
EMBALAGENS DE CELULOSA MOLDADA

VASOS BIODEGRADÁVEIS

PLANTAS

Este produto intervém significativamente 
poupando tempo e mão de obra. O cultivo em vasos 
biodegradáveis permite que as raízes perfurem 
rapidamente as paredes. O contacto com o ar
detêm seu crescimento, isso estimula a
formação de raízes secundárias que ocupam todo
o volume do vaso. Este fenómeno se designa
como "entorno aéreo”.

O vaso biodegradável se degrada rapidamente e se 
transforma em matéria orgânica. A velocidade de 
degradação é comprovada, só ficando pequenos
Pedaços de parede depois de poucos meses.

um cuidado particular



VANTAGENS AGRONÓMICAS

Para o crescimento e desenvolvimento da planta:
Sistema radicular muito denso e activo sem 
deformação das raízes (nós, espirais, distribuição 
desequilibrada).
Ocupação das raízes em todo o volume do vaso.
Maior crescimento.
Possibilidade de transplante sem esperar que o 
desenvolvimento das raízes ocupem todo o 
sustrato e o fixem.
Não produz stress no transplante.
Aumento do nível e rapidez de recuperação.
Homogeneidade dos lotes transplantados ou 
colocados em outros vasos.
liminação da fase "adaptação" depois do plantio.

VANTAGENS ECONÓMICAS
Económicas e ecológicas:
Procedimento industrial que não afecta o meio 
ambiente.
Melhora a fertilidad do solo ao transformar-se 
em humus.
Produto orgânico 100% biodegradable.
Multiplicação e crescimento mais rápido.

Diminuição de custos ao poupar  tempo para 
não ter que recolher e eliminar vasos 
plásticos.
A diferença do plástico, não e produzida a
acumulação de vasos inutilizados, nem
emanações nocivas em caso de combustão.
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PRODUTO MEDIDA X UNIDADE APRESENTAÇÃO

Germinação 4,5 x 4,5 x 5 alt. a granel x 600 unid

a granel x 500 unid

a granel x 300 unid

pack 24 unid.

pack 10 unid.

4,5 x 4,5 x 5 alt.

7,5 diam. x 8,5 alt.

9,5 diam. x 9,5 alt.

9,5 diam. x 9,5 alt.

Vasos Oliva

Vasos Floral

Germinação 

Floral
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