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Gama em constante crescimento, com um 
elevado nível de inovação tecnológica e novos 

produtos lançados.

O nosso exclusivo formato “fertilizante em 
saqueta” é a escolha perfeita para os novos 

consumidores urbanos.

Nova linha de Flairosóis com design 
revolucionário e paramulações criadas para 

romper com tudo o que se conhece até agora.

Atrativa gama de fertilizantes de ecoyerba 
canábis, com preparados para potenciar o 

crescimento e a floração.

Adubos biológicos para as novas tendências 
de consumo, com grande rentabilidade 

e boas margens comerciais.

Crescimento e fertilidade 
para aumentar os seus lucros

FERTILIZANTES

Uma gama particularmente importante 
e uma aposta segura para atrair novos 

clientes e aumentar as suas vendas.
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4BALDE 6kg710642UNID - 60

-SACO 15+2kg710643UNID 17kg 48

6CAIXA 15,2kg 2882,5kg

12SACO 800g710644UNID 10kg 12

PESO CAIXA UNID. PALETEPESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAIXA

6CAIXA 1,25kg710646UNID 7,5kg 6

-SACO 4kg710645UNID 4kg 100

126CAIXA 4kg710645BUNID 504g 1

710647UNID

Na BATLLE, reparaçámos 
a investigação e o 
desenvolvimento de novos 
produtos com ingredientes 
ativos e paramulações que 
aumentam a capacidade de 
crescimento e melhoram as 
culturas.

A nossa gama inclui vários 
produtos com diferentes 
paramulações e formatos, 
concebidos para se adaptarem 
às necessidades específicas 
tanto das plantas como dos 
utilizadores.

Com os fertilizantes e adubos 
da BATLLE, respondemos às 
exigências do mercado com 
uma variedade de produtos de 
confiança e com a garantia total 
da nossa marca.

FERTILIZANTES

FERTILIZANTE UNIVERSAL AZUL
CAIXA

O Fertilizante Universal Azul da BATLLE é um adubo composto 
em granulado que contém todos os nutrientes em cada grão 
fertilizante. Especialmente adequado para plantas de exterior, 
paranece os nutrientes necessários para um desenvolvimento 
ótimo das espécies hortícolas, árvores de fruto e todos os 
tipos de plantas ornamentais, árvores, arbustos e flores. A sua 
composição sem cloretos, rica em micronutrientes e de elevada 
solubilidade confere-lhe qualidades ótimas para a nutrição das 
plantas.

• Composição: Adubo CE. Adubo NPK 10-12-18 + 3 MgO 
com micronutrientes.

• Dosagem: Aplicar espalhando uniparamemente 
à taxa de 40 g/m2.

 

FÓRMULA SEM 
CLORETOS

RÁPIDA 
ABSORÇÃO
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TODOS OS
TIPOS DE PLANTAS

CAIXA E BALDE

O Fertilizante para Citrinos e Árvores de Fruto da BATLLE é um 
adubo em granulado, paramulado com uma relação equilibrada 
de nutrientes que permite um crescimento e desenvolvimento 
rápido e total no momento em que a planta necessita, assim 
como uma grande indução floral, frutificação e engorda dos 
frutos no período de produção. Inclui micronutrientes que 
evitam as carências e melhoram o sabor e o tamanho dos frutos. 

• Composição: Adubo CE. Adubo NPK (Mg) 14-8-18 (2) com 
micronutrientes.

• Dosagem: Aplicar uniparamemente a uma taxa de 40 g/m2.

GARRAFA

O Fertilizante Universal Líquido da BATLLE é um complexo 
nutritivo de elevada assimilação e rápida resposta, 
paramulado para paranecer os nutrientes necessários ao bom 
desenvolvimento, crescimento e floração de qualquer tipo de 
planta, em todos os ambientes, interiores, terraço e jardim.

• Composição: Adubo CE. Solução de adubo NPK 6-4-6 + 
micronutrientes.

• Dosagem: Como adubo radicular, diluir 5 ml de adubo por litro de 
água. Como adubo foliar, diluir 2,5 ml de adubo por litro de água. 

SAQUETA

O Fertilizante Universal Solúvel da BATLLE é um adubo sob 
a parama de microgrânulos, de dissolução rápida e total, 
concebido para proporcionar uma nutrição completa e 
equilibrada a todos os tipos de plantas. Contém guano 100 % 
natural que melhora as defesas naturais da planta e ativa os 
microrganismos do solo, permitindo uma assimilação mais 
rápida dos nutrientes.

• Composição: Adubo CE. Solução de adubo NPK (Mg) 12-10-14 
(2) com micronutrientes.

• Dosagem: Dissolver todo o conteúdo da saqueta em 5 litros  
de água e regar 4 a 6 plantas de tamanho médio com a  
dissolução.

FERTILIZANTE UNIVERSAL 

NUTRIÇÃO COMPLETA E EQUILIBRADA

710500UNID

CÓDIGO

710800UNID

710502BOLS

6-GARRAFA 7,5kg 360

PESO CAIXA UNID. PALETEPESOFORMATO UNID. CAIXAUNID. PACK

6-GARRAFA 400ml 2,7kg

250SAQUETA
para

5l 6,5kg

600

-10

1250ml

 
 

FERTILIZANTES PARA CITRINOS E ÁRVORES DE FRUTO 

390

UNID. PALETE

60

9kg6CAIXA DE 
CARTÃO

710660UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO CAIXAUNID. CAIXA

20kg4BALDE 5kg710661UNID

1,5kg

COMPOSIÇÃO NPK(MG) 14-8-18 (+2)

ELEVADA 
ABSORÇÃO

COM 
MICRONUTRIENTES
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GARRAFA

O Fertilizante para Plantas Vedes da BATLLE é um complexo 
nutritivo altamente assimilável e de rápida resposta, concebido 
para promover um crescimento uniparame e um verde intenso 
às plantas com folhas decorativas. Contém ferro quelatado que 
atua como um agente reverdecedor. Aplicável em todos os 
ambientes, interiores, terraço e jardim.

• Composição: Adubo CE. Solução de adubo NPK 7-3-5 + 
micronutrientes.

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

SAQUETA
O Fertilizante Solúvel para Plantas Vedes da BATLLE é um 
adubo sob a parama de microgrânulos, de dissolução rápida e 
total que, com sua elevada taxa de azoto em diferentes paramas, 
garante um desenvolvimento e crescimento equilibrado da 
planta. Equilibrado em termos de micronutrientes e ferro, 
confere à planta um verde intenso.

• Composição: Adubo CE. Solução de adubo NPK (Mg) 16-8-12 (2) 
com micronutrientes.

• Dosagem: Dissolver todo o conteúdo da saqueta em 5 litros 
de água e regar 4 a 6 plantas de tamanho médio com  
a dissolução.

6-GARRAFA710520UNID 7,5kg 360

PESO CAIXA UNID. PALETEPESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAIXAUNID. PACK

6-GARRAFA 400ml710820UNID 3,5kg

250SAQUETA
para

5l710521BOLS 6,5kg

600

-10

1250ml

DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO EQUILIBRADO

 

FERRO
QUELATADO

REVITALIZANTE PARA PLANTAS DE INTERIOR
PULVERIZADOR FLAIROSOL

O Flairosol Revitalizante para Plantas de Interior é um 
complexo nutritivo provitamínico rico em ferro quelatado de 
elevada absorção foliar que mostra resultados visíveis em 2-3 
dias, melhorando o vigor da planta, o aparecimento de novas 
folhas e a indução da floração, além de também favorecer as 
defesas naturais e melhorar o desenvolvimento radicular. O seu 
sistema de aplicação Flairosol melhora a absorção e maximiza 
os resultados.

• Composição: 700 mg/l azoto, 500 mg/l fósparao, 800 mg/l  
potássio, ferro quelatado, micronutrientes quelatados, 
aminoácidos naturais, provitaminas e extratos de plantas.

FOLHAS MAIS BRILHANTES • MAIOR RESISTÊNCIA • CAULES MAIS PARATES

6-FLAIROSOL 2,5kg 480

PESO CAIXAPESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAIXAUNID. PACK

300ml710900UNID

FERTILIZANTE PARA PLANTAS VERDES

AÇÃO DE PULVERIZAÇÃO CONTÍNUA,  
MESMO QUANDO SE DEIXA DE PRESSIONAR

COM UM DESIGN ERGONÓMICO 
DE FÁCIL UTILIZAÇÃO 

PRODUTO “ECOFRIENDLY”
SEM GASES POLUENTES

PULVERIZA UMA NEBLINA DE FINAS 
GOTÍCULAS E FUNCIONA EM 360°, 
CHEGANDO À PARTE INFERIOR DAS FOLHAS

 
 

UNID. PALETE
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FERRO
QUELATADO

 

 

FOLHAS
VERDES

25010SAQUETA710630BOLS 2kg

PESO CAIXAPESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAIXAUNID. PACK

25010SAQUETA
para

5l
710631BOLS 4,5kg

para

1l

QUELATO DE FERRO
SAQUETA

O Quelato de Ferro da BATLLE é um corretor de deficiências de 
ferro, também conhecida como clorose férrica, que se identifica 
pelo amarelecimento internerval das folhas mais jovens da 
planta, deixando as nervuras verdes, enquanto o resto da folha 
vai adquirindo tons amarelos. A sua forma quelatada com 4,8% 
na posição orto-orto garante uma eficácia rápida e máxima.

• Composição: 6 % Ferro (Fe) quelatado por E.D.D.H.A. solúvel em 
água, 4,8 % na posição orto-orto.

• Dosagem: Dissolver todo o conteúdo da saqueta num litro de 
água ou em 5 litros de água e regar 2 plantas de tamanho médio 
por cada litro de água.

GRANDE EFEITO REVERDECEDOR

RECUPERADOR DE PLANTAS, VERDE MAIS VIÇOSO E MAIOR FLORAÇÃO 

SAQUETA

O Revitalizante Miracle da BATLLE é um complexo multinutritivo 
de elevada assimilação e máxima absorção por parte da 
planta que atua como bioestimulante e bioativador natural, 
provocando uma resposta rápida da planta na forma de verde 
viçoso e floração. Contém um complexo de micronutrientes, 
ferro quelatado e guano 100% natural. Ideal para a recuperação 
das plantas. Aplicável em todos os ambientes, interiores, terraço 
e jardim.

• Composição: Adubo CE Adubo N-P-K (Mg) 12-12-12 (3) + 
micronutrientes.

• Dosagem: Diluir todo o conteúdo da saqueta (20 g) em 5 litros de 
água, agitar ligeiramente e regar 5 a 6 plantas de tamanho médio 
com a dissolução.

SAQUETA710510BOLS

PESOFORMATOCÓDIGO

para

5l

REVITALIZANTE MIRACLE

ELEVADA ASSIMILAÇÃO E MÁXIMA ABSORÇÃO

AUMENTA 
AS DEFESAS 
NATURAIS

25010 6,5kg

PESO CAIXAUNID. CAIXAUNID. PACK
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GARRAFA

O Fertilizante para Plantas de Flor da BATLLE é um complexo 
nutritivo de elevada assimilação, concebido para promover 
uma rápida indução floral e uma longa duração das mesmas 
e, além disso, graças ao extrato natural de algas, realça a 
sua cor e aroma. A sua composição completa com macro e 
micronutrientes ajuda a manter um desenvolvimento ótimo, 
estimulando as defesas naturais. Aplicável em todos os 
ambientes, interiores, terraço e jardim.

• Composição: Adubo CE. Solução de adubo NPK 4-7-6 + 
micronutrientes.

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

SAQUETA

O Fertilizante Solúvel para Plantas de Flor da BATLLE é 
um adubo sob a forma de microgrânulos de rápida e total 
dissolução, concebido para fornecer os nutrientes necessários 
ao desenvolvimento controlado, com uma floração abundante e 
duradoura. O seu complexo multinutritivo de rápida assimilação 
garante plantas mais saudáveis e mais exuberantes.

• Composição: Adubo CE. Solução de adubo NPK (MgO) 8-16-12 
(2) com micronutrientes.

• Dosagem: Dissolver todo o conteúdo da saqueta em 5 litros de 
água e regar 4 a 6 plantas de tamanho médio com a dissolução.

 

MULTINUTRIENTES

 

MÁXIMA
FLORAÇÃO

 

 

7,5kg 360

PESO CAIXA UNID. PALETE

2,8kg

4,5kg

600

-

6-GARRAFA710522UNID

PESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAIXAUNID. PACK

6-GARRAFA 400ml710822UNID

250SAQUETA
para

5l
710523BOLS 10

1250ml

COMPOSIÇÃO NPK 4-7-6 + MICRONUTRIENTES

FERTILIZANTE PARA PLANTAS DE FLOR

DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO EQUILIBRADO

 
 

 

CAIXA

O Reverdecedor da BATLLE é um fertilizante formulado 
com uma elevada taxa de ferro (5 %), com uma quantidade 
significativa do mesmo quelatado no formato orto-orto de 
máxima assimilação. Ideal para usar em plantas cloróticas 
ou em plantas que necessitam de melhorar o eu vigor e o 
desenvolvimento das suas partes verdes.

• Composição: 5 % Ferro (Fe) 0,5 % Quelatado por E.D.D.H.A. + 
4,5 % na forma de sulfato de ferro; 3 % azoto ureico total (N), 15 % 
óxido de potássio.

6kg

PESO CAIXA

1,5kg

CAIXA DE 
CARTÃO

CAIXA DE 
CARTÃO

710765UNID

PESOFORMATOCÓDIGO

6

6

UNID. CAIXA

250g710766UNID

1kg

REVERDECEDOR

FACILITA E MELHORA A FOTOSSÍNTESE 

PODER 
NUTRITIVO

PRODUTO MICROPELETIZADO

COMBATE
A CLOROSE
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CAIXA

O Fertilizante para Gerânios e Plantas de Flor da BATLLE é 
um adubo em granulado, formulado com uma equilibrada 
relação de nutrientes que, graças ao seu elevado teor de 
fósforo, maximiza a floração, tanto em número como em 
tamanho das mesmas, e, graças ao seu alto teor de potássio 
e micronutrientes, mantém excelentes as defesas naturais 
da planta, melhorando a sua capacidade de se defender dos 
ataques dos indesejáveis Hylotrupes bajulus. A sua fórmula em 
granulado muito dissolúvel garante uma ação imediata e efeitos 
visíveis a partir da primeira semana.

• Composição: Adubo CE. Solução de adubo NPK (Mg) 11-16-17  
+ (2).

• Dosagem: Aplicar uniformemente a uma taxa de 30-50 g/m2.

COMPOSIÇÃO NPK(Mg) 11-16-17(+2)

6-CAIXA DE 
CARTÃO

710762UNID 6kg

PESO CAIXAPESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAIXAUNID. PACK

1kg

PARA MAIS 
DE 25 PLANTAS

FORNECE 
NUTRIENTES

GERANIUM REVITALIZER 
PULVERIZADOR FLAIROSOL

O Flairosol Revitalizante para Gerânios é um complexo nutritivo 
provitamínico e bioestimulante, de elevada absorção foliar, 
que apresenta resultados visíveis em 2-3 dias, promovendo o 
desenvolvimento compacto da planta, induzindo a floração, 
maximizando o seu tamanho e lignificando as paredes celulares, 
razão pela qual aumenta consideravelmente a proteção contra 
o Hylotrupes bajulus do gerânio. O seu sistema de aplicação 
Flairosol melhora a absorção e maximiza os resultados.

• Composição: 500 mg/l de azoto, 800 mg/l fósforo, 700 mg/l 
potássio, micronutrientes quelatados, aminoácidos naturais, 
provitaminas, ferro quelatado e extratos naturais.

6-FLAIROSOL710899UNID 2,5kg 480

PESO CAIXA UNID. PALETEPESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAIXAUNID. PACK

300ml

FERTILIZANTE PARA GERÂNIOS E PLANTAS DE FLOR

MAIOR FLORAÇÃO • PLANTAS COMPACTAS • PROTEÇÃO CONTRA O HYLOTRUPES BAJULUS

AÇÃO DE PULVERIZAÇÃO CONTÍNUA, 
MESMO QUANDO SE DEIXA DE PRESSIONAR

COM UM DESIGN ERGONÓMICO
DE FÁCIL UTILIZAÇÃO 

PRODUTO “ECOFRIENDLY” 
SEM GASES POLUENTES
 

PULVERIZA UMA NEBLINA DE FINAS 
GOTÍCULAS E FUNCIONA EM 360°, 
CHEGANDO À PARTE INFERIOR DAS FOLHAS
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GARRAFA

O Fertilizante para Gerânios da BATLLE é um complexo nutritivo 
de alta absorção e resposta rápida, formulado com um teor 
nutritivo estudado que proporciona um desenvolvimento ótimo 
na época de crescimento da planta e uma floração exuberante 
e duradoura na sua época de floração. Contém um complexo 
de micronutrientes e extratos naturais de algas que melhora 
a espessura das paredes celulares e torna as plantas mais 
resistentes aos ataques de pragas, especialmente do Hylotrupes 
bajulus do gerânio.

• Composição: Adubo CE. Solução de adubo NPK 7-8-9 com 
micronutrientes.

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

SAQUETA

O Fertilizante Solúvel para Gerânios da BATLLE é um adubo sob 
a forma de microgrânulos solúveis, concebido para proporcionar 
um desenvolvimento ótimo durante o período de crescimento 
da planta e uma floração abundante, exuberante e duradoura, 
estimulando a todo o momento a formação de defesas 
naturais e aumentando a espessura das paredes celulares, 
obtendo-se assim plantas mais resistentes ao ataque de pragas, 
especialmente do Hylotrupes bajulus.

• Composição: Adubo CE. Solução de adubo NPK (Mg) 10-18-12 
(3) com micronutrientes.

• Dosagem: Dissolver todo o conteúdo da saqueta em 5 litros de 
água para regar 6 a 8 plantas de gerânios.

FERTILIZANTE PARA CONÍFERAS

390

UNID. PALETE

9kg6CAIXA
CARTÓN

710650UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO CAIXAUNID. CAIXA

1,5kg

CONTRA O 
CASTANHO CONÍFERO

COMPOSIÇÃO NPK(Mg) 10-5-20(+2)

CAIXA

O Fertilizante para Coníferas da BATLLE é um adubo em 
granulado formulado com uma relação equilibrada de 
nutrientes, com uma boa percentagem de azoto que garante o 
vigor das folhas e uma boa quantidade de magnésio que evita 
o aparecimento do castanho conífero. O seu elevado teor de 
enxofre protege contra as indesejáveis doenças fúngicas, tão 
típicas deste grupo de árvores.

• Composição: Adubo CE. Adubo NPK (Mg) 10-5-20 +(2).

• Dosagem: Aplicar uniformemente a uma taxa de 30-40 g/m2. 

• Ideal para aplicar juntamente com um tratamento, com o 
Fungicida Anti-dessecação das Coníferas da BATLLE.

POTENCIA O 
CRESCIMENTO

 

MULTINUTRIENTES

 

MICRONUTRIENTES

FERTILIZANTE PARA GERÂNIOS 

 

7,5kg 360

PESO CAIXA UNID. PALETE

4,5kg -

6-GARRAFA710530UNID

PESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAIXAUNID. PACK

25010SAQUETA
para

5l
710610BOLS

1250ml

PLANTAS MAIS RESISTENTES
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FERRO
QUELATADO

2,5kg 600

PESO CAIXA UNID. PALETE

2kg -

6-GARRAFA710870UNID

PESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAIXAUNID. PACK

25010SAQUETA para

1l
710600BOLS

400ml

PREVINE A PODRIDÃO DO CAULE

PREVINE DOENÇAS FÚNGICAS

REVITALIZANTE PARA ORQUÍDEAS 
PULVERIZADOR FLAIROSOL

O Flairosol Revitalizante para Orquídeas é um complexo 
nutritivo provitamínico de elevada absorção foliar que mostra 
resultados visíveis em 2-3 dias, promovendo o desenvolvimento 
da planta, induzindo a formação de flores e maximizando 
o crescimento foliar e radicular. O seu sistema de aplicação 
Flairosol melhora a absorção e maximiza os resultados.

• Composição: 400 mg/l de azoto, 800 mg/l fósforo, 800 mg/l 
potássio, micronutrientes quelatados, provitaminas, aminoácidos 
naturais, ferro quelatado e extratos naturais.

AÇÃO DE PULVERIZAÇÃO CONTÍNUA,
MESMO QUANDO SE DEIXA DE PRESSIONAR

COM UM DESIGN ERGONÓMICO 
DE FÁCIL UTILIZAÇÃO 

PRODUTO “ECOFRIENDLY” 
SEM GASES POLUENTES

PULVERIZA UMA NEBLINA DE FINAS 
GOTÍCULAS E FUNCIONA EM 360°, 
CHEGANDO À PARTE INFERIOR DAS FOLHAS

FERTILIZANTE PARA CATOS
GARRAFA

O Fertilizante para Catos da BATLLE é um complexo nutritivo 
formulado com um teor nutritivo estudado ao qual foram 
incluídos aminoácidos naturais, micronutrientes quelatados e 
óxido de magnésio, favorecendo assim um desenvolvimento 
equilibrado e a turgidez dos seus tecidos, evitando o 
aparecimento de muitas doenças fúngicas resultantes de uma 
nutrição deficiente.

• Composição: Adubo CE. Solução de adubo NPK 4-5-7 com 
micronutrientes, aminoácidos naturais e magnésio.

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

PREVINE O
APODRECIMENTO

AMINOÁCIDOS 
NATURAIS

6-FLAIROSOL710897UNID 2,5kg 480

PESO CAIXAPESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAIXAUNID. PACK

300ml

MAIS INDUÇÃO FLORAL • MAIOR DESENVOLVIMENTO FOLIAR • MÁXIMA DURAÇÃO DA FLORAÇÃO

 

SAQUETA

O Fertilizante Solúvel para Catos da BATLLE é um adubo sob 
a forma de microgrânulos solúveis, formulado com grandes 
quantidades de magnésio e uma percentagem razoável de 
ferro, o que melhora as defesas naturais da planta, tornando-a 
mais resistente a doenças fúngicas e prevenindo a podridão 
indesejável do caule.

• Composição: Adubo CE. Solução de adubo NPK (Mg) 8-16-12 (2) 
com micronutrientes.

• Dosagem: Dissolver todo o conteúdo da saqueta num litro de 
água e regar 3 a 5 catos de tamanho médio com a dissolução.
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REVITALIZANTE PARA BONSAIS 
PULVERIZADOR FLAIROSOL

O Flairosol Revitalizante para Bonsais é um complexo nutritivo 
provitamínico de elevada absorção foliar que mostra resultados 
visíveis em 2-3 dias, promovendo o desenvolvimento e o vigor 
da planta, melhorando o vigor das suas folhas, mantendo o 
crescimento reduzido e favorecendo a indução foliar, além 
de melhorar o sistema imunológico da planta. O seu sistema 
de aplicação Flairosol melhora a absorção e maximiza os 
resultados.

• Composição: 700 mg/l azoto, 500 mg/l fósforo, 800 mg/l  
potássio, ferro quelatado, micronutrientes quelatados, 
aminoácidos naturais, provitaminas e extratos de plantas.

6-FLAIROSOL710898UNID 2,5kg 480

PESO CAIXAPESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAIXAUNID. PACK

300ml

FOLHAS MAIS VERDES • ENTRENÓS MAIS CURTOS • INDUZ NOVOS REBENTOS

AÇÃO DE PULVERIZAÇÃO CONTÍNUA,
MESMO QUANDO SE DEIXA DE PRESSIONAR

COM UM DESIGN ERGONÓMICO 
DE FÁCIL UTILIZAÇÃO 

PRODUTO “ECOFRIENDLY”
SEM GASES POLUENTES
 

PULVERIZA UMA NEBLINA DE FINAS 
GOTÍCULAS E FUNCIONA EM 360°, 
CHEGANDO À PARTE INFERIOR DAS FOLHAS

FERTILIZANTE PARA ORQUÍDEAS
GARRAFA

O Fertilizante para Orquídeas da BATLLE é um complexo 
nutritivo de alta absorção e resposta rápida, formulado com 
uma quantidade correta de nutrientes de baixa salinidade 
que permite a estas plantas terem um desenvolvimento 
equilibrado e uma poderosa indução floral, graças à presença 
de aminoácidos livres, micronutrientes e extrato de canela. A sua 
fórmula com grande capacidade de absorção permite a fixação 
dos nutrientes, mesmo com uma grande carga de água de rega. 
Ideal para todas as espécies de orquídeas.

• Composição: Adubo CE. Solução de adubo NPK 7-8-9 com 
micronutrientes.

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

FLORAÇÃO MAIS ABUNDANTE E MAIS DURADOURA

PREVINE A PODRIDÃO DO CAULE

2,5kg 600

PESO CAIXA

2kg -

6-GARRAFA710890UNID

PESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAIXAUNID. PACK

25010SAQUETA
para

1l
710590BOLS

400ml

 

MULTINUTRIENTESMICRONUTRIENTES

 

MÁXIMA
FLORAÇÃO

 

 
 

 SAQUETA

O Fertilizante Solúvel para Orquídea da BATLLE é um adubo sob 
a forma de microgrânulos solúveis, formulado com uma relação 
equilibrada de nutrientes que promovem um desenvolvimento 
equilibrado, favorecendo a floração e as defesas naturais da 
planta. O seu complexo de micronutrientes permite uma 
floração mais abundante, duradoura e contínua.

• Composição: Adubo CE. Solução de adubo NPK (Mg) 12-15-16 
(3) com micronutrientes.

• Dosagem: Dissolver todo o conteúdo da saqueta num litro de 
água e regar 4 a 5 orquídeas de tamanho médio com a dissolução.
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2,5kg 600

PESO CAIXA UNID. PALETE

6kg -

6-GARRAFA710880UNID

PESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAIXAUNID. PACK

25010SAQUETA
para

5l
710620BOLS

400ml

FERTILIZANTE PARA PLANTAS ÁCIDAS E DELICADAS

 ADEQUADO PARA INTERIOR, TERRAÇO E JARDIM

IDEAL PARA PLANTAS DELICADAS

FERTILIZANTE PARA BONSAIS

PLANTAS MAIS VIGOROSAS E RESISTENTES

2,5kg 600

PESO CAIXA

2kg -

6-GARRAFA710875UNID

PESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAIXAUNID. PACK

25010SAQUETA
para

1l
710580BOLS

400ml

GARRAFA

O Fertilizante para Bonsais da BATLLE é um complexo nutritivo 
de alta absorção e resposta rápida, formulado com uma 
quantidade correta de nutrientes que permite um crescimento 
mínimo e um desenvolvimento compacto da planta, conferindo à 
sua massa foliar um verde muito viçoso. Contém micronutrientes 
e ferro quelatado, assim como extratos naturais de algas que 
melhora a cicatrização das paredes celulares, o que é muito 
importante para as plantas que estão continuamente expostas à 
poda.

• Composição: Adubo CE. Solução de adubo NPK 3-6-7 com 
micronutrientes, extrato natural de algas e 0,8 % ferro quelatado.

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

GARRAFA

O Fertilizante para Plantas Ácidas e Delicadas da BATLLE é um 
complexo nutritivo de elevada assimilação, concebido para 
manter o pH ácido no meio de cultura deste tipo de plantas. 
A sua composição completa com macro e micronutrientes 
favorece um desenvolvimento ótimo, estimulando uma 
significativa e abundante indução floral. Aplicável em todos os 
ambientes, interiores, terraço e jardim.

• Composição: Adubo CE. Solução adubo NPK 6-5-8 com 
micronutrientes, extrato natural de algas marinhas e ferro 
quelatado.

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

 

 

FERRO 
QUELATADO

 

 

VERDE
INTENSO

MÁXIMA FLORAÇÃO

SAQUETA

O Fertilizante Solúvel para Plantas Ácidas e Delicadas da 
BATLLE é um adubo na forma de cristais solúveis que acidifica a 
solução de rega e, ao mesmo tempo, estimula o crescimento, o 
desenvolvimento e a floração das plantas. Formulado com um 
complexo de micronutrientes, é ideal para plantas delicadas, 
pois atua como bioestimulante e melhora as defesas naturais da 
planta.

• Composição: Adubo CE. Solução de adubo NPK (Mg) 15-08-15 
(3) com micronutrientes.

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

FERRO QUELATADO

SAQUETA

O Fertilizante Solúvel para Bonsais da BATLLE é um adubo em 
forma de cristais solúveis, formulado com grandes quantidades 
de potássio e magnésio e com uma percentagem equilibrada 
de micronutrientes, com o qual se obtém plantas compactas 
de crescimento controlado e verde intenso, estimulando as suas 
defesas naturais.

• Composição: Adubo CE. Solução de adubo NPK (Mg) 07-12-18 
(3) com micronutrientes.

• Dosagem: Dissolver todo o conteúdo da saqueta num litro de 
água e regar 3 a 4 bonsais com a dissolução.
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FÁCIL
DE USAR

PALITOS FERTILIZANTES PARA ORQUÍDEAS

PALITOS FERTILIZANTES

BLISTER

Os Palitos Fertilizantes para Orquídeas da BATLLE são 
um adubo apresentado na forma de palitos compactados 
que permitem uma libertação controlada dos nutrientes, 
fornecendo-os de forma progressiva juntamente com a 
humidade do solo, de tal forma que a planta tem a solução 
nutritiva necessária durante 2 meses, evitando qualquer risco de 
queimaduras e garantindo o correto crescimento e floração de 
orquídeas, bromélias, gloxínias, etc.

• Composição: Adubo CE. Solução de adubo NPK 7-12-10 +3 MgO 
com micronutrientes.

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

9CM DE DIÂMETRO = 1 UNIDADE

12CM DE DIÂMETRO = 2 UNIDADES

BLISTER

Os Palitos Fertilizantes da BATLLE são um adubo universal 
apresentado na forma de palitos compactados que permitem 
uma libertação controlada dos nutrientes, fornecendo-os de 
forma progressiva juntamente com a humidade do solo, de tal 
forma que a planta tem a solução nutritiva necessária durante 2 
meses, evitando qualquer risco de queimadura.

• Composição: Adubo CE. Solução de adubo NPK 12-6-9 +3 MgO 
com micronutrientes.

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

12 CM DE DIÂMETRO = 1 UNIDADE

15 CM DE DIÂMETRO = 2 UNIDADES

18 CM DE DIÂMETRO = 4 UNIDADES

25BLISTER710690BOLS 1kg 500

PESO CAIXAPESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAIXA

28g

25BLISTER710692BOLS 1kg 500

PESO CAIXAPESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAIXA

28g

EVITA O RISCO DE QUEIMADURAS

SOLUÇÃO NUTRITIVA PARA 2 MESES

EVITA O RISCO DE QUEIMADURAS

RESULTADOS VISÍVEIS EM 3 DIAS

30
BARRITAS

30
BARRITAS

FÁCIL 
DE USAR

UNID. PALETE

UNID. PALETE
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ELEVADA 
ABSORÇÃO
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FERTILIZANTE TRIPLO 15

15kg6CAIXA DE 
CARTÃO710682UNID 288

UNID. PALETEPESOFORMATOCÓDIGO PESO CAIXAUNID. CAIXA

2,5kg

CAIXA 

O Fertilizante Triplo 15 da BATLLE é um adubo em granulado 
composto , que contém todos os nutrientes em cada grão 
fertilizante. É particularmente adequado para as culturas 
com grandes necessidades nutricionais onde queremos 
fornecer todos os tipos de macro e micronutrientes para um 
desenvolvimento, floração e frutificação ótimos. Composição 
pobre em cloretos e de rápida assimilação.

• Composição: Adubo CE. Adubo NPK (Mg) 15-15-15 +(3) com 
micronutrientes.

• Dosagem: Aplicar uniformemente a uma taxa de 40 g/m2. Nas 
plantas de médio porte, aplicar 30-50 g e nas árvores adultas,  
100-150 g. Repetir a aplicação de 45 em 45 dias.

COMPOSIÇÃO NPK (MG): 15-15-15 + (3)

DURAÇÃO
PROLONGADA

CAIXA

O Fertilizante para Roseiras da BATLLE é um adubo complexo 
em granulado de libertação controlada, formulado com uma 
relação equilibrada de nutrientes que, graças ao seu elevado 
teor de fósforo, maximiza a floração e o aroma das flores e, 
graças ao seu elevado teor de potássio, melhora as defesas 
naturais da planta, melhorando o seu comportamento perante 
os ataques de pragas e doenças. A sua fórmula de libertação 
controlada permite uma fertilização ótima durante mais de 100 
dias, maximizando a eficácia de cada nutriente e evitando a 
indesejável fertilização excessiva. 

• Composição: Adubo CE. Adubo NPK (Mg) 12-19-14 +(2).

• Dosagem: Aplicar uniformemente a uma taxa de 30-50 g/m2.

9kg6CAIXA DE 
CARTÃO710761UNID 390

PESOFORMATOCÓDIGO PESO CAIXAUNID. CAIXA

1,5kg

MÁXIMA
FLORAÇÃO

FERTILIZANTE PARA ROSEIRAS

COMPOSIÇÃO NPK (Mg) 12-19-14 + (2)

FÓRMULA 
COMPLEXA

UNID. PALETE
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PLANTAS MAIS VIGOROSAS E RESISTENTES

COMPOSIÇÃO NPK 11-7-8 + MICRONUTRIENTES

AMINOÁCIDOS
NATURAIS

FERTILIZANTE PK ESTIMULADOR DA REBENTAÇÃO 

FERTILIZANTE DE CRESCIMENTO
GARRAFA

O Fertilizante de Crescimento da BATLLE é um complexo 
nutritivo de elevada assimilação à base de aminoácidos naturais 
e guano 100 % ecológico, concebido para proporcionar à planta 
um crescimento e um desenvolvimento rápido e equilibrado, 
aumentando a sua atividade fotossintética e resultando em 
paredes celulares mais espessas e plantas mais vigorosas. A 
sua formulação orgânica e à base de ferro melhora as defesas 
naturais e mantém as plantas verdes e fortes.

• Composição: Solução de adubo NPK 11-7-8 com micronutrientes; 
5 % de aminoácidos naturais; 2 % de guano natural.

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

SAQUETA

O Fertilizante Solúvel de Crescimento da BATLLE é um 
complexo nutritivo totalmente dissolúvel com guano 100 
% biológico, concebido para proporcionar à planta um 
crescimento e desenvolvimento rápido e equilibrado, 
aumentando a sua atividade fotossintética, obtendo-se paredes 
celulares mais espessas e, por conseguinte, plantas mais 
vigorosas e resistentes.

• Composição: Solução de adubo NPK 18-08-12 +3 MgO com 
micronutrientes. 

• Dosagem: Diluir todo o conteúdo da saqueta em 5 litros de água 
e regar 4 a 6 plantas de tamanho médio com a dissolução.

7,5kg 360

PESO CAIXA

2,5kg

6kg

600

-

6-GARRAFA710561UNID

PESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAIXAUNID. PACK

6-GARRAFA 400ml710861UNID

250SAQUETA
para

5l
710560BOLS 10

1250ml

GARRAFA

O Fertilizante PK Estimulador da Rebentação da BATLLE é 
um complexo nutritivo com grandes quantidades de fósforo e 
potássio, altamente assimilável pela planta, de origem neutra, 
pelo que não há risco de queimadura por aplicação continuada 
ou saturação do meio de cultura. Além disso, a presença de 
micronutrientes, vitamina B1, aminoácidos naturais e extratos 
naturais de algas acelera o processo metabólico de rebentação, 
obtendo-se uma maior quantidade de fruta, de maior tamanho 
e com melhor aroma e sabor.

• Composição: 13 % Pentóxido de fósforo, 14 % Óxido de potássio, 
Micronutrientes, 3 % Aminoácidos naturais, 2 % de Extratos 
naturais de algas e 0,01 % de vitamina B1.

• Dosagem: Para ser usado como adubo radicular. Agitar bem o 
recipiente. Diluir 5 ml de adubo por litro de água e regar a planta 
em abundância.

2,5kg 600

PESO CAIXA

6-GARRAFA710564UNID

PESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAIXAUNID. PACK

400ml

 

ACELERA O PROCESSO DE REBENTAÇÃO

MAIOR
CRESCIMENTO

GUANO 100% 
NATURAL

UNID. PALETE

UNID. PALETE
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PARA INTERIORES E EXTERIORES

900132SACO960021UNID

PESOFORMATOCÓDIGO KG BRUTOS PALETEUNID. PALETE

65054SACO 40l960022UNID

20l

7,5kg 360

PESO CAIXA

2,5kg

6kg

600

-

6-GARRAFA710563UNID

PESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAIXAUNID. PACK

6-GARRAFA 400ml710863UNID

250SAQUETA
para

5l
710562BOLS 10

1250ml

SACO

Substrato concebido e formulado para proporcionar um 
meio de crescimento esponjoso e arejado, com uma relação 
equilibrada de retenção de água facilmente assimilável pela 
planta, drenagem e arejamento.

• Características técnicas: Matéria orgânica sobre matéria seca 
70 %; pH: 6,8; Densidade aparente compactada em laboratório 
0,345; Matéria seca 39 %; Condutividade elétrica (CE): 59 mS/m; 
Conteúdo nutricional: 1,2 % Azoto; 0,6 % de Fósforo; 0,8 % de 
Potássio.

SUBSTRATO ECOYERBA   

FERTILIZANTE PARA FLORAÇÃO
GARRAFA

O Fertilizante para Floração da BATLLE é um complexo nutritivo 
de elevada assimilação à base de vitamina B1, extratos naturais 
de algas e guano 100 % natural, concebido para promover uma 
rápida e significativa indução floral, uma vez que estimula o 
processo de fotossíntese e captação de energia, resultando em 
frutas maiores, mais perfumadas e mais saborosas num período 
de tempo mais curto. A sua formulação de base orgânica foi 
também concebida para melhorar a assimilação e as defesas 
naturais.

• Composição: Adubo CE. Solução de adubo NPK 4-10-11 + 
Micronutrientes + 2 % de Extratos naturais de algas + 2 % guano + 
0,1 % Vitamina B1.

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

SAQUETA

O Fertilizante Solúvel para Floração da BATLLE é um complexo 
nutritivo de elevada assimilação, com guano 100 % biológico, 
concebido para promover uma indução rápida e abundante 
de flores, uma vez que estimula o processo de fotossíntese 
e a captação de energia, obtendo-se frutos maiores e mais 
perfumados e saborosos num período de tempo mais curto. A 
sua formulação foi também concebida para melhorar as defesas 
naturais.

• Composição: Adubo CE. Solução de adubo NPK 8-18-15 + 3Mg 
com micronutrientes.

• Dosagem: Diluir todo o conteúdo da saqueta em 5 litros de água 
e regar 4 a 6 plantas de tamanho médio com a dissolução.

COMPOSIÇÃO NPK 4-10-11 + MICRONUTRIENTES 

AUMENTA OS PRINCÍPIOS ATIVOS

PERLITE E FIBRA
DE COCO

GUANO
100% NATURAL

GUANO 100% 
NATURAL

MAIOR INDUÇÃO 
FLORAL

ACELERADOR 
RADICULAR
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390

60

9kg6CAIXA DE 
CARTÃO

710710UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO CAIXAUNID. CAIXA

20,5kg4BALDE 5kg710711UNID

1,5kg

FERTILIZANTE PROFISSIONAL DE OUTONO E INVERNO
CAIXA E BALDE 

BATLLE Autumn-Winter Professional Fertilizer iO Fertilizante 
Profissional de Outono e Inverno da BATLLE é uma fórmula 
em granulado de libertação controlada que fornece uma 
percentagem cuidadosamente selecionada de nutrientes para 
melhorar as defesas do relvado e reduzir o seu crescimento, 
mantendo um verde intenso nas alturas mais desfavoráveis. 
Libertação inteligente durante 100 dias. É seguro, conveniente e 
eficaz porque a sua composição equilibrada com ferro e rica em 
magnésio garante um crescimento uniforme e um verde intenso 
durante todo o ano. Ideal para usar em qualquer época do ano. 

• Composição: NPK 12-8-18+ 2 MgO + Ferro e micronutrientes.

• Dosagem: Aplicar de 100 em 100 dias a uma taxa de 20 g/m2.

COMPOSIÇÃO NPK (MgO) 12-8-18 + (2) · PARA 50 m2

FERTILIZANTE PARA RELVADOS – PRIMAVERA E VERÃO
CAIXA, BALDE E SACO

O Fertilizante para Relvados – Primavera e Verão da BATLLE 
é um adubo sob a forma de microgrânulos de libertação 
controlada que proporciona um equilíbrio ideal de nutrientes e 
mantém o vigor com um crescimento controlado e 100 dias de 
duração. A sua fórmula microgranulada permite uma cobertura 
excelente. Ideal para aplicação no momento de crescimento da 
relva e para usar na primavera e no verão.

• Composição: NPK 20-5-10+2 MgO + Ferro e micronutrientes.

• Dosagem: Aplicar de 100 em 100 dias a uma taxa de 20 g/m2.

390

60

100

9kg6CAIXA DE 
CARTÃO710720UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO CAIXAUNID. CAIXA

20,5kg

17kg

4

4

BALDE

SACO

5kg

4kg

710721UNID

710896UNID

1,5kg

COMPOSIÇÃO NPK 20-5-10+2MgO PARA 60 m2

ALTO NÍVEL
DE ABSORÇÃO

ELEVADO TEOR DE 
MICRONUTRIENTES

LIBERTAÇÃO
CONTROLADA

COM 
MICRONUTRIENTES

UNID. PALETE

UNID. PALETE
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FERTILIZANTE PARA RELVADOS 
CAIXA

O Fertilizante para Relvados da BATLLE é um adubo sob a forma 
de grânulos totalmente dissolúveis e de máxima assimilação 
que fornece os nutrientes necessários ao relvado de forma 
a estimular o seu crescimento e vigor. A sua disponibilidade 
nutricional é imediata, pelo que é aconselhável aplicá-la sempre 
que seja necessária uma resposta instantânea do relvado, 
conseguindo-se resultados visíveis em poucos dias após a sua 
aplicação. Inclui matéria orgânica que melhora a estrutura do 
solo e a absorção dos nutrientes. Ideal para usar na primavera e 
no verão.

• Composição: Adubo organo-mineral. Adubo NPK (Mg) 20-5-10.

• Dosagem: Aplicar uniformemente a uma  
taxa de 30-40 g/m2.

390

60

9kg6CAIXA DE 
CARTÃO

710700UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO CAIXAUNID. CAIXA

20,5kg4BALDE 5kg710701UNID

1,5kg

FERTILIZANTE ANTI-MUSGO DO RELVADO
CAIXA

O Fertilizante Anti-Musgo do Relvado da BATLLE é um produto 
em granulado, formulado com uma quantidade significativa 
de sulfato de ferro que atua como um anti-mugo e com a 
percentagem correta de azoto na forma granulada. O conjunto 
elimina o bolor, as algas e o líquen do relvado, previne o 
aparecimento de algumas doenças fúngicas, incluindo as 
causadas pela fusário, atua como corretor de carências e 
estimula o desenvolvimento e o vigor do relvado.

• Composição: Adubo CE Solução de adubo NPK 6-0-0 + 26 % de 
ferro + 39 % de trióxido de enxofre. 

• Dosagem: Aplicar uniformemente a uma taxa de 5-10 g/m2.

KIT REPARADOR PARA ZONAS COM FALTAS DE RELVA
CAIXA

O Kit Reparador para zonas com faltas de Relva da BATLLE é 
a solução mágica para as zonas sem relva. A combinação de 
substrato, sementes, fertilizante e geohúmus torna esta mistura 
4 em 1 numa fórmula revolucionária para o seu jardim. Pode-se 
usar em qualquer altura, de fevereiro a outubro.

• Composição: Substrato para cultura com adubo CE, sementes 
certificadas e geohúmus 70 % de Substrato para cultura sob a 
forma de pellets de fibra de coco desidratada. 10 % de solução 
de adubo CE NPK 24-5-11; 17 % de sementes certificadas de 2 
variedades de Lolium perenne; 3 % de geohúmus retentor de 
humidade.

390

UNID. PALETE

6kg6CAIXA DE 
CARTÃO710741UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO CAIXAUNID. CAIXA

1kg

288

UNID. PALETE

6kg6CAIXA DE 
CARTÃO

051334K1

PESOFORMATOCÓDIGO PESO CAIXAUNID. CAIXA

1kg

COMPOSIÇÃO NPK(Mg) 20-5-10 PARA 50 m2

COMPOSIÇÃO NPK 6-0-0 + 26 Fe
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