÇÃO:
Adubo NPK (Mg) 12–3-5 (3) 
Adubo organo-mineral
10% Azoto (N) total, do qual 1,5% orgânico de guano 
de aves marinhas, 6,5% amoniacal e 4% nítrico 
3% Anidrido Fosfórico (P2O5), sendo 2% solúvel em 
água.
5% Óxido de Potássio (K2O) solúvel em água 3% Óxido 
de Magnésio (MgO) total.

Contém: Guano de aves marinhas.

Adubo Rosieras

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160225 800 g
12
24
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Adubos Granulados
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Para todas as plantas acidófilas (hortênsias, 
rododendros, azáleas, camélias…).
Sua fórmula favorece a floração e fortalece a folhagem. 
Ação eficaz e prolongada. 
Em bolsa com auto-fecho para uma conservação 
óptima do adubo.

O ADUBO HORTÊNSIAS KB:
• Floração abundante e colorida.
• Mede o amarelecimento das folhas. 
• Atua regularmente e em duração. 
• Alimenta as plantas acidófilas até 6 semanas.

COMPOSIÇÃO:
Adubo NPK (Mg) 10–3-5 (3) 
Adubo organo-mineral
10% Azoto (N) total, do qual 1,5% orgânico de guano 
de aves marinhas, 5,5% amoniacal e 3% nítrico 
3% Anidrido Fosfórico (P2O5), sendo 2% solúvel em 
água.
5% Óxido de Potássio (K2O) solúvel em água 3% Óxido 
de Magnésio (MgO) total, 2% Ferro (Fe)total, 0,5% de 
manganês (Mn) total.

Contém: Guano de aves marinhas.

Adubo Hortênsias

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160224 800 g
12
24

Adequado para todas as variedades de citrinos e 
oliveiras em vasos ou plena terra.
Sua fórmula favorece a floração, a frutificação e 
estimula as cores.
Ação eficaz e prolongada.
Em bolsa com auto-fecho para uma conservação 
óptima do adubo.

O ADUBO CITRINOS E OLIVEIRAS KB:
• Floração e frutificação abundante. 
• Árvores vigorosas e robustas.
•  Intensifica a cor das frutas, laranjas, limões, 

azeitonas. 
• Alimenta as plantas mediterrânicas até 6 semanas.

COMPOSIÇÃO:
Adubo NPK (Mg) 10-3-5  
Adubo organo-mineral, 10% Azoto (N), 3% Anidrido 
Fosfórico (P2O5), 5% Óxido de Potássio (K2O), 3% 
Óxido de Magnésio (MgO).

Contém: Guano de aves marinhas + Ferro e Manganês.

Adubo 
Citrinos & Oliveiras

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160223 800 g
12
24
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Adaptado para todas as variedades de tomate culti-
vadas em plena terra, vasos, ou floreiras, é também 
utilizável noutros cultivos hortícolas. 
Sua formulação favorece o crescimento e melhora o 
sabor dos frutos. 
Ação eficaz e prolongada.
Em bolsa com auto-fecho para uma conservação 
óptima do adubo.

O ADUBO TOMATES KB:
• Colheita saborosa e abundante.
•  Atende às necessidades de todas as variedades de 

tomate tanto em terra como em vaso.
•  Um pé de tomate fertilizado pode produzir até 2 ou 

3 kg de tomates. 
•  Formula adaptada a abobrinhas, pimentos, 

beringelas…

COMPOSIÇÃO:
Adubo NPK (Mg) 12-4-10 (2)
Adubo organo-mineral
12% Azoto (N) total, do qual 1,5% orgânico de guano 
de aves marinhas, 6,5% amoniacal e 4% nítrico 
4% Anidrido Fosfórico (P2O5), sendo 3% solúvel em 
água.
10% Óxido de Potássio (K2O) solúvel em água 2% Óxido 
de Magnésio (MgO) total.

Contèm: Guano de aves marinhas.

Adubo Tomates

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160222 800 g
12
24
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SUBSTRATOS KB

NOVIDADES 2020

uma nova gama de substratos de elevada qualidade

 

Boa capacidade 
 de gestão de  

ar e água

Fornecimento  
de nutrição  

equilibrada às 
plantas

Homogeneidade 
da mistura

Homogeneidade  
de lote para lote

Nível ótimo  
e estável de pH

Ausência de  
substâncias fito  

patogénicas

Boa capacidade  
de absorção  
de água e  
nutrientes

Facilidade  
de utilização

Com ADUBO
estimulante
e matéria orgânica
(Guano) 

 

Utilização em vasos 
ou no solo
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Utilização em vasos  
ou no solo
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Utilização em vasos 

Com ADUBO de
libertação controlada 
Osmocote ®
•  Estimula o crescimento 

e floração

•  Nutrição equilibrada  
e segura

Casca de pinho, fibra  
de coco e turfa

Utilização em vasos  
ou no solo
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Utilização em vasos 

Com ADUBO de
libertação controlada 
Osmocote ®
•  Estimula o crescimento 

e floração

•  Nutrição equilibrada  
e segura

Casca de pinho, fibra  
de coco e turfa

Com ADUBO
estimulante
e matéria orgânica
(Guano) 

 

Utilização em vasos 
ou no solo

PA

RA PLANTAS 

V
IG O R O S A

S

• produto estável, ecológico e responsável:
selos de qualidade RAL, Ecocert e RPP

• embalagens de plástico de elevada  qualidade,
resistente à radiação que permite a preservação do 
produto nas melhores condições.
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Substrato pronto para utilização em envasamento, 
reenvasamento, floreiras ou em plantação no exterior. 

•  À base de turfa, com argila que melhora a capacidade 
de retenção de água e nutrientes. 

•  Adubo NPK que fornece às plantas os nutrientes 
principais.

•  Fertilizante orgânico (guano) que completa a nutrição 
e torna-a mais duradoura.

•  Valor de pH corrigido e adaptado à maioria das 
plantas.

Substrato pronto para utilização, indicado para plantas 
que se desenvolvem idealmente em solos ácidos.
Para envasamentos, reenvasamentos, floreiras ou em 
plantações no exterior.

• À base de turfa.
•  Adubo NPK que fornece às plantas os nutrientes 

principais.
•  Valor de pH adaptado à maioria das plantas acidófilas 

(azáleas, camélias, hortênsias, rododendros, entre 
outras).

Substrato pronto para utilização, indicado para 
orquídeas de interior (epífitas).
A combinação única de matérias primas e a estrutura 
arejada oferecem as condições ideais para o 
desenvolvimento deste tipo de plantas.

• À base de casca de pinho, turfa e fibra de côco.
•  Adubo NPK de libertação controlada (osmocote) que 

garante a fertilização durante 6 meses de forma 
segura.

•  Valor de pH adaptado às necessidades das orquídeas.
•  Estrutura grossa bastante leve e porosa que garante 

uma drenagem e arejamento adequados.

Substrato Universal Substrato Acidófilas Substrato Orquídeas

Código Capacidade EAN Caixa/Palet

160316 40 L 60

Código Capacidade EAN Caixa/Palet

160317 5 L 84

J A OF AM J NM SJ D

Código Capacidade EAN Caixa/Palet

160312 10 L 240

160313 20 L 120

160314 40 L 60

160315 70 L 42
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Substratos

Substrato indicado para uma melhor fertilização da 
terra, composto de matéria-prima de origem vegetal 
e animal.
Substrato ideal para a plantação, a repicagem na horta 
e para as plantas de interior e de jardim.
Aumenta a qualidade do solo e permite um melhor 
rendimento.

COMPOSIÇÃO:
Adubo Organo-mineral NP
N: 170 g/m3 - P2O5: 110 g/m3

Mistura de turfa loira e negra de esfagno, cascas 
decompostas, composto verde, cal.
Matéria seca / peso do produto bruto: 35%.
Matéria orgânica / peso do produto seco: 
60% pH (H2O): 6,5.
Condutividade: 37 mS/m.
Capacidade de retenção da água / volume: 65%.

DOSE DE APLICAÇÃO:
Da plantação à manutenção.
40 L de substrato = 5 m2 de superficie.

Utilizável em Agricultura biológica.

J A OF AM J NM SJ D

Substrato 
Hortas & Pomares

Bio

Código Capacidade EAN
Unids/DU

DU/Palet

160132 40 L
54
1
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Manutenção do relvado
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Fertilizante de alta qualidade, também utilizado pelos 
profissionais. 
Estudado para a nutrição completa durante toda a fase 
de crescimento adaptada particularmente da Primavera 
ao final do Verão. 
Torna o relvado bem verde desde o início e de uma 
forma permanente graças à presença importante de 
azoto, elemento que induz o crescimento e a coloração. 
Dissolve-se totalmente depois da rega. Excelente 
uniformidade de distribuição.
Para um relvado mais saudável e mais verde.

Duração: 2-3 meses.

COMPOSIÇÃO:
Adubo universal para relvados
NPK 20-5-9 + 2 (MgO)
Tecnologia Poly-S: dupla membrana para uma 
libertação controlada dos nutrientes.

DOSE DE APLICAÇÃO:
20 g/m² e 2 kg para 100 m².

Adubo Evergreen 
Manutenção Plus

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160091 2 kg
5
48

Com o Greenmax, o relvado perfeito está mão de 
qualquer um! 
Este adubo reverdejante permite regenerar o relvado 
em apenas 3 dias, estando este produto adaptado à 
maior parte dos relvados.
A embalagem tem um espalhador integrado (superfície 
de 100 m2) para facilitar e tornar mais prática a 
aplicação.
Não é necessário dosear nem ter contacto com o 
produto. 
Micro granulado para um espalhamento ótimo sem 
poeiras.

COMPOSIÇÃO:
ADUBO CE
NPK (Fe) 16-0-5 (2)

DOSE DE APLICAÇÃO: 
35 g/m².

Adubo
Evergreen Green Max

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160257 3,5 kg
3
40

Fertilizante de alta qualidade, também utilizado pelos 
profissionais. 
Estudado para a nutrição completa durante toda a fase 
de crescimento adaptada particularmente da Primavera 
ao final do Verão. 
Torna o relvado bem verde desde o início e de uma 
forma permanente graças à presença importante de 
azoto, elemento que induz o crescimento e a coloração. 
Dissolve-se totalmente depois da rega. Excelente 
uniformidade de distribuição.
Para um relvado mais saudável e mais verde.

Duração: 2-3 meses.

COMPOSIÇÃO:
Adubo universal para relvados 
NPK 20-5-8 + 2 (MgO)
Tecnologia Poly-S: dupla membrana para uma 
libertação controlada dos nutrientes.

DOSE DE APLICAÇÃO:
20 g/m² e 4 kg para 200 m².

Adubo Evergreen 
Manutenção Plus

PARA

2-3
MESES

PARA

2-3
MESES

PARA

2-3
MESES

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160092 4 kg
60

2 box
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O Adubo Herbicida para Relvados KB Evergreen elimina 
as ervas daninhas com um único tratamento e impede 
o seu ressurgimento, enquanto torna o relvado mais 
denso e vigoroso.
Utilização na Primavera e no Outono.

COMPOSIÇÃO:
22% (p/p) de Azoto total (N), 5% (p/p) de Fosforo (K2O), 
5% (p/p) de Potassio (K2O), Grãnulos com 0,8% (p/p) 
de 2,4D e 0,12% (p/p) de Dicamba.

DOSE DE APLICAÇÃO: 
20 g/m².

FEED AND WEED MAX

Autorização de Venda n.º 0773, concedida pela DGAV.

Autorizado para uso em jardins e hortas familiares.

O Adubo Herbicida para Relvados KB Evergreen elimina 
as ervas daninhas com um única tratamento e impede 
o ser ressurgimento, enquanto torna o relvado mais 
denso e vigoroso.
Utilização na Primavera e no Outono.

COMPOSIÇÃO:
14% (p/p) de Azoto total (N), 1% (p/p) de Fosforo (K2O), 
5% (p/p) de Potassio (K2O), Grãnulos com 0,49% (p/p) 
de MCPA (na forma éster etilhexico) e 0,29% (p/p) de 
mecaprope-P (na forma éster etilhexico).

Adubo Herbicida 
Para Relvados

Adubo Herbicida 
Para Relvados

J A OF AM J NM SJ D J A OF AM J NM SJ D

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160011 2 kg
10
20

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160164 10 kg
1

100
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Manutenção do relvado

Handy Green

Distribuição rápida para pequenas áreas.
Capacidade: 1,20 kg a 2,30 kg.

Largura de distribuição: de 1,20 m a 2,50 m.

Easy Green

Distribuição rápida para áreas grandes e muito grandes.
Capacidade: 5 kg a 9 kg.

Largura de distribuição: de 1 m a 1,90 m.

Even Green

Distribuição precisa para grandes áreas.
Capacidade: 5 kg a 9 kg.

Largura de distribuição: 40 cm.

Aplicadores

Handy Green

Even Green

J A OF AM J NM SJ D

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160021 Handy Green
4
24

160022 Easy Green
1
24

160023 Even Green
1
32
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ACETAMIPRIDA

Ação sistémica: 
• Flui através da seiva 

• Protege a planta du-
rante 3 a 4 semanas

• Elimina afídios, áca-
ros, cochonilhas, mosca 
branca brancas e tripes

• Protege eficazmente 
roseiras, flores, árvores 
e arbustos ornamentais

Primeiros resultados ví-
siveis em 24 horas.

Não mancha as flores 
nem as folhas

www.novagril.com34
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Eficaz contra ácaros e diversos tipos de insetos tais 
como piolhos, cochonilhas, mosca branca e tripes.
Indicado para plantas de interior devido à sua 
embalagem de tamanho doméstico.
Aplicado directamente sobre as folhas, é imediatamente 
eficaz. 
Ação sistémica: protege as plantas durante várias 
semanas, prevenindo, assim, as reinfestações. 
Eficácia total sobre piolhos (afídeos) cochonilhas e 
ácaros.

Elimina os piolhos em 24 horas.

COMPOSIÇÃO:
0,05 g/L de acetamiprida.
Formulação sem classificação toxicológica.

Autorização de Venda n° 0193 concedida pela DGAV.

Autorizado para uso em jardins e hortas familiares.

Inseticida Polysect Ultra 
Pronto Pump & Spray

SPRAY

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160356 200 ml
12
168

J A OF AM J NM SJ D

Eficaz contra ácaros e diversos tipos de insetos tais 
como piolhos, cochonilhas, mosca branca e tripes.
Indicado para plantas de interior devido à sua 
embalagem de tamanho doméstico e árvores de 
fruto/culturas hortícolas (Macieras, Pereira, Alface, 
Tomateiro...).
Aplicado directamente sobre as folhas, é imediatamente 
eficaz. 
Ação sistémica: protege as plantas durante várias 
semanas, prevenindo, assim, as reinfestações. 
Eficácia total sobre piolhos (afídeos) cochonilhas e 
ácaros.

Elimina os piolhos em 24 horas.

COMPOSIÇÃO:
0,05 g/L de acetamiprida.
Formulação sem classificação toxicológica.

Autorização de Venda  n° 0193 concedida pela DGAV.

Autorizado para uso em jardins e hortas familiares.

Inseticida Polysect Ultra 
Pronto Polivalente

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160140 750 ml
12
50
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Inseticida sistémico de amplo espectro de ação, para 
aplicar em pulverização.
Combate diversos tipos de insetos em plantas e árvores 
ornamentais, e em diversas culturas hortícolas e 
árvores de fruto.
Indicado para plantas/arbustos ornamentais (roseirais, 
gerânios, castanheiro da India...) e árvores de fruto/
culturas hortícolas (Macieras, Pereira, Alface, 
Tomateiro...).
Fácil utilização em pulverização foliar, após diluição 
em água.
Ação sistémica: protege as plantas durante várias 
semanas, atuando por contacto e ingestão. Previne 
as reinfestações.

COMPOSIÇÃO:
5 g/L de acetamiprida.
Formulação sem classificação toxicológica.

Autorização de Venda n° 0194 concedida pela DGAV.

Autorizado para uso em jardins e hortas familiares.

Inseticida Polysect Hortas 
Ultra SL Polivalente

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160260 100 ml
12
162

Moluscicida em grânulos para o combate de lesmas 
e os caracóis. 
Atrai e elimina as lesmas e caracóis que provocam o 
aparecimento de folhas e talos roídos das suas plantas 
da horta e do seu jardim. 
Devido à sua formulação, o produto resiste à humidade 
e não se deixa arrastar pela chuva e pelo vento.
Efeito de longa duração.
Muito eficaz, atua por contacto e ingestão, provocando 
a desidratação do molusco.

COMPOSIÇÃO:
Isco granular com 5% (p/p) de metaldeído. 

DOSE DE APLICAÇÃO:
80 g por 100 m².

Produto fitossanitário.

Autorização Provisória de Venda nº 3940 concedida 
pela DGAV.

Produto autorizado para uso não profissional.

Linha Jardins e Hortas Familiares.

Limacide

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160133 150 g
40
52

J A OF AM J NM SJ D

Isco granular pronto a aplicar, matéria activa de origem 
mineral, sem amargante.
Atua nas células de cálcio do trato digestivo perturbando 
o seu funcionamento na formação de muco, causando a 
eliminação das lesmas e caracóis.
À base de fosfato de ferro, um complexo férrico natural 
transformado em elementos nutritivos pelos micro-
organismos do solo.
Resiste à humidade e à chuva.

COMPOSIÇÃO:
10 g/kg de fosfato férrico.

DOSE DE APLICAÇÃO:
1 kg para 333 m².

NATUREN LIMEX

Autorização de Venda n° 0778 concedida pela DGAV.

Autorizado para uso em jardins e hortas familiares.

Utilizável em Agricultura Biológica.

J A OF AM J NM SJ D

Anti Lesmas 
& Caracóis 

Bio

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160358 450 g
12
96

160276 100 ml
12
162
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ÓLEO DE COLZA 

Inseticida Acaricida de 
origem vegetal

Bio Polysect Pronto e Bio 
Polysect SL

Eficaz contra piolho, co-
chonilha, mosca branca e 
aranhiço-vermelho

Elimina ovos, larvas e 
adultos

Para hortícolas e plantas 
ornamentaís

Intervalo de Segurança:  
2 dias

* Em conformidade com a 
regulamentação europeia  
em vigor.
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À base de óleo de colza, matéria activa vegetal, este 
inseticida é muito polivalente.
Elimina uma grande variedade de insetos: piolhos, 
moscas brancas, cochonilhas e ácaros.
Utiliza-se em roseiras, plantas ornamentais, em 
culturas hortícolas e frutícolas.

Pronto a usar: sem preparação nem dosagem.
Intervalo de segurança antes da colheita: 2 dias.

COMPOSIÇÃO:
16,9 g/L óleo de colza (1,7%). 

BIO POLYSECT PRONTO

Autorização de Venda n° 1217 concedida pela DGAV.

Autorizado para uso em jardins e hortas familiares.

Utilizável em Agricultura Biológica.

Bio Polysect Pronto

Bio

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160273 800 ml
12
40

J A OF AM J NM SJ D

À base de óleo de colza, matéria activa vegetal, este 
inseticida é muito polivalente.
Elimina diversos tipos de insetos do jardim: piolhos, 
cochonilhas, ácaros e permite assim proteger as 
culturas hortícolas e frutícolas, as plantas ornamentais, 
árvores e arbustos de ornamento, as rosas…
Atua formando uma película que envolve o inseto e o 
elimina por asfixia.
Eficaz em todos os estados de desenvolvimento do 
inseto: ovos, larvas, adultos.

COMPOSIÇÃO:
777 g/L oleo de colza.

DOSE DE APLICAÇÃO:
20 a 30 ml/ litro de água.

BIO POLYSECT SL

Autorização de Venda n° 1218 concedida pela DGAV.

Autorizado para uso em jardins e hortas familiares.

Utilizável em Agricultura Biológica.

Bio Polysect SL 

Bio

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160274 100 ml
12
162
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A MARCA DE PROTEÇÃO DA CASA

2 novos produtos para combater mosquitos

ANTI-LARVAS DE MOSQUITOS
• Cada cápsula contendo silicone PDMS é produzida com
 um derivado de celulose.

• É aplicado em pequenas extensões de água estagnada 
 (depósitos de água, canteiros, vasos etc.). e superfícies
  de tamanho médio (recuperadores de água, goteiras, etc.)

• Permite controlar o ciclo de vida dos mosquitos (incluindo
 mosquitos tigre).

• Eficaz 4 semanas.

• Amigo do ambiente : cápsulas completamente degradáveis
 em água.

VOADORES & RASTEJANTES SEM INSETICIDA
• Sem inseticida: elimina os insetos

pela ação envolvente. 
Forma um filme fino que imobiliza o 
inseto e o mata por ação mecânica.

• Eficaz contra insetos voadores
(mosquitos, mosquitos tigre, moscas) 
e insetos rastejantes (baratas, 
formigas, pulgas, percevejos da 
cama).

• Não mancha.

• Uso interior e exterior.

NOVIDADES 2020

MOSQUITOS ADULTOS JOVENS MOSQUITOS

SUPERFÍCIE DA ÁGUA

POSTURA
LARVA

PURA

As cápsulas dissolvem-
se e formam uma 
camada extremamente 
fina na superfície da 
água que impede o 
desenvolvimento dos 
mosquitos (postura, 
larvas, pupas…). 
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Voadores & Rastejantes KB Sem inseticida, elimina os 
insetos pela ação envolvente.
Forma um filme fino que imobiliza o inseto e o mata 
por ação mecânica.
É eficaz contra insetos voadores (mosquitos, mosquitos 
tigre, moscas, vespas) e insetos rastejantes (baratas, 
formigas, pulgas, percevejos da cama).
Não mancha - Uso interior e exterior.
Não contém produtos químicos tóxicos ou agentes 
neurotóxicos.

Pronto para uso.

COMPOSIÇÃO: 
A base de polímero: celulose de polpa de pinho.

Produto sem registo de biocidas.

Sem inseticida.

Inseticida Voadores  
& Rastejantes

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160364 500 ml
12
72

Novidade

J A OF AM J NM SJ D

Este produto permite controlar o ciclo de vida dos 
mosquitos sem criar problemas para o meio ambiente. 
A cápsulas dissolvem-se e formam uma camada 
extremamente fina na superfície da água que impede 
o desenvolvimento dos mosquitos (postura, larvas, 
pupas…).
Afeta todos os tipos de mosquitos (inclusive os 
mosquitos tigre) e é eficaz até às 4 semanas. É 
aplicado em pequenas extensões de água estagnada 
e recuperadores de água.

Contém: 30 cápsulas.
Eficaz até 4 semanas.

COMPOSIÇÃO: 
Para 100 g : 89 g de polidimetilsiloxano (silicone), 
11 g de ingredientes inertes e aditivos.

DOSE DE APLICAÇÃO:
Cápsulas prontas a usar: 4 cápsulas/ m².
Pequenas superfícies (canteiros, vasos...): 1 cápsula.
Superfícies de tamanho médio (recuperadores de água, 
goteiras...) : 1 a 4 cápsulas.

Produto sem registo de biocidas.

Anti-Larvas 
de Mosquitos

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160365 30
12
210

Novidade
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ANTI-FORMIGAS 
SPINOSAD

Resultado de ensaios com 
Spinosad

Formigas vivas no final do 
teste do viveiro

Novidade
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Controlo
sem

tratamento
NEXA Max
Formigas

Isco
(Spinosad)

DESTRUIÇÃO
TOTAL DO

FORMIGUEIRO

Substância ativa de origem 
biológica

Spinosad é um inseticidade  
natural de última geração

Atua por contato e ingestão

Destrói completamente o  
formigueiro, tão eficaz quanto 
um produto sintético
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Substância ativa de origem biológica: obtida da 
bactéria Saccharopolyspora spinosa.
Elimina radicalmente todo o formigueiro e as formigas 
dos jardins nos redores da casa, nos balcões, terraços 
e pavimentos.
Prático: grânulos para diluir ou espalhar diretamente 
graças à tampa doseadora.

COMPOSIÇÃO:
2 g/kg de Espinosade.

NEXA MAX FORMIGAS GRANULOS

Autorização de Venda n° PT/DGS ARMPB 44/2016.

Inseticida de origem biológica.

Nexa Max 
Formigas Grânulos 

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160275 250 g
12
126

Bio
J A OF AM J NM SJ D J A OF AM J NM SJ D

Prontas a usar, as caixas anti-formigas Nexa eliminam 
radical e duradouramente os formigueiros. 
Atuam sobre as formigas negras no estadio de larvas 
e adultas.
As caixas utilizam-se no interior e à volta de casa: 
terraços, muros, pavimentos. 
As formigas são atraídas pelo isco, entram na caixa, 
tomam o isco e transportam-no, provocando a sua 
destruição por auto-envenamento em poucas semanas.

COMPOSIÇÃO:
Espinosade 0,8 g/kg.

DOSE DE APLICAÇÃO:
Colocar 1 caixa por formigueiro ou local de passagem 
ou 2 caixas para uma superfície de 15m². 
Para uma utilização exterior, utilizar o máximo de 
2 caixas ao mesmo tempo.

NEXA MAX FORMIGAS ISCO

Autorização de Venda n° PT/DGS ARMPB 43/2016.

Inseticida de origem biológica.

Nexa Max 
Formigas Isco

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160306 2
24
60

Bio



FIPRONIL

Atrai e elimina as
formigas até mesmo
nos formigueiros 

• Controla todo o tipo de 
formigas

• Destrói o formigueiro

• Segurança, facilidade, 
eficácia
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Armadilha-isco que elimina as colónias de formigas 
da casa e do jardim sem contato do utilizador com o 
produto e sem o espalhar no ambiente.
Incorpora Fipronil, Inseticida de última geração que 
atua em doses muito pequenas.
Ação em cadeia, por contato com o resto de colónia. 
Isco muito atrativo.
Máxima segurança do utilizador.
Eficaz mesmo quando há resistências.
Ação rápida.

COMPOSIÇÃO:
0,05% fipronil.

ANTI-FORMIGAS F

Autorização de Venda n° PT/DGS ARMPB-98/2016 
concedida pela DGS.

Casa e jardim.

O gel anti-formigas é ideal para destruir os 
formigueiros. 
Utilização no interior. Ação total, com Fipronil.
Atraidas pelo isco, as formigas absorvem o gel 
e transportam-no para o seu formigueiro que é 
contaminado e completamente destruído.

COMPOSIÇÃO:
0,5 g/kg de Fipronil.

NEXA GEL FORMIGAS

Autorização de Venda n° PT/DGS ARMPB-94/2016.

Casa e jardim.

Anti-formigas 
Armadilhas Isco Nexa Gel Formigas

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160044 10 g
24
60

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160270 30 g
24
70
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Armadilha mecânica para toupeiras, sólida e robusta 
que não se deteriora com o tempo.
Radical, a sua instalação é rápida e simples para una 
eficácia máxima. 
Muito fácil de armar, mesmo para principiantes. 
Reutilizável.

Armadilha 
para Toupeiras

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160250 1
2
44
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Permite uma luta muito eficaz e segura contra as 
baratas.
Sem incómodo para as pessoas e animais domésticos.
Ação por atração.
A barata é atraída pelo isco que se encontra no centro 
da armadilha, ficando colada na sua parte adesiva.
O insecto acaba por morrer sem deixar odor nem 
manchas.

COMPOSIÇÃO:
Ingredientes alimentícios inertes.
Este produto contém Bitrex™, um amargante que limita 
o risco de ingestão.

Armadilha 
para Baratas

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160099 5 
12
128
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Productos Diversos

J A OF AM J NM SJ D

Produto de defesa vegetal para tratamento de feridas 
acidentais ou de poda e enxertos em árvores, arbustos, 
videiras...
O cicatrizante atua como uma crosta artificial, 
impedindo a infiltração de água e a penetracão de 
doenças, fungos e bactérias.

Pronto para uso.

COMPOSIÇÃO:
Essência de terebintina.
Pode causar uma reação alérgica.

DOSE DE APLICAÇÃO:
Aplicar a pasta até ultrapassar em 2 cm os bordos 
da ferida.

Corrector de carências em pó.
•  Contra a clorose ou amarelecimento das folhas, 

flores,legumes e árvores. 
•  Em forma de pó solúvel, assegura uma disponibilidade 

de oligoelementos muito rápida ao nível das raízes 
e, portanto, uma ação imediata sobre as plantas. 

•  Ação preventiva e curativa. 
•  Com doseador.
•  Até 200m².

Contém: ferro e magnésio.

COMPOSIÇÃO:
16% de Óxido de magnésio (MgO).
3% de Ferro (Fe).

Dá brilho à folhagem. Fórmula testada. 
Preserva a camada do ozono.
Reaviva a cor verde naturam da folhagem.

COMPOSIÇÃO:
17% Óleo de parafina. 
F+: Extremamente inflamável.
Respeitar as precauções de emprego.
Perigo - Aerosol extremamente inflamavel.
Puede provocar efeitos nocivos duradouros nos 
organismos aquaticos.

Bálsamo Cicatrizante Abrilhantador 
de Plantas Verdes

Reverdecente 
com Ferro

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160230 200 ml
12
162

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160152 600 ml
12
80

J A OF AM J NM SJ DJ A OF AM J NM SJ D

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160158 350 g
12
80

160109 1 kg
10
30

SPRAY
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ROUNDUP®

Mais moderno e mais seguro

• Herbicida já diluído pronto a
utilizar.

• Primeiros efeitos visíveis em 
48 horas.

• Embalagem ergonomica: 
utilização fácil, segura e precisa.

• Cabeça com válvula de segurança,
evita fugas do produto. 

• Barra lateral translucida para
verificar a quantidade de produto 
existente.

• Embalagem ergonomica:
utilização fácil, segura e precisa.

• Doseador integrado: 
dosagem precisa e fácil. Garantia 
de segurança.

• Herbicida concentrado líquido
com excelente rentabilidade.

• Abrange uma área  até 540 m².

• Barra lateral translucida para
verificar a quantidade de produto 
existente.

ANTES DEPOIS

10:45/ 65:00

5,5 M 1,5 M Share Save

SUBSCRIBE  1.2M

10:45/ 65:00

5,5 M 1,5 M Share Save

SUBSCRIBE  1.2M

Roundup Pronto:  Autorização de Venda n° 0062 concedida pela DGAV.
Roundup Ultra: Autorização de Venda n° 0045 concedida pela DGAV.
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Formulação Gel nova e única.
Alcança com precisão as ervas daninhas em locais 
difíceis. Ideal para canteiros de flores, hortas, vasos 
de flores e relvados.
O Gel permanece onde o aplica - nas ervas daninhas. 
Mata até as raízes.
Operação com uma só mão. 
Um gesto do polegar para libertar o produto.
Preciso, controlado, eficiente, sem desperdício. 
É completamente biodegradável.

COMPOSIÇÃO:
Solução em gel com 7,2 g/L ou 0,72% (p/p) de glifosato 
(sob a forma de sal de isopropilamónio).

DOSE DE APLICAÇÃO:
Um clique para duas infestantes anuais, cada uma com 
uma superfície de folha não superior a 150 cm².

PRODUTO FITOSSANITÁRIO

Autorização de Venda n° 0444 concedida pela DGAV.

Produto autorizado para uso não profissional Linha 
Jardins e Hortas Familiares.

Roundup Gel

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160207 150 ml
15
15
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Herbicida sistémico que penetra através das folhas das 
plantas e circula na sua seiva atingindo toda a planta 
mesmo as raízes mais profundas.
É completamente biodegradável.

Atenção:
Não misture o produto com outros agro-químicos e não 
trate com o vento.

COMPOSIÇÃO:
Solução concentrada com 170 g/L ou 15,7% (p/p) de 
glifosato (sob a forma de sal de isopropilamónio).

DOSE DE APLICAÇÃO:
30 a 90 ml em 3 litros de água para tratar uma 
superfície de 60 m².

PRODUTO FITOSSANITÁRIO

Autorização de Venda n° 0045 concedida pela DGAV.

Produto autorizado para uso não profissional Linha 
Jardins e Hortas Familiares.

Roundup Ultra

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160078 540 ml
12
70
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Herbicida sistémico que penetra através das folhas das 
plantas e circula na sua seiva atingindo toda a planta 
mesmo as raízes mais profundas.
É completamente biodegradável.

Atenção:
Não misture o produto com outros agro-químicos e não 
trate com o vento.

COMPOSIÇÃO:
Líquido para aplicação direta com 7,2 g/L ou 0,72% (p/p) 
de glifosato (sob a forma de sal de isopropilamónio).

DOSE DE APLICAÇÃO:
15 a 60 ml por m².

PRODUTO FITOSSANITÁRIO

Autorização de Venda n° 0062 concedida pela DGAV.

Roundup Pronto

Código Capacidade EAN
Unids/Caixa

Caixa/Palet

160135 1 L
18
20



Uma comunicação 360°

• 6 a 8 semanas (entre abril e junho).

• Canais nacionais generalistas. 

• Diversos horários, incluindo prime-time

Jardins e Tudo Sobre Jardins 
• Ao longo do todo o ano

• Dedicado aos amantes do jardim.

FERRAMENTAS IMPACTANTES PARA
DINAMIZAR A MARCA.

Media: campanha de televisão e imprensa especializada
para reforçar a notoriedade da marca.

CAMPANHA DE TELEVISÃO ANÚNCIOS NA IMPRENSA 
ESPECIALIZADA 

Media
Publicidade TV

e Imprensa

360 °
Relações
publicas

Feiras, 
workshops, 
patrocínios, 

brindes

Digital
Patrocínios blogs, 

banners, 
redes sociais,

web.

Material
de ponto de

venda  e 
Impressões

de grande
formato.



FERRAMENTAS IMPACTANTES PARA
DINAMIZAR A MARCA. Dinamismo no digital para promover a marca

KB-JARDIM.PT: 
um site para ajudar e formar o consumidor

+ 399% de audiência num ano

+ 600%  de posições no Google

TUTORIAIS ASSOCIADOS
À MARCA 
No blogue revistajardins.pt e no canal
Youtube da Jardins

BANNERS PUBLICITÁRIOS
NO «PORTAL DO JARDIM»
Durante a campanha.

Relações Públicas E Merchandising Valorizam A Imagem Da Marca

PRESENÇA EM DIVERSOS  
SALÕES DO SETOR
• Feira do Clube dos Orquidófilos.

• Workshops e formações diversas.

BRINDES DIVERSOS



PLV e expositores para maior destaque dos produtos

Impressões de grande formato 
(lonas, camião) para maior visibilidade

NPRES NATBOX SESEQDU

EXPBROCH EXTABPLM

Stoppers 
para captar a atenção
do consumidor no linear.

Expositores
que favorecerem as ações de venda cruzada junto
das plantas

Boxes promocionais
para colocar em destaque
os produtos no ponto de venda

EXFERTDU
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Liscampo 
Produtos e Artigos para Agricultura, SA

SEDE E LOJA: 
Rua Jorge Álveres, 3B
1400-277 Lisboa
Telf: +351 213 471 271 
Fax: +351 213 478 170
E-mail: info.lisboa@novagril.com

LOJA: 
Rua Engenheiro Francisco Borges nº2, 
2630-178 Arruda dos Vinhos
Telf: +351 263 974 613 
E-mail: balcão.arruda@novagril.com

ARMAZÉM E LOJA:
Casal da Carrasquinha, Palhagueiras,
2560-044 À-dos-Cunhados, Torres Vedras
Telf: +351 261 980 250 
Fax: +351 261 980 258
E-mail: info.torres@novagril.com 
www.novagril.com

Floracampo
Produtos para Agricultura 
e Jardinagem, Lda.

SEDE, ARMAZÉM E LOJA: 
Zona Industrial de Árvore, 
Rua E, Armazém 17 A2
4480-055 Vila do Conde – Portugal
Telf: +351 252 637 244 
Fax: +351 252 637 243
E-mail: info.floracampo@novagril.com
www.novagril.com

CAAL
Centro Agrícola do Algarve, Lda

SEDE, ARMAZÉM E LOJA: 
E.N. 125, Sítio dos Virgilios, 
Salgados. 8005-540 Faro 
Telf: +351 289 829 064 
Fax: +351 289 804 764
E-mail: info.faro@novagril.com

ARMAZÉM E LOJA:  
Rua de S. José nº1 – 8365-063 Algoz
Telf: +351 282 574 371 Fax +351 282 574 717
E-mail: info.algoz@novagril.com
www.novagril.com

Arruda dos vinhos

Lisboa

Algoz
Faro

Vila do Conde

Torres Vedras
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Venha conhecer o nosso site
www.kb-jardim.pt

EVERGREEN GARDEN CARE SAS
4 Allée des Séquoias   I  69760 LIMONEST

FRANCE

LISCAMPO, SA 
Rua Jorge Alvares, 3B   I  1400-227 Lisboa
PORTUGAL

A CUIDAR DO
SEU JARDIM


