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Caros clientes,

É com enorme prazer que anunciamos que a Advice.AgriBusiness é representante em Portugal
da empresa holandesa De BOLSTER, obtentora e multiplicadora de sementes de hortícolas,
aromáticas, germinados, flores, espécies para cobertura e "adubos verdes".

A De BOLSTER, empresa existente no mercado das sementes biológicas há vários anos, detém
diversas variedades exclusivas, multiplica e comercializa sementes, em Modo de Produção
Biológico, não OGM, com elevada germinação e a um preço justo.

Dado que a De Bolster comercializa mais de 300 variedades de dezenas de espécies, optámos
por dividi-las em diferentes grupos: Hortícolas de Folhas e Brássicas, Frutos, Raízes, Aromáticas,
Germinados, Flores e “Adubos Verdes”, dando origem a diferentes catálogos.

Apresentamos-lhe o catálogo de Adubos Verdes.

Caso tenha alguma dúvida ou questão, não hesite em nos contactar.

Esperamos corresponder às vossas expectativas.

A equipa Advice.AgriBusines.
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Ref. 44100

Aveia Negra ou Aveia Estrigosa
Avena strigosa

A aveia estrigosa é um excelente adubo verde, pois nasce rapidamente e produz
muita material vegetal acima do solo, sendo também muito útil contra as
infestantes. As raízes da planta são profundas e contribuem para uma fauna de
solo mais equilibrada.
Ref. 44090

Centeio
Secale cereal

O centeio tolera bem o frio e proporciona uma boa e rápida cobertura do solo
durante o Inverno, pois previne a erosão, proporciona um bom enraizamento

Ref. 44050

Facélia
Phacelia tanacetifolia

A Facélia é uma herbácea anual que é muito apreciada pelos apicultores, por se
tratar de uma planta extremamente melífera. As flores da facélia produzem pólen e
néctar de altíssima qualidade e de forma abundante, atraindo insectos
polinizadores.
A facélia é uma planta ideal para a adubação verde, uma vez que aporta grandes
quantidades de azoto ao solo e melhora a sua estrutura.
Não se tratando de uma planta invasora, a facélia tem a capacidade de se
ressemear com facilidade no ano seguinte.
Ref. 44040

Mostarda Branca
Sinapis alba

A mostarda branca é muito utilizada em adubação verde, devido à sua capacidade
de melhorar o solo, de o fertilizar, aportando azoto e outros nutrientes, e de
combater a proliferação de nemátodos. O rápido e vigoroso crescimento da
mostarda branca contribui para a supressão das infestantes. As suas raízes
contribuem para melhorar a estrutura do solo e reter a humidade e os nutrientes.
É também uma planta muito melífera que atrai abelhas e outros insectos
polinizadores.
A Mostarda Branca pode-se semear no Outono e na Primavera. Gosta de
exposição ao sol ou meia-sombra. Suporta climas frios e tolera a seca. Adapta-se a
uma grande diversidade de terrenos.
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Ref. 44060

Serradela
Ornithopus sativus

A serradela é uma planta anual muito utilizada como adubo verde nos solos mais
arenosos. É uma planta de porte rasteiro.

Ref. 44010

Tremoço de Flor Azul
Lupinus angustifolius

O tremoço de flor azul é uma planta anual. O facto de possuir um crescimento
rápido, as raízes profundas, o porte erecto e a capacidade de fixação de azoto,
torna esta planta uma das mais utilizadas como estrume verde para melhoria do
solo. Esta variedade não é amarga e, portanto, adequada para a alimentação
animal. Resiste bem ao frio.
Ref. 44080

Trevo Encarnado
Trifolium incarnatum

O trevo encarnado é uma planta anual muito melífera que habitualmente se utiliza
na adubação verde, por ser um excelente aportador de azoto ao solo e um
supressor de infestantes pois apresenta crescimento rápido, vigoroso e de alta
produtividade. As bonitas flores do trevo encarnado atraem abelhas e uma grande
diversidade de insectos polinizadores, os quais contribuem para a manutenção da
biodiversidade.
Pode ser semeado no Outono e na Primavera. Gosta de exposição ao sol ou meiasombra. Adapta-se a uma grande diversidade de solos e melhora a sua estrutura.
Ref. 44070

Trigo-sarraceno
Fagopyrum esculentum

O trigo-sarraceno ou trigo mourisco é uma cultura de rápido crescimento e uma
excelente planta para atrair insectos polinizadores. De rápido crescimento e
resistências a doenças, é muito utilizado com adubo verde. Esta cultura requer
uma localização ensolarada e um solo pouco fertilizado, com um pH
preferencialmente de cerca de 5. Quando a planta começa a perder as suas
primeiras sementes a cultura pode ser cortada e seca. Para consumir as sementes
a sua casca exterior deve ser removida. O trigo sarraceno também pode ser usado
como forragem para gado.
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Contactos
AdviceAgriBusiness Unip., Lda.
Rua Alexandre Herculano, nº 38, 1º esq. 2860-180 Alhos Vedros - Portugal
Tel.: (00351) 913 894 820 (Eng. Sérgio Margaço)
comercial@365agro.com
www.adv-agri.com

Aviso Legal
A Advice.AgriBusiness visa garantir que as informações dadas estão actualizadas e são precisas. A Advice.AgriBusiness não pode
ser responsabilizada por danos directos ou indirectos decorrentes do uso dessas informações. Para mais informações, contactenos.
Ed. 01-03-2018

