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Extensa gama de produtos biológicos 
em constante expansão

e com uma procura crescente.

Fórmulas naturais alternativas às 
referências tradicionais e convencionais.

Produtos aptos e recomendados 
para utilizar nas culturas biológicas 

ou orgânicas.

Com um design muito atrativo e 
informação completa, de acordo com o 

gosto do novo consumidor-alvo.

Grandes protagonistas nas novas 
tendências de consumo, com 

rentabilidade atrativa  e margens 
comerciais generosas.

Amigos do planeta
e muito rentáveis para si  
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14 PRODUTOS BIOLÓGICOS

650101. ACELGA VERDE DE 
CAULE BRANCO 3
Características
Variedade com folhas grandes e 
abundantes de cor verde intenso e 
caule branco, largo, muito carnudo e 
tenro.

Sementeira
Todo o ano.

Colheita
A partir de 3/4 meses.

651101. CURGETE BLACK 
BEAUTY
Características
Planta sem ramificações, muito 
precoce, fruto estreito e alongado, 
de cor verde e extremidades 
arredondadas. Planta altamente 
produtiva. Polpa saborosa e delicada.

Sementeira
De fevereiro a maio.

Colheita
A partir dos 3 meses.

650501. BERINGELA 
COMPRIDA ROXA
Características
Variedade comprida, muito robusta e 
produtiva. De fruto alongado, com 20 
a 30 cm de comprimento e 4 a 5 cm 
de diâmetro.

Sementeira
Na Primavera.

Colheita
De junho a outubro.

651301. ABÓBORA 
MANTEIGA
Características
Variedade de abóbora de fácil cultivo 
e de alto rendimento. Fruto em forma 
de pêra com peso aproximado de 
2 a 4 kg. Casca alaranjada, polpa 
consistente, de textura fina e doce.

Sementeira
Fim do inverno.

Colheita
A partir de 3/5 meses.

4g

D
100g

SAQUETA HERM.

4g

D
100g

SAQUETA HERM.

0,18g

D
100g

SAQUETA HERM.

4g

D
100g

SAQUETA HERM.

SEMENTES 
HORTÍCOLAS 
BIOLÓGICAS 

A nossa gama completa de sementes 
biológicos é formulada e criada com respeito 
pelo meio ambiente e de forma a garantir 
uma qualidade elevada. Produzidas segundo 
as rigorosas regras europeias em matéria 
de produção biológica, com base na não 
utilização de químicos e num período de 
pousio que garante inexistência de vestígios 
sintéticos.

O resultado é um produto 100% orgânico e 
biológico com uma vasta gama de saquetas 
de sementes de produtos hortícolas com 
31 variedades diferentes, incluindo alfaces, 
tomates e cebolas.
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PRODUTOS BIOLÓGICOS 15

651302. ABÓBORA TIPO 
VASCA-MALLORCA
Características 
Frutos grandes e alongados de 50 a 
60 cm. Em forma de maçã, com polpa 
saborosa, muito apreciado pelo seu 
sabor e por ser muito produtivo.

Sementeira 
De março a maio.

Colheita 
A partir de 4/5 meses.

651703. CEBOLA BABOSA
Características
Cebola “Temprana” de tamanho 
médio, ciclo precoce, de forma cónica 
invertida, exterior dourado e de 
interior amarelado. Excelente para 
saladas.

Sementeira
De finais de julho a outubro.

Colheita
A partir dos 5 meses.

651901. COUVE CORAÇÃO 
DE BOI
Características
Couve volumosa, achatada e muito 
compacta de talo curto. Ideal para o 
clima frio.

Sementeira
De maio a julho.

Colheita
A partir de 5/6 meses.

651902. COUVE MILÃO 
VIRTUDES 3
Características
Variedade volumosa, com folhas de 
forma rogosa e consistente, de forma 
ligeiramente oval e muito resistente 
ao frio.

Sementeira
De maio a agosto.

Colheita
A partir de 5/6 meses.

651701. CEBOLA AMARELA 
DE PARMA
Características 
Bolbo de forma arredondada, com 
casca exterior de cor amarela e interior 
esbranquiçada. Ciclo meio-tardio, 
com boa produção e de excelente 
conservação. Cebola muito resistente.

Sementeira
Janeiro a fevereiro, dependendo da 
zona.

Colheita
A partir dos 5 meses.

651702. CEBOLA VERMELHA 
DE ZALLA
Características
Variedade de dias curtos. Bolbo de 
tamanho médio, de forma redonda 
achatada, cor interior roxa intensa. 
Pode atingir facilmente 200gr. Grande 
poder de conservação.

Sementeira
Novembro-fevereiro.

Colheita
A partir dos 5 meses.

651903. COUVE ROXA 
CABEÇA NEGRA 2
Características
Variedade de tamanho médio com 
folhas lisas e roxas escuras. Repolho 
grande e muito compacto. Muito 
rústica, resistente ao frio e adaptável a 
todos os terrenos e zonas.

Sementeira
Primavera e verão.

Colheita
A partir de 5/6 meses.

653101. ESCAROLA CABELO 
DE ANJO
Características
As folhas são eretas, muito recortadas, 
finas e de sabor requintado. Excelente 
para ser colhida no outono e inverno.

Sementeira
De maio a setembro.

Colheita
A partir de 2/3 meses.

4g

D
100g

SAQUETA HERM.

1g

D
100g

SAQUETA HERM.

0,8g

D
100g

SAQUETA HERM.

2g

D
100g

SAQUETA HERM.

1g

D
100g

SAQUETA HERM.

1g

D
100g

SAQUETA HERM.

2g

D
100g

SAQUETA HERM.

2g

D
100g

SAQUETA HERM.
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16 PRODUTOS BIOLÓGICOS

653501. ESPINAFRE 
GIGANTE DE INVERNO
Características
De porte volumoso, com folhas 
grandes e carnudas. Não endurece. 
Adequado para todos os climas, 
especialmente para colher na 
primavera e inverno. Muito produtiva.

Sementeira
De setembro a março.

Colheita
A partir dos 3 meses.

653702. ALFACE 
MARAVILHA DE VERÃO
Características
Variedade muito produtiva e vigorosa 
com grande resistência ao escaldão 
tendo grande aptidão para se cultivar 
no verão.

Sementeira
De março a julho.

Colheita
A partir dos 2 meses.

653901. MELÃO PELE DE 
SAPO
Características
Variedade tipo pele de sapo. Produz 
frutos de aproximadamente 3 kg. De 
casca verde escura com manchas 
escuras. A polpa é doce, crocante e 
consistente.

Sementeira
De fevereiro a maio.

Colheita
A partir dos 3 meses.

654702. PIMENTO DOCE 
ITALIANO
Características
Comprido e pontiagudo, podendo 
atingir os 8 cm. De sabor doce, é 
uma das melhores variedades para 
pimentos fritos.

Sementeira
De janeiro a maio.

Colheita
A partir de 5/6 meses.

653716. ALFACE TIPO 
MANTEIGA 4 ESTAÇÕES
Características
Repolho volumoso com folhas de cor 
escura uniforme. Muito apreciada pelo 
seu excelente sabor e elevado teor 
vitamínico.

Sementeira
De janeiro a abril.

Colheita
A partir dos 2 meses.

653703. ALFACE ROMANA 
COMPRIDA
Características
De porte ereto, com grande número 
de  folhas compridas e largas. De 
rápido crescimento, forma um coração 
grande, comprido e fechado que não é 
necessário atar.

Sementeira 

Primavera e outono. 

Colheita
A partir dos 2 meses.

654301. PEPINO 
MÉDIO COMPRIDO 
MARKETMORE 70
Características
De média dimensão, mede entre 15 a 
20 cm, sem espigões, polpa branca, 
compacta e de sabor requintado. 
Muito produtivo e bem aceite nos 
mercados.

Sementeira
From March to June.

Colheita
A partir de 2/3 meses.

654701. PIMENTO 
COMPRIDO DE REUS
Características
De grandes dimensões, forma 
ratangular e com 3-4 gomos. Muito 
doce e apreciado pelas suas várias 
aplicações culinárias.

Sementeira
De janeiro a maio.

Colheita
A partir de 5/6 meses.

4g

D
100g

SAQUETA HERM.

1g

D
100g

SAQUETA HERM.

2g

D
100g

SAQUETA HERM.

1g

D
100g

SAQUETA HERM.

2g

D
100g

SAQUETA HERM.

2g

D
100g

SAQUETA HERM.

4g

D
100g

SAQUETA HERM.

1g

D
100g

SAQUETA HERM.
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PRODUTOS BIOLÓGICOS 17

654703. PIMENTO DE 
PADRÓN
Características
A planta tem uma altura de 70 a  
80 cm, folhas pequenas de cor verde 
e frutos triangulares de 5 a 8 cm  
de comprimento e extremidade 
arredondada.

Sementeira
De janeiro a maio.

Colheita
A partir de 5/6 meses.

655102. RABANETE SEMI-
LONGO VERMELHO DE 
PONTA BRANCA
Características
Variedade precoce, de polpa tenra, 
fina e sabor agradável. Com boa 
capacidade de conservação e grande 
resistência ao apodrecimento.

Sementeira
Todo o ano.

Colheita
Num mês.

655301. BETERRABA 
REDONDA DETROIT 2
Características
De forma globular bem formada, cor 
vermelha escura uniforme, polpa 
consistente, de sabor insuperável e 
muito nutritiva. É a variedade mais 
procurada nos mercados.

Sementeira
Primavera e verão.

Colheita
A partir de 3/4 meses.

656101. CENOURA DE 
NANTES 5
Características
Variedade precoce. Raízes bem 
formadas, muito doces e de casca 
fina. Com boa capacidade de 
conservação e excelente aceitação 
no mercado.

Sementeira
Todo o ano.

Colheita
A partir de 3/4 meses.

654901. ALHO FRANCÊS 
CARENTAN 3
Características
Variedade de grande qualidade, 
robusta, de grandes dimensões, 
caules longos, grossos e muito 
brancos. Folhas largas e de cor 
verde-azulado. É a variedade mais 
conhecida e apreciada no mercado.

Sementeira
Primavera e outono.

Colheita
A partir dos 7 meses.

655101. RABANETE 
VERMELHO REDONDO
Características
Variedade muito precoce, 
com excelente resistência ao 
apodrecimento. Raiz carnuda, 
de dimensão média a pequena, 
compacta, tenra e saborosa.

Sementeira
Todo o ano.

Colheita
Num mês.

655701. MELANCIA 
CRIMSON SWEET
Características
Frutos de forma redonda ovalada, 
com um peso médio de 5-8 kg. 
Casca verde claro com riscas verdes 
escuras.

Sementeira
De março a maio.

Colheita
A partir de 4/5 meses.

655901. TOMATE 
MARMANDE 
Características
Tomate multilobular, com 
nervuras, pedúnculo verde e forma 
ligeiramente achatada. O seu peso é 
de 150/190 g. Resistente ao Fusarium. 
Excelente sabor.

Sementeira
De dezembro a março.

Colheita
A partir de 5/6 meses.

1g

D
SAQUETA

5g

D
100g

SAQUETA HERM.

5g

D
100g

SAQUETA HERM.

2,5g

D
100g

SAQUETA HERM.

2g

D
100g

SAQUETA HERM.

2g

D
100g

SAQUETA HERM.

2,5g

D
100g

SAQUETA HERM.

0,5g

D
SAQUETA

 

 

 

 

 



P
R

O
D

U
T

O
S

 
B

IO
L

Ó
G

IC
O

S
18 PRODUTOS BIOLÓGICOS

Propriedades 
HORTÍCOLAS
As sementes biológicas 
garantem um padrão de 
qualidade nutricional 
insuperável e permitem o 
desenvolvimento de culturas 
orgânicas.

A nossa gama de leguminosas hortícolas é uma 
coleção de diferentes variedades para satisfazer 
a procura do mercado português. É um produto 
100 % orgânico e biológico, constituído pelas 
seguintes variedades: favas, 5 de feijão-verde para 
ser consumido fresco, 1 de feijão-verde para grão 
seco e 2 de ervilhas.

SEMENTES 
BIOLÓGICAS DE 
LEGUMINOSAS

655904. TOMATE TRÊS 
CANTOS
Características
Planta de elevada produção, de meio 
ciclo, altura entre os 150-170 cm. 
Frutos redondos, com um peso de 
cerca de 200-250 g. De tamanho 
uniforme e muito maciços.

Sementeira
De dezembro a abril.

Colheita
A partir de 5/6 meses.

670202. ERVILHA 
ALDERMAN DE TREPAR 
Características
Planta com 150 cm de altura. Vagens 
retas de 12 cm de comprimento com 
9-10 grãos grossos e rugosos. Muito 
rústica e de elevada produtividade. 
Variedade de trepar.

Sementeira
De setembro a março.

Colheita
A partir de 4/5 meses.

670506. TOMATE DE 
PENDURAR
Características
Planta de porte elevado, precoce, com 
frutos pesando cerca de 80 g. Reunidos 
em grandes cachos pendurados. De 
excelente qualidade para preparar pão 
com tomate, dada a sua pele fina e 
polpa rica.

Sementeira
De fevereiro a maio.

Colheita
A partir de 4/5 meses.

655902. TOMATE TRÊS 
CANTOS GIGANTE ROSA
Características
Planta de elevada produção, de meio 
ciclo, altura entre os 150-170 cm. 
Frutos redondos de cor rosada, com 
um peso de cerca de 500 g. Excelente 
sabor.

Sementeira
De dezembro a março.

Colheita
A partir de 4/5 meses.

670201. ERVILHA MÉDIA DE 
TREPAR RONDA
Características
Planta com cerca de 70 cm de altura. 
Produz vagens de 10-12 cm de 
comprimento com 8-10 grãos/vagem 
de calibre grosso e cor verde escuro.

Sementeira
De setembro a março.

Colheita
A partir de 4/5 meses.

0,5g

D
100g

SAQUETA HERM.

20g

D
500g

SAQUETA HERM.

0,5g

D
SAQUETA

0,5g

D
100g

SAQUETA HERM.

20g

D
500g

SAQUETA HERM.
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PRODUTOS BIOLÓGICOS 19

Propriedades 
LEGUMINOSAS
São fonte de fibra, proteína, 
minerais, vitamina B6, vitamina C 
e ácido fólico. São calóricos e flatulentos.

Utilizações: para guisados, sopas, saladas, 
omeletes, paellas, etc.

670508. FEIJÃO-VERDE 
ANÃO SUPERBA 
SUPERVIOLET
Características 
Produz vagens de 16-17 cm de 
comprimento e 2 cm de largura. 
Semente branca. Recomendado para 
o mercado de produtos frescos. Muito 
boa resistência a doenças.

Sementeira
De fevereiro a novembro.

Colheita
Aos 2 meses.

670504. FEIJÃO-VERDE 
BUENOS AIRES 
VERMELHO DE TREPAR 
Características 
Variedade de precocidade média, 
robusta e de elevada qualidade. 
Vagem plana, verde com manchas 
avermelhadas, 18 cm de comprimento e 
2-2,2 cm de largura, carnuda, sem fios.

Sementeira
De fevereiro a outubro.

Colheita
Aos 60 dias.

670503. FEIJÃO-VERDE 
HELDA DE TREPAR
Características 
De precocidade média, rústica, 
vigorosa e muito adaptável. Produção 
escalonada. Vagem plana de 20-22 
cm de comprimento e 2 cm de largura. 
Semente branca.

Sementeira
De fevereiro a outubro.

Colheita
A partir dos 2 meses.

670502. FEIJÃO-VERDE 
ANÃO SLENDERETTE
Características 
Variedade semi-precoce, com 
cerca de 55 cm de altura, vigorosa, 
produtiva e muito robusta. Vagem 
cilíndrica com 18 cm de comprimento. 
Resistente ao mosaico comum do 
feijão-verde.

Sementeira
De fevereiro a outubro.

Colheita
A partir dos 2 meses.

670511. FEIJÃO-VERDE 
ANÃO COM FORMA DE RIM
Características 
Variedade para grão seco, de 
precocidade média, robusta e de 
grande qualidade. Vagem verde de 
secção plana-oval, de 15-16 cm de 
comprimento.

Sementeira
De fevereiro a julho.

Colheita
A partir dos 3 meses.

670509. FEIJÃO-VERDE 
ANÃO ROMA II
Características 
Produz vagens de 16-17 cm de 
comprimento e 2 cm de largura. 
Semente branca. Recomendado para 
o mercado de produtos frescos. Muito 
boa resistência a doenças.

Sementeira
De fevereiro a novembro.

Colheita
Aos 2 meses.

670501. FAVA ÁGUA DOCE
Características 
Variedade de precocidade média, 
planta alta de 110-125 cm de altura, 
vigorosa e com folhas grandes. 
Vagens muito longas de 30-35 cm. 
Muito boa resistência ao frio.

Sementeira
De setembro a fevereiro.

Colheita
A partir de 4/5 meses.

30g

D
500g

SAQUETA HERM.

15g

D
500g

SAQUETA HERM.

15g

D
500g

SAQUETA HERM.

15g

D
500g

SAQUETA HERM.

15g

D
500g

SAQUETA HERM.

15g

D
500g

SAQUETA HERM.

30g

D
500g

SAQUETA HERM.
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20 PRODUTOS BIOLÓGICOS

A nossa gama de plantas aromáticas contém as 
variedades mais populares do mercado português. 
É um produto 100% orgânico e biológico que 
consiste numa coleção de 6 espécies de seleção 
superior: manjericão, camomila, menta, orégão, 
salsa e tomilho.

SEMENTES 
BIOLÓGICAS DE 
PLANTAS AROMÁTICAS

667302. CAMOMILA
Características 
Planta perene com uma altura até  
50 cm. As suas flores são 
normalmente utilizadas como infusão 
e, na medicina, como digestivo, 
antissético, estimulante e refrescante.

Sementeira
Na Primavera.

Floração
De junho a setembro.

667304. ORÉGÃO COMUM
Características 
Planta perene com uma altura até 
80 cm. Utilização: antissético e para 
doenças respiratórias. Condimento 
para massas e saladas.

Sementeira
Na Primavera.

Floração
En junho-setembro.

667305. TOMILHO
Características 
Planta aromática com uma altura 
até 40 cm. Utilização: para jardins e 
como condimento, ou para erva-
cidreira. É considerado como 
antissético, expectorante e por aliviar 
a ansiedade. 

Sementeira
Outono/primavera.

Floração
De maio a agosto.

667303. MENTA PIPERITA
Características 
Perene. Altura: 40 a 50 cm. Os seus 
caules reproduzem-se várias vezes, 
recomenda-se secar as folhas em 
local arejado e guardá-las em ramos 
suspensos.

Sementeira
De março a maio.

Floração
A partir de julho.

654501. SALSA COMUM 2 
FOLHA GRANDE
Características 
Planta de caules eretos, folhas largas, 
onduladas, de cor verde escuro, muito 
aromáticas e de sabor acentuado. Os 
seus caules brotam ininterruptamente.

Sementeira
Todo o ano.

Colheita 
A partir dos 3 meses.

667301. MANJERICÃO 
GENOVÊS DE FOLHA 
GRANDE
Características
Anual. Altura: 20-40 cm. Sementeira: 
Primavera, em viveiro ou direta. 
Utilizam-se as folhas, as extremidades 
em flor e como óleo essencial. Muito 
utilizado na culinária.

Sementeira 
Na Primavera.

Colheita 
De junho a outubro.

0,2g

D
SAQUETA

0,1g

D
SAQUETA

0,05g

D
SAQUETA

5g

D
100g

SAQUETA HERM.

1,5g

D
100g

SAQUETA HERM.

CONDIMENTO

INFUSÕES

MEDICINAL

MEDICINAL
INFUSÕES

CONDIMENTO
MEDICINAL

0,18g

D
SAQUETA
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160082. AGRIÃO-DE-HORTA  
Lepidium Sativum

• Ação purificante e revitalizante.

• Sementes adequadas para bandejas 
de germinação.

• Ricos em vitaminas e sais minerais, 
são utilizados para tratar a anemia, 
a bronquite e o reumatismo; grande 
poder diurético e um bom antídoto 
para a nicotina.

160083. BRÓCULOS 
Brassica Oleracea Botrytis 
Cimosa

• Possui um grande poder restitutivo 
e ajuda nas defesas.

• Sementes adequadas para bandejas 
de germinação ou frascos de vidro.

• Possuem muitas propriedades 
benéficas para as defesas do 
organismo e contêm várias vitaminas 
e sais minerais.

160080. ALHO CHINÊS  
Allium Tuberosum

• Reduzem o colesterol e fortalecem o 
sistema imunológico.

• Sementes adequadas para bandejas 
de germinação ou frascos de vidro.

• São ricos em vitaminas A, B, C, E 
e minerais que ajudam a reduzir o 
colesterol. Têm grandes propriedades 
curativas e podem ser usados também 
como laxantes suaves e antisséticos.

160010. ALFAFA 
Medicago Sativa
 

• Remineralizantes ricos em  
vitamina C.

• Sementes adequadas para bandejas 
de germinação ou frascos de vidro.

• Rebentos altamente energéticos, 
ricos em vitaminas A, B1, B2, E, K, em 
minerais como o fósforo, cálcio e ferro 
e em proteínas.

SAQUETA

21g

PESO GERMINAÇÃO

1-2 DIAS

SAQUETA

14g

PESO GERMINAÇÃO

1-2 DIAS

SAQUETA

6g

PESO GERMINAÇÃO

1-2 DIAS

6g

PESO GERMINAÇÃO

1-2 DIAS

SAQUETA

SEMENTES
DE REBENTOS 
BIOLÓGICOS

A ampla e renovada gama de saquetas de 
Sementes de Rebentos Biológicos da Batlle 
é composta por 15 atrativas variedades, num 
formato com um elevado impacto visual e 
design de qualidade superior.

Uma linha 100% biológica, concebida e criada 
para o público jovem, moderno, urbano e com 
novos hábitos de consumo, que oferece uma 
grande variedade de possibilidades de criar e 
introduzir novos sabores na cozinha moderna.

Graças às suas propriedades e nutrientes 
essenciais, são um ingrediente natural que 
permite cozinhar uma infinidade de pratos sem 
adicionar mais calorias e exercitar o hábito de 
cuidar da dieta nutricional e do bem-estar de 
toda a família.
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22 PRODUTOS BIOLÓGICOS

160087. MOSTARDA-
BRANCA
Sinapis Alba

• Ricos em proteínas e estimulante 
para a circulação.

• Sementes adequadas para bandejas 
de germinação.

• Alto teor de proteínas e hidratos de 
carbono, assim como de vitaminas A, 
B, C e sais minerais que estimulam a 
circulação e atuam como analgésico 
muscular.

160085. GIRASSOL  
Helianthus Annus

• Fortalecem os ossos e equilibram o 
sistema nervoso.

• Sementes adequadas para bandejas 
de germinação ou frascos de vidro.

• Ricos em proteínas, vitaminas e 
minerais que fortalecem os dentes e 
os ossos. Indicado também para as 
dores musculares e para equilibrar o 
sistema nervoso.

 

160086. FUNCHO  
Foeniculum Vulgare

• Diurético e muito aromático.

• Sementes adequadas para bandejas 
de germinação ou frascos de vidro.

• Favorecem a eliminação de líquidos 
e gorduras do organismo,  sendo 
portanto, um ótimo diurético. 
Sementes muito aromáticas, de sabor 
delicado, podem ser utilizadas na 
preparação de pratos de carne, peixe 
e saladas.

160050. MIX VITALIDADE

• Mistura nutritiva e energizante.

• Sementes adequadas para bandejas 
de germinação ou frascos de vidro.

• Contém uma mistura de diferentes 
rebentos: alfafa, rabanete sango, trevo 
vermelho, rabanete daikon e nabo, 
ideal para saladas, entradas ou pratos 
principais.

160030. LENTILHAS  
Lens Culinaris 

• Elevado teor de ferro e fibras.

• Sementes adequadas para bandejas 
de germinação ou frascos de vidro.

• Ricos em vitaminas, hidratos de 
carbono, fibras, ferro, cálcio, fósforo e 
potássio; ajudam a regular o nível 

de açúcar no sangue e a baixar o 
colesterol.

160084. CEBOLA  

Allium Cepa
 

• Excelente diurético com grande 
poder antibiótico.

• Sementes adequadas para bandejas 
de germinação ou frascos de vidro.

• Rebentos ricos em vitaminas, 
aminoácidos, enzimas e sais minerais 
importantes para o desenvolvimento 
celular.

160040. COUVE ROXA  
Brassica Oleracea Capitata 
Rubra
 

• Rica em antocianinas e provitamina A.

• Sementes adequadas para bandejas 
de germinação ou frascos de vidro.

• Contêm propriedades benéficas 
para as defesas do organismo, 
qualidades digestivas e restitutivas 
graças ao seu elevado teor de 
vitaminas e sais minerais.

SAQUETA

20g

PESO GERMINAÇÃO

1-2 DIAS

SAQUETA

33g

PESO GERMINAÇÃO

1-2 DIAS

SAQUETA

42g

PESO GERMINAÇÃO

1-2 DIAS

SAQUETA

6g

PESO GERMINAÇÃO

1-2 DIAS

SAQUETA

18g

PESO GERMINAÇÃO

1-2 DIAS

SAQUETA

15g

PESO GERMINAÇÃO

1-2 DIAS

SAQUETA

10g

PESO GERMINAÇÃO

1-2 DIAS

SAQUETA

12g

PESO GERMINAÇÃO

1-2 DIAS

160020. RABANETE 
 Raphanus Sativus

• Rico em cálcio e purificante.

• Sementes adequadas para bandejas 
de germinação ou frascos de vidro.

• Com um elevado teor de vitaminas 
e sais minerais que fortificam o tecido 
muscular, melhoram a visão, têm 
poderes antisséticos e aumentam as 
defesas.
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160089. TRIGO  
Triticum Aestivum

• Muito nutritivo e diurético.

• Sementes adequadas para bandejas 
de germinação ou frascos de vidro.

• Ricos em proteínas, hidratos de 
carbono, vitaminas C, E, B, B17 e 
minerais como o cálcio, magnésio, 
fósforo, sódio e potássio. Fornecem 
elasticidade aos tecidos, cabelos e 
unhas.

160088. RÚCULA  
Eruca Sativa

• Altamente nutritiva e diurética.

• Sementes adequadas para bandejas 
de germinação.

• Facilitam a recuperação do 
organismo e têm propriedades 
diuréticas e emolientes. São ricos em 
vitaminas A e C e sais minerais como 
cálcio, ferro, fósforo e magnésio.

160100. MIX DE REBENTOS 
ENERGÉTICOS

• A maneira fácil e divertida de 
começar a criar rebentos em casa.

• Inclui uma bandeja de germinação 
prática e reutilizável.

• Contém 3 saquetas de sementes 
sortidas: lentilhas, mix vitalidade e 
rabanete.

160060. BANDEJA 
DE GERMINAÇÃO

• Não contém sementes.

• Inclui bandeja de 
germinação.

• Otimizada para usar com 
rebentos biológicos da 
Batlle.

160001. SOJA VERDE – 
FEIJÃO-MUNGO  
Vigna Radiata

• Leve e rica em proteínas.

• Sementes adequadas para bandejas 
de germinação ou frascos de vidro.

• Alto teor de lipídios e proteínas, 
minerais (potássio, fósforo, cálcio) 
e vitaminas A, C, E, K e grupo B. 
Indicados para baixar a tensão arterial 
e o colesterol.

160101. MIX DE REBENTOS 
VITAMÍNICOS

• A maneira fácil e divertida de 
começar a criar rebentos em casa.

• Inclui uma bandeja de germinação 
prática e reutilizável.

• Contém 3 saquetas de sementes 
sortidas: alfafa, couve roxa e soja 
verde.

SAQUETA

14g

PESO GERMINAÇÃO

1-2 DIAS

SAQUETA

33g

PESO GERMINAÇÃO

1-2 DIAS

CAJÁ

74,5g

PESO GERMINAÇÃO

1-2 DIAS

SAQUETA

36g

PESO GERMINAÇÃO

1-2 DIAS

CAJÁ

74,5g

PESO GERMINAÇÃO

1-2 DIAS

CAIXA

-

PESO GERMINAÇÃO

1-2 DIAS

Os Mixs de Rebentos Biológicos Energéticos 
e Vitamínicos contêm 3 saquetas de sementes 
sortidas e uma bandeja de germinação pronta a 
usar. São exclusivos da Batlle e muito atrativos 
para o consumidor que cuida da sua dieta e que 
procura novos produtos.

MIX DE REBENTOS
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24 PRODUTOS BIOLÓGICOS

Na BATLLE, estamos conscientes da importância 
de cuidar e proteger o meio-ambiente. Por 
isso, desenvolvemos a nossa linha de produtos 
biológicos que oferece ao mercado a gama mais 
completa de adubos e produtos fitossanitários 
biológicos.  Bioestimulantes, Anti-insetos, 
Inseticidas, Fungicidas, Anti-fungos, Limpador de 
Melaço, Fertilizante Biológico Guano, Tripla Ação, 
Fertilizante Universal, tanto em formulação sólida 
como líquida.

Todos estes produtos foram criados para garantir 
uma elevada eficácia, respeitando o meio 
ambiente e a integridade dos organismos vivos, 
representando simultaneamente uma alternativa 
natural e saudável para cada uma das necessidades 
que normalmente surgem 
no cultivo e cuidado de hortas e jardins.

Os produtos biológicos Batlle são a forma natural de 
cuidar e nutrir as plantas, respeitando o nosso planeta.

SUBSTRATOS, 
FERTILIZANTES
E PRODUTOS 
FITOSSANITÁRIOS 
BIOLÓGICOS

SUBSTRATO BIOLÓGICO UNIVERSAL 

O Substrato Biológico Universal da BATLLE é um substrato 
formulado com matérias-primas de origem biológica e sem 
a aplicação de qualquer componente químico, oferecendo 
excelentes condições de crescimento num ambiente 100 % 
biológico e natural.

O fornecimento de nutrientes com húmus de minhoca e guano 
confere-lhe um excelente equilíbrio nutricional para as plantas e 
garante o seu correto crescimento e desenvolvimento.

• Características técnicas: Matéria orgânica sobre matéria seca: 
72 %; pH: 7,15; Densidade aparente compactada em laboratório: 
0,38 kg/l; Matéria seca 36 %; Condutividade elétrica (CE): 65 mS/m; 
Conteúdo nutricional: 0,8 % Azoto, 0,6 % Fósforo, 0,8 % Potássio.

AUMENTA A 
FERTILIDADE

ELEVADO TEOR 
DE NUTRIENTES

BIOSTIMULATES 
CROPS

Produto natural e biológico com grande 
procura por parte dos novos consumidores

85054960010UNID

PESOFORMATOCÓDIGO KG BRUTOS PALETEUNID. PALETE

90036SACO 70l960013UNID

45lSACO
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PRODUTOS BIOLÓGICOS 25

ELEVADO TEOR 
DE NUTRIENTES

BIOESTIMULA AS 
CULTURAS

O Substrato Biológico de Húmus de Minhoca da é uma solução 
orgânica sólida resultante da transformação, por parte das 
minhocas vermelhos da Califórnia, de estrume maduro e 
repetidamente fermentado em húmus direta e totalmente 
assimilável.

Garante um ótimo equilíbrio do solo e contém uma variedade de 
oligoelementos, enzimas, minerais e fungos que proporcionam 
uma rápida germinação das sementes. Produto 100 % natural e 
registado como biológico.

• Características técnicas: Matéria orgânica sobre matéria seca: 
45 %; pH: 7,8; Densidade aparente compactada em laboratório: 
0,55 Kg/l; Matéria seca: 70 %; Condutividade eléctrica (CE): 7 mS/m; 
Humidade máxima: 38 %.

Substrato natural de elevada eficácia
e adequado para as culturas biológicas

400

1100

270

225

600

150

SACO

SACO

SACO

960036UNID

960039UNID

960039BUNID

PESOFORMATOCÓDIGO KG BRUTOS PALETEUNID. PALETE

38080SACO 25l960037UNID

10l

3l

3l

1500       54SACO

PESOFORMATOCÓDIGO KG BRUTOS PALETEUNID. PALETE

45l

O Substrato de Estrume de Cavalo da BATLLE é um substrato de 
pH ácido concebido para proporcionar um meio de crescimento 
ideal para as plantas (hortênsias, camélias, azáleas, etc) que 
necessitam de um produto muito eficaz e completamente 
natural.

Melhora a estrutura do solo, fornece matéria orgânica 
de qualidade e promove a presença de microrganismos 
responsáveis pela fertilidade do solo. Fornece um teor extra de 
nutrientes, o que promove o desenvolvimento radicular.

• Características técnicas: Matéria orgânica sobre matéria seca: 
75 %; pH: 7,95; Densidade aparente compactada em laboratório: 
0,55 kg/l; Matéria seca 36 %; Condutividade elétrica (CE): 135 mS/m; 
Conteúdo nutricional: 1 % Azoto, 1 % Fósforo, 0,8 % Potássio.

Uma fórmula infalível com elevado teor de 
nutrientes e bioestimulantes

SUBSTRATO DE ESTRUME DE CAVALO

SUBSTRATO BIOLÓGICO DE HÚMUS DE MINHOCA 

ELEVADO TEOR 
DE NUTRIENTES

BIOESTIMULA AS 
CULTURAS

ATIVIDADE 
MICROBIANA E 

ORGÂNICA

960200UNID
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26 PRODUTOS BIOLÓGICOS

BRICKS E BLOCOS EM FIBRA DE COCO

MELHORA A FERTILIDADE ALTA ABSORÇÃO

BRICKS E BLOCOS

Os Bricks e Blocos em Fibra de Coco da BATLLE  são feitos de fibra 
de coco 100 % natural, compactada e desidratada para um fácil 
manuseio e transporte. Devem ser hidratados com água para 
se obter as fibras naturais de coco prontas a usar. Retém água 
e nutrientes assimiláveis para a planta, evita o encharcamento 
e proporciona um excelente arejamento e espaço para o 
desenvolvimento de um sistema radicular completo. 

• Composição: Brick 100 % em fibra de coco de 
aproximadamente 180 g  (90 x 90 x 40 mm).

• Modo de utilização: Adicione 1 L de água e deixe a pastilha 
inchar e hidratar. Em pouco tempo (2-3 minutos), verá que o brick 
se desfaz à medida que absorve a água. Se necessário, adicione 
mais água até que a pastilha esteja totalmente desfeita. Se for 
utilizada água morna ou quente, o processo é acelerado e o tempo 
de hidratação é reduzido.

Poderoso revitalizador natural para as plantas!

NOVO

100%  BIOLÓGICO RETENTOR DE ÁGUA

FIBRA 
DE COCO

agua

GRAN RENDIMIENTO

500770BRICK960090UNID

PESOFORMATOCÓDIGO KG BRUTOS PALETEUNID PALLET

396

150

80

834

BLOCK

BLOCK

5kg

180g

960091UNID

960099UNID

650g

ADUBO VERDE BIOLÓGICO DE VICIA SATIVA

CAIXA

O Adubo Verde de Vicia Sativa da BATLLE  é uma alternativa 
biológica para a fertilização da terra. A Vicia Sativa gera uma 
simbiose com os microrganismos do solo que lhe permite fixar 
o azoto do ar, fertilizando a zona onde é cultivada. Fornece 
nutrientes, melhora a estrutura e a flora microbiana do solo.

Por outro lado, a rotação de culturas reduz os problemas com 
as ervas daninhas.

• Composição: 100 % Vicia Sativa.

• Dosagem: Semear espalhando a semente à taxa de 10 g/m2 em 
passes cruzados.

7,5kg6710725UNID CAIXA 288

UNID. PALETEPESOFORMATOCÓDIGO  PESO CAIXAUNID. CAIXA

1,5kg

ALTERNATIVA BIOLÓGICA PARA A FERTILIZAÇÃO DO SOLO

Uma alternativa para a fertilização natural 
do solo e das culturas
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PRODUTOS BIOLÓGICOS 27

BLISTER 

Os Palitos Fertilizantes Orgânicos da BATLLE são um adubo 
universal formulado com guano e extrato de algas marinhas 
que permitem uma libertação controlada dos nutrientes, 
fornecendo-os progressivamente, juntamente com a humidade 
do solo, para que a planta tenha a solução nutritiva necessária 
durante 2 meses, evitando qualquer risco de queimadura e 
garantindo o adequado crescimento e floração das plantas. Os 
nutrientes dos palitos são absorvidos pelas plantas à medida que 
crescem, graças à ativação dos microrganismos no substrato que 
contribuem para a formação natural de húmus.

• Composição: Adubo CE. Solução adubo NPK 4-2-5 +3MgO 
com micronutrientes, extrato natural de algas marinhas e ferro 
quelatado.

• Dosagem: Aplicar no substrato da planta à taxa de:

9CM DE DIÂMETRO = 1 UNIDADE

12CM DE DIÂMETRO = 2 UNIDADES

15CM DE DIÂMETRO = 3 UNIDADES

SOLUÇÃO NUTRITIVA PARA 2 MESES

EVITA O RISCO DE QUEIMADURAS

25-BLISTER710691BOLS 1kg -

PESO CAIXA UNID. PALETEPESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAIXA PACK UNID. 

28kg

PALITOS FERTILIZANTES ORGÂNICOS

30

FÁCIL DE USAR

BARRITAS

 

 

 

 

 

 

NUTRIENTES DE ELEVADA 
ABSORÇÃO

FORMATO GRANULADO 
100% ORGÂNICO

FERTILIZANTE UNIVERSAL GRANULADO BIOLÓGICO
CAIXA

O Fertilizante Universal Granulado Biológico da BATLLE é um 
adubo biológico, apresentado sob a forma de granulado 
orgânico de dissolução total, 100% natural e de alto poder 
nutricional, que oferece resultados rápidos na fertilização de todo 
tipo de plantas e árvores, tanto hortícolas como ornamentais. De 
dissolução rápida e máxima assimilação pela planta, proporciona 
resultados rápidos de desenvolvimento, crescimento, floração e 
frutificação.

• Composição: Adubo CE. NPK 6-3-4.

• Dosagem: Aplicar à taxa de 40-50 g por planta de 
desenvolvimento médio ou à taxa de 50 g/m2.

6CAIXA710683UNID 12,5kg 2882,5kg

PESOFORMATOCÓDIGO PESO CAIXAUNID. CAIXA UNID. PALETE

TOTAL ASSIMILAÇÃO DOS 

ABSORÇÃO IMEDIATA E DE LONGA DURAÇÃO



BIOESTIMULANTE
ANTI-STRESS

GUANO 100% 
NATURAL
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28 PRODUTOS BIOLÓGICOS

GARRAFA

O Fertilizante de Guano da BATLLE é um complexo nutritivo 
de origem natural, obtido a partir da decomposição dos 
excrementos das aves marinhas que se alimentaram de algas. A 
sua formulação torna-o num produto concebido para promover 
o crescimento, desenvolvimento e floração equilibrados, ao 
mesmo tempo que estimula as defesas naturais das plantas 
para crescerem mais fortes e saudáveis. Tem um efeito de dupla 
ação, combinando a melhoria da qualidade do solo com a ação 
fertilizante para as plantas. Recomendado para todos os tipos de 
plantas e ambientes (interior, terraço e jardim).

• Composição: Adubo CE. Solução de adubo NPK 5-5-6 + 
micronutrientes.

• Dosagem: Aplicar como adubo radicular, diluindo 10 ml por litro 
de água.

 

CAIXA E SAQUETA

• Composição: Adubo CE. NPK 7-8-4.

• Dosagem: Dissolver todo o conteúdo da saqueta  
em 5 litros de água e regar 6 a 8 plantas de  
tamanho médio com a dissolução.

7,5kg 360

PESO CAIXA UNID. PALETE

9kg

8,5kg

2,7kg

288

-

1.056

6-GARRAFA710540UNID

PESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAIXAUNID. PACK

6-CAIXA DE 
CARTÃO 1,5kg710541UNID

250

6

SAQUETA

GARRAFA

pArA

5l

400ml

710542BOLS

710840UNID

10

-

1250ml

ESTIMULA AS DEFESAS 

FERTILIZANTE DE GUANO

AUMENTA
AS DEFESAS

GARRAFA

O Fertilizante Biológico da BATLLE é um complexo nutritivo 
100% natural, utilizável na agricultura biológica, com uma 
elevada taxa de matéria orgânica e aminoácidos e nutrientes. O 
produto tem uma poderosa ação bioestimulante, anti-stress e 
ativadora do desenvolvimento. A sua utilização é especialmente 
recomendada na recuperação de plantas após episódios de seca 
e ataques de pragas ou durante situações de grande necessidade 
metabólica, como a floração ou a frutificação.

A assimilação do produto é fácil e rápida, mostrando resultados 
em muito pouco tempo. Pode ser usado em todos os tipos de 
plantas e em todos os ambientes, dentro de casa, no terraço, na 
horta e no jardim.

• Composição: 8UF de azoto, 12 % de aminoácidos livres, 58 % de 
óxido de potássio. Certificado biológico pelo CAAE com o número 
FE-001-0156.

• Dosagem: Aplicar como adubo radicular, diluindo 5 ml por litro 
de água.

Um fertilizante líquido com uma potente ação 
bioestimulante e de fácil assimilação

FERTILIZANTE BIOLÓGICO

 

 

7,5kg 360

PESO CAIXA UNID. PALETE

7kg 1.056

6GARRAFA710550UNID

PESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAIXA

6GARRAFA 400 ml710850UNID

1250ml

ADUBO ORGÂNICO 100% 



FORMATO GRANULADO 
100% ORGÂNIC

MICRONUTRIENTES DE 
ELEVADA ABSORÇÃO

NUTRIENTES DE 
ELEVADA ABSORÇÃO

FORMATO GRANULADO 
100% ORGÂNICO  

P
R

O
D

U
T

O
S

 
B

IO
L

Ó
G

IC
O

S
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FERTILIZANTE BIOLÓGICO PARA  
CITRINOS E ÁRVORES DE FRUTO 
CAIXA

O Fertilizante Biológico para Citrinos e Árvores de Fruto da BATLLE 
é um fertilizante apresentado sob a forma de granulado com 
uma formulação equilibrada à base matérias-primas de origem 
orgânica (farinha de carne, excremento de aves e potássio) e 
ideal para a agricultura biológica.

Graças à sua estrutura física sob a forma de granulado, o produto 
é recomendado para a adubação profunda e/ou de superfície, 
sendo perfeito para qualquer tipo de árvore fruto ou citrinos. A 
sua composição estimula o crescimento da árvore e permite 
obter uma colheita mais abundante e frutos mais vigorosos e 
saborosos.

• Composição: Adubo NPK 5-4-7.

• Dosagem: Aplicar à razão de 30-50 g por planta de tamanho 
médio ou à razão de 40-60 g/m2.

6CAIXA730267UNID 16kg 300

PESO CAIXA UNID. PALETEPESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAIXA

2,5kg

FERTILIZANTE HORTÍCOLA BIOLÓGICO

CAIXA

O Fertilizante Hortícola Biológico da BATLLE é um fertilizante 
apresentado sob a forma de granulado e com uma formulação 
equilibrada de nutrientes NPK e matéria orgânica que o torna 
no adubo ideal para as nossas plantas hortícolas. Devido à sua 
estrutura física, o produto é recomendado ser usado como 
adubação profunda e/ou de superfície, sendo de utilização ideal 
na agricultura biológica.

• Composição: Adubo NPK 3-4-8.

• Dosagem: Aplicar à taxa de 30-50 g por planta de tamanho 
médio ou à taxade 40-60 g/m2.

6CAIXA730266UNID 16kg 300

PESO CAIXA UNID. PALETEPESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAIXA

2,5kg

Um aliado perfeito para nutrir e cuidar das 
culturas hortícolas de forma natural

IDEAL PARA TODOS OS TIPOS HORTÍCOLAS

MELHORA A ENTRADA EM FRUTIFICAÇÃO E O TAMANHO DA FRUTA



ÁCARO VERMELHO

EFEITO PREVENTIVO E CURATIVO

INSETICIDA POLIVALENTE BIOLÓGICO NOVO

PULGÃO

6

6

CAIXA DE 
CARTÃO

PULVERIZADOR

730093UNID

730104UNID

PESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAIXA

100ml

750ml

1.152

480

UNID. PALETE

2,5kg

5kg

PESO CAIXA
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30 PRODUTOS BIOLÓGICOS

PULVERIZADOR

O Inseticida Polivalente Biológico da BATLLE é um produto 
biológico à base de extrato de urtiga que atua por contacto e 
ingestão, produzindo um choque forte que erradica a praga e 
protege a planta. Devido à sua composição, é rico em clorofila, 
flavonóides, taninos, carotenos e sais minerais, sendo também 
biodegradável, natural e 100 % compatível com o ambiente.

• Composição: 4 ml/l de extrato aquoso de Urtiga (Urtica spp,  
15 g/l).

• Dosagem e modo de utilização: Pulverizar diretamente na 
planta, a uma distância de 30-40 cm, durante as primeiras horas 
do dia ou ao anoitecer, até as folhas ficarem bem molhadas. 
Aplicar de 7 em 7 dias, 4 a 6 aplicações, entre fevereiro e outubro. 

750 ml para tratar 10m2.

CAIXA E GARRAFA COEX

O Inseticida Polivalente Biológico da BATLLE é um produto 
biológico à base de extrato de urtiga que atua por contacto e 
ingestão, produzindo um choque forte e persistente com ação 
repelente, erradicando assim a praga e protegendo a planta de 
futuros ataques.

• Composição: Urtiga (Urtica spp) 15 g/l.

• Modo de utilização: Aplicar por pulverização,  
diluindo 2-4 ml de produto por litro de água.

MATA-INSETOS BIO

AÇÃO RÁPIDA E EFICAZ POR CONTACTO

GARRAFA

O Mata-Insetos da BATLLE é um inseticida-acaricida de contacto 
para o controle dos pulgões, mosca branca, ácaros (ácaros 
vermelhos), lagartas e cicadelídeos em plantas ornamentais 
herbáceas e lenhosas, no campo e em estufas.

• Modo de utilização: Agite antes de usar! Desaperte a tampa 
de medição e corte a ponta do bico com uma tesoura. O Mata-
Insetos da Batlle deve ser diluído em água. O produto pode ser 
aplicado com um pulverizador de mochila ao ar livre e com uma 
lança ou pistola de pulverização para estufas. O produto deve ser 
vertido diretamente no tanque de pulverização sobre metade da 
quantidade de água necessária. Depois, o tanque deve ser enchido 
com a quantidade restante de água.

• Dose de aplicação: Para os ácaros (ácaros vermelhos), pulgões, 
lagartas e cicadelídeos, misturar 10 ml de produto por 1 litro de 
água. Volume de calda 1 litro/10 m2. Para a mosca branca, misturar 
15ml de produto por litro de água e aplicar 1 litro de calda / 10 m2. 
Faça um máximo de 4 aplicações por ano com intervalos mínimos 
de 7 dias para ácaros, cicadelídeos, lagartas e pulgões. Faça um 
máximo de 2 aplicações por ano com intervalos de 7 dias para a 
mosca branca.

480

UNID. PALETE

3,5kg12GARRAFA730355UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO CAIXAUNID. CAIXA

250ml

PULGÃO

MOSCA BRANCA

ESCARAVELHO



6-SPRAY730268UNID 3,6kg -

PESO CAIXA UNID. PALETEPESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAIXAUNID. PACK

500ml

SPRAY
O Inseticida Total Vac da BATLLE é um inseticida-acaricida que 
atua por contacto, com efeito imediato, possuindo um alargado 
leque de ação e baixa toxicidade. É eficaz contra todos os tipos 
de insetos e ácaros, como por exemplo: Pulgão, Cochonilha, 
Mosca branca, Ácaro vermelho e Tripes. A sua apresentação na 
forma de aerossol torna-o fácil de aplicar e muito eficaz graças à 
nebulização do inseticida.

• Composição: Piretrinas 0,12 % p/p, Butóxido de piperonilo  
0,60 % p/p. Autorizado para a jardinagem doméstica ao ar livre.

• Dosagem: Pronto a usar. Aplicar diretamente sem diluir.

Uma solução prática para combater os 
insetos e ácaros 

 ÁCARO VERMELHO

INSETICIDA TOTAL VAC 

TRIPESPULGÃO

MATA-FORMIGAS BIOLÓGICO
SPRAY

O Mata-Formigas Ecológico da BATLLE é um inseticida biológico 
formulado com piretrinas naturais extraídas das flores de 
crisântemo que a própria planta produz para se proteger dos 
insetos que a podem atacar, o que constitui uma alternativa 
natural ao uso de substâncias químicas. Este inseticida é 
especialmente indicado para controlar as formigas e insetos 
rastejantes em culturas biológicas, possuindo uma formulação 
com ação rápida por contacto e um diversificado leque de ação. 

Atua sobre diferentes tipos de formigas, bichas-cadelas, baratas 
e outros insetos rastejantes.

• Composição: Piretrinas 0,8 % (p/p). Autorizado para uso 
doméstico.

• Dosagem: Pronto a usar. Aplicar diretamente sem diluir.

FORMIGAS
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6-SPRAY730273UNID 3,6kg 480

PESO CAIXA UNID. PALETEPESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAIXAUNID. PACK

500ml

AÇÃO FULMINANTE E PERSISTENTE

 BARATASARANHAS



FUNGICIDA POLIVALENTE BIOLÓGICOS NOVO

CAIXA E GARRAFA COEX

O Fungicida Biológico Polivalente da BATLLE é um produto 
biológico à base de carbonato de hidrogénio com efeito 
fungicida que é utilizado dissolvido em água, apresentando um 
modo de ação múltiplo de natureza física, atuando a diferentes 
níveis. Uma vez em contacto com as hifas e esporos do patógeno, 
estas desintegram-se e secam por ação osmótica, evitando o 
crescimento micelial e a infeção na planta. Além disso, devido à 
sua natureza alcalina, provoca uma alteração do pH na superfície 
da planta que dificulta o desenvolvimento do fungo.

• Composição e Dosagem: Carbonato de hidrogénio.

• Dosagem e Modo de utilização: Aplicar a dose de  
2 g de produto por litro de água.

6

6

CAIXA DE 
CARTÃO

PULVERIZADOR

730094UNID

730097UNID

PESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAIXA

100ml

750ml

1.152

480

UNID. PALETE

700g

10kg

PESO CAIXA

PREVINE A INFEÇÃO NA PLANTA

 
OÍDIO

MÍLDIO

FUNGO

FUNGICIDA BIOLÓGICO CONTRA O OÍDIO E O MÍLDIO NOVO

6

6

CAIXA DE 
CARTÃO

PULVERIZADOR

730092UNID

730099UNID

100ml

750ml

1.152

480

700g

10kg

CAIXA E GARRAFA COEX

O Fungicida Biológico contra o Oídio e o Míldio da BATLLE é um 
produto à base de Equisetum arvense (cavalinha) com efeito 
curativo, fungicida, elícito e preventivo. Atua principalmente 
como fortalecedor dos mecanismos de defesa das plantas 
contra o oídio, fungos e míldio. Trata-se de um produto de 
rápida absorção que fortalece a estrutura da planta, controlando 
infeções e desidratando esporos fúngicos devido ao seu elevado 
teor de ácido silícico.

• Composição: Equisetum arvense (0,2 % p/p).

• Dosagem: Aplicar por pulverização, diluindo entre  
2-3 ml de produto por litro de água.

PESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAIXA UNID. PALETEPESO CAIXA

REFORÇA OS MECANISMOS DE DEFESA

PRODUTO NATURAL DE ELEVADA EFICÁCIA

OÍDIO

MÍLDIO

FUNGO
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32 PRODUTOS BIOLÓGICOS

25010SAQUETA730122BOLS 2,5kg

PESO CAIXAPESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAIXAUNID. PACK

25010SAQUETA for

5l
730123BOLS 6,5kg

for 
750ml

FUNGICIDA ECO À BASE DE COBRE 
SAQUETA

O Fungicida Eco à base de Cobre da BATLLE é um fungicida de 
alargado espectro, com ação bactericida para o controle de 
um grande número de doenças das plantas. A sua formulação 
permite uma dosagem fácil e precisa e uma rápida dissolução, 
proporcionando uma cobertura uniforme e uma ação 
prolongada sobre a vegetação tratada.

• Composição: Oxicloreto de cobre a 50 %. Autorizado para a 
jardinagem doméstica ao ar livre.

• Dosagem: Verter todo o conteúdo da saqueta no volume de 
água especificado (750 ml ou 5 L).

PUCCINIOMYCETES

ANTRACNOSE

MÍLDIO



ARANHASPULGÃO

FLAIROSOL 6300ml730062UNID 4802,5kg

PULVERIZADOR FLAIROSOL
O Flairosol Biológico de Tripla Ação é um complexo protetor natural 
com ação preventiva e curativa contra insetos, ácaros e fungos. Sendo 
um produto amigo do ambiente, não deixa resíduos e não tem 
intervalo de segurança. O facto de usar o sistema de aplicação Flairosol 
torna possível alcançar todas as partes da planta, mesmo a parte 
inferior das folhas, aumentando a cobertura tratada e proporcionando 
uma eficácia 20 % superior em relação ao sistema tradicional.

• Composição: Complexo nutritivo com extratos naturais de 
plantas.

PULVERIZADOR

O Tripla Ação Biológico da BATLLE é um produto natural que 
atua sobre a planta, proporcionando uma tripla ação protectora 
contra o ataque de pragas e doenças. O resultado são plantas 
protegidas, com menos ataques de fungos, insetos e ácaros. 

• Composição:  0,02 % de extrato de algas marinhas. 1 % de 
oleato de potássio. 0,4 % extrato de canela. 2 ppm de silicato de 
potássio.

• Dosagem: Aplicar diretamente sem diluir.

PESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAIXA UNID. PALETEPESO CAIXA

PULVERIZADOR 6750ml730096UNID 5285kg

TRIPLA AÇÃO BIOLÓGICO 

CAIXA
O Tripla Ação Biológico da BATLLE é um produto biológico à base 
de extrato de urtiga com função inseticida, acaricida e fungicida 
que estimula a planta na sua fase de crescimento, enraizamento, 
floração e frutificação. Oferece uma ação imediata e persistente 
sobre as pragas e doenças em que atua, com um alargado leque de 
ação e ação completa. Dada a sua composição, é rico em clorofila, 
flavonoides, taninos, carotenos e sais minerais (ferro, enxofre, 
manganês, cálcio, azoto e potássio).

• Composição: Urtiga (Urtica spp) 15 g/l.

• Modo de utilização: Aplicar por pulverização, diluindo 2-4 ml 
de produto por litro de água.

COEX

• Composição: Urtiga (Urtica spp) 15 g/l.

• Modo de utilização: Aplicar por pulverização, diluindo 2-4 ml 
de produto por litro de água.

A escolha natural para proteger as 
culturas e as plantas

EFEITO FUNGICIDA, ACARICIDA E INSETICIDA

6

6

GARRAFA 
COEX 

CAIXA DE 
CARTÃO

730095UNID

730091UNID

PESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAIXA

250ml

100ml

-

-

UNID. PALETE

2kg

1kg

PESO CAIXA

MÍLDIO
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SAQUETA

As Micorrizas da BATLLE são um adubo biológico natural 
composto por fungos formadores de micorrizas que é aplicado 
dissolvido na água da rega. As micorrizas colonizam as raízes da 
planta, melhorando a sua resistência a ataques de pragas, fatores 
climáticos adversos... melhorando também a absorção de água 
e nutrientes. Pode ser aplicado em todos os tipos de árvores e 
plantas.

• Composição: Fungos ectomicorrízicos: Rhizopogon spp., 
Scleroderma spp. e Pisolithus tinctorius, numa concentração de 
2 x 106 esporos. Fungos endomicorrízicos: Glomus intraradices e 
Glomus mosseae em concentrações superiores a 60 propagações 
de produto sobre um suporte inorgânico inerte.

• Dosagem: Aplicar 0,25 g de micorrizas por planta. Aplicar 
de preferência na forma de rega, diluindo todo o conteúdo da 
saqueta em 2 litros de água . Agitar a dissolução e 
regar 4 plantas com a dissolução.

MICORRIZAS, FUNGOS MELHORADORES BIO

1 SAQUETA = 2L

PARA + 100 ALPORQUES

IDEAL PARA BONSAIS

FÓRMULA COM ALGAS

FORTALECEM AS RAÍZES

ESTIMULA AS RAÍZES

10

UNID. PACK

1,5kg250SAQUETA740014BOLS

PESOFORMATOCÓDIGO PESO CAIXAUNID. CAIXA

pArA

2l

ENRAIZANTE NATURAL BIO
CAIXA
O Enraizante Natural Biológico da BATLLE é um poderoso 
bioestimulante formulado à base algas, aminoácidos e 
microelementos que promove o aparecimento de raízes, 
tanto em alporques lenhosos, como em alporques herbáceos, 
favorecendo o seu rápido desenvolvimento.

O produto estimula também o desenvolvimento e a ramificação 
do sistema radicular, melhorando a absorção e assimilação de 
nutrientes e a superação de stress que a planta possa sofrer.

• Composição: Fitohormonas naturais, aminoácidos livres, algas, 
microelementos, vitaminas e polissacarídeos.

• Dosagem: Banho rápido: Mergulhe 2 cm da estaquia durante 10-
20 segundos. Banho prolongado: diluir 5 ml de produto em 1 L de 
água e deixar estaquia em repouso durante 24 h.

-

-

UNID. PALETE

1,5kg

5kg

126

25010

CAIXA DE 
CARTÃO

SAQUETA

720910UNID

720911BOLS

PESOFORMATOCÓDIGO PESO CAIXAUNID. CAIXAUNID. PACK

50ml

-

PRODUTO NATURAL DE ELEVADA EFICÁCIA

TERRA DE DIATOMÁCEAS
TALQUEIRA, SACO E BALDE
A Terra de Diatomáceas é um mineral silicioso formado pela 
acumulação de algas microscópicas fossilizadas. A terra de 
diatomáceas é um produto de origem 100 % natural muito 
versátil e a sua utilização como protetor vegetal e fertilizante está 
amplamente difundida.

NOVO

ALGAS 100% 
NATURAIS

CONTÉM 
SILÍCIO

2kg -

PESO CAIXA UNID. PALETE

-

-

14kg

-

-

-

6-TALQUEIRA730280UNID

PESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAIXAUNID. PACK

-

-

250

1

4

10

SACO

BALDE

SAQUETA

25kg

3kg

50kg

730283UNID

730285UNID

730282BOLS

250g

• Composição: Carbonato de cálcio (CaCO3) >34,50 %. Silício (Si) 
>62 %. Alumínio (Al) >1,40 %. Ferro (Fe) >0,72 %. Até um total de 
42 minerais.

• Dosagem indicativa: Para polvilhar: 1 Kg/100 m2. Para 
pulverizar: diluir 30-50 g/litro de água.
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